KÁRTÉRÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A bűncselekmények áldozatai a bűncselekmények áldozatairól szóló törvény alapján kártérítést igényelhetnek.
Ez lehet pl.

•
•
•
•

a megrongálódott segédeszközök (pl. szemüveg)
pótlása,
a pszichoterápia költségei,
a keresetkiesés megtérítése,
a temetési költségek megtérítése,
díj az elszenvedett fájdalmakért (átalány kártérítés).
Azt tanácsoljuk, hogy lehetőleg gyorsan
tájékozódjon, hogy ne mulassza el a határidőket!

Tájékoztatás a Szövetségi Szociális Minisztérium
szolgáltató hivatalánál. Tel.: 05 99 88,
www.sozialministeriumservice.at vagy a
0800 112 112-es áldozati segélyhívószámon.

ÁLDOZATI SEGÉLYHÍVÓ SZÁM 0800 112 112
Díjtalan és névtelenül igénybe vehető, jogászok, pszichológusok és jól képzett segítő erők által nyújtott segítség
a bűncselekmények áldozatainak. Tájékoztatás azokról a
szer-vezetekről, amelyek az eljárás során személyek meghatározott csoportjának támogatást nyújtanak.

Támogatás a bírósági
eljárásoknál

Díjmentesen, éjjel-nappal.
Német és angol nyelven.

A bűncselekmények áldozatainak
joguk van a támogatásra

A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium, a FEHÉR GYŰRŰ
[WEISSER RING] által üzemeltetett kezdeményezése.

LYHÍVÓ
ÁLDOZATI SEGÉ
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KÉTSZER SEGÍT, AKI GYORSAN SEGÍT
Ön, vagy a gyermeke, testi, nemi, vagy pszichés erőszak
áldozata lett? Ön, vagy hozzátartozói megsérültek egy
bűncselekmény folyamán? És nem tudja, hogy most mit
tegyen?
Aki bűncselekmény áldozata lett, gyakran elbizonytalanodik, zavart, vagy tanácstalan. Hiszen a kapcsolat olyan
hatóságokkal, mint a rendőrség vagy a bíróság gyakran
teljesen új. Ekkor különösen fontos a gyors, szakavatott
segítség.
A www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung címen
felsorolt, az eljárás során támogató szervezetek gyorsan, bürokráciamentesen és ingyenesen támogatják a
bűncselekmények áldozatait
•
•

ha már megtörtént a feljelentés a rendőrségen vagy
az ügyészségen,
ha még nem kezdődött el a büntetőeljárás.

SZÁM

LYHÍVÓ
ÁLDOZATI SEGÉ

SZÁM
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TOVÁBBI HASZNOS ELÉRHETŐSÉGEK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendőrségi kapcsolatfelvételi szám: 059133
Segítségkérő forródrót nőknek: 0800 222 555
www.sozialministeriumservice.at, 05 99 88
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung
www.pb-fachstelle.at
www.oe-kinderschutzzentren.at
www.gewaltinfo.at
www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.haltdergewalt.at
www.sexuellegewalt.at
www.weisser-ring.at
www.neustart.at
www.kija.at
www.frauenhaeuser-zoef.at
www.aoef.at
www.netzwerk-frauenberatung.at

2020. feburári állapot

•

Ungarisch

TÁMOGATÁS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOKNÁL –
JOGA VAN RÁ!
A Szövetségi Igazságügyi Minisztérium megbízta az áldozatvédő és az áldozatsegítő szerveket azzal, hogy tanácsokkal és tettekkel segítsék azokat az embereket, akiket
erőszak ért, mégpedig:
• Tájékoztatással
• Tanácsadással
• Elkíséréssel a rendőrségre és a bíróságra,
• Támogatással az eljárás előtt, alatt és után
• Támogatással az áldozat jogainak érvényesítésénél

Segítünk Önnek abban, hogy megtalálja az Önnek
megfelelő intézményt:

GYERMEKEK ÉS FIATALKORÚAK
A legfiatalabbak szorulnak leginkább rá a védelemre. Itt Ön
és hozzátartozói segítséget találnak:

!!

www.pb-fachstelle.at
www.gewaltinfo.at
Áldozati segélykérő szám 0800 112 112

Minden olyan intézmény jegyzéke, amely az Ön
speciális helyzetében kínál fel támogatást a bírósági
eljárásoknál és az Ön közelében található:
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung.

Sajnos nem ritkaság a családon belüli erőszak, a szexuális
erőszak, a zaklatás és a nőkereskedelem.
Erőszak ellen védő központok, segélyhívó számok vagy
tanácsadó helyek nők részére, valamint a nőházak az
érintett nőknek a rendelkezésükre állnak:

!!

www.haltdergewalt.at
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.sexuellegewalt.at
Segélyhívó forró drót nőknek: 0800 222 555
Áldozati segélyhívó szám 0800 112 112

TOVÁBBI ÁLDOZATOK
Tájékoztatás, tanácsadás, ellátás, támogatás és segítség a
bírósági eljárásoknál Ausztria egész területén:

!!

www.weisser-ring.at
Áldozati segélyhívó szám 0800 112 112

Támogatás a bíróság eljárásoknál Ausztria egész területén:

!!

www.neustart.at

A támogatás a bírósági eljárásokban azoknak a személyeknek jár,
•

TÁMOGATÁS BÜNTETŐ ELJÁRÁSOKNÁL
A támogatás büntető eljárásoknál két szorosan összefüggő
részt ölel fel:

Pszichoszociális támogatás a bírósági eljárásoknál:
Az érintett áldozatok érezhessék magukat a büntető
eljárás során a lehető legnagyobb biztonságban és fontos,
hogy támogassák őket az érzelmi megterheléseknél –
mindenekelőtt:
•
•

NŐK

KINEK JÁR A TÁMOGATÁS A BÍRÓSÁGI
ELJÁRÁSOKNÁL?

Tájékoztatással a rendőrségi és bírósági eseményekről
a feljelentés megtételétől az eljárás befejeztéig,
Személyes kísérettel a rendőrségi és bírósági időpontokra.

Az áldozatok például gyakran félnek attól, hogy a vádlott
jelenlétében kell vallomást tenniük. Ezekben az esetekben a támogatás a bírósági eljárásoknál abban segíti az
áldozatokat, hogy a jogi keretek adta lehetőségeken belül,
a büntető eljárásban kérelmezhessék azt, hogy ne kelljen
találkozniuk a vádlottal.

Jogi támogatás a bírósági eljárásoknál:
Az eljárás teljes tartama alatt ügyvéd által tanácsadás
és képviselet. A cél az, hogy az áldozat jogait óvják és az
áldozatokat tanácsadással és képviselettel támogassák
abban, hogy kártérítési igényeiket érvényesíteni tudják.
A bírósági eljárásokban nyújtott segítség költségeit
a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium viseli.

•
•
•

akik egy szándékosan elkövetett bűncselekmény
következtében erőszakot szenvedtek el (pl. testi
sértés, zaklatás vagy rablás áldozatai), vagy a
bűncselekmény a kiszolgáltatott helyzetben lévő
sértett e helyzetének kihasználásával történhetett,
akiket veszélyesen megfenyegettek (pl. meggyilkolással),
akiknek a szexuális sértetlensége csorbult (pl. szexuális erőszak vagy szexuális bántalmazás áldozatai),
akik terrorcselekmények áldozatai lettek.

Adott esetben azoknak a személyeknek is jár a támogatás a bírósági eljárásoknál, akik egy bűncselekmény
miatt hozzátartozójukat veszítették el (pl. gyilkosság
vagy halálos közlekedési baleset miatt).
A jogosultság akkor áll fenn, ha a támogatás a bírósági
eljárásokban az áldozatok eljárási jogai megőrzéséhez
szükséges. Ugyanakkor tekintetbe veszik azt is hogy az
áldozatokat milyen fokban érintette a bűncselekmény.

TÁMOGATÁS POLGÁRI PERES
ELJÁRÁSOKNÁL
A büntető eljárás mellett, vagy annak befejezte után előfordulhat, hogy az áldozatoknak további bírósági eljárásokban kell részt venniük. Ilyen „polgári peres eljárások”
pl. a kártérítési vagy a válási eljárások. Ha egy polgári
peres eljárás az áldozat és a vádlott között összefügg a
büntető eljárással, akkor az áldozat újra igénybe veheti a
pszichoszociális támogatást a bírósági eljárásoknál.
LYHÍVÓ SZÁM
ÁLDOZATI SEGÉ
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