ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE

Należy szybko zasięgnąć informacji, aby nie
przeoczyć ważnych terminów.

POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY
0800 112 112

Na stronie www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung zamieszczono wykaz placówek oferujących
wszystkim ofiarom przestępstw asystę w procesach i
postępowaniach. Placówki te udzielają szybkiej, niebiurokratycznej i bezpłatnej pomocy wszystkim ofiarom
przestępstw zarówno w wypadku:
•
•

gdy zawiadomienie o przestępstwie złożono już na
policji lub w prokuraturze, jak i
gdy nie wszczęto jeszcze ścigania karnego.
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DWA RAZY POMAGA, KTO
POMAGA SZYBKO

Poszkodowani w wyniku przestępstw są często bezradni,
zagubieni i niepewni. Procedury urzędowe np. na policji
lub w sądzie są często dla takich osób całkiem nowym
doświadczeniem. W takiej sytuacji szczególnie ważna
jest szybka profesjonalna pomoc.

Ofiary przestępstw mają
prawo do pomocy!

Inicjatywa austriackiego federalnego ministerstwa
sprawiedliwości realizowana przez stowarzyszenie
WEISSER RING.

Informacje uzyskasz w austriackim
ministerstwie spraw socjalnych, tel.: 05 99 88,
www.sozialministeriumservice.at lub w
pogotowiu dla ofiar przemocy 0800 112 112

Czy Ty osobiście lub Twoje dziecko doznało przemocy
fizycznej, seksualnej lub psychicznej, bądź czy Ty lub
Twoi bliscy doznali obrażeń ciała w wyniku czynu karalnego
i nie wiesz, co począć w takiej sytuacji?

Asysta w procesach
i postępowaniach

bezpłatna i anonimowa pomoc dla ofiar przestępstw
świadczona przez prawników, psychologów i profesjonalnych asystentów / informacja o placówkach oferujących
asystę poszczególnym grupom poszkodowanych /
bezpłatnie przez całą dobę w języku niemieckim lub
angielskim.
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Bezp

INNE PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informacyjny serwis policyjny 059133
telefon interwencyjny dla kobiet 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

stan z lutego 2020 r.

W myśl austriackiej ustawy o ofiarach przestępstw,
osobom poszkodowanym wskutek takich czynów może
przysługiwać odszkodowanie, np.:
• rekompensata za uszkodzone środki pomocnicze
(np. okulary)
• zwrot kosztów psychoterapii
• rekompensata za utracone wynagrodzenie
• zwrot kosztów pogrzebu
• odszkodowanie za doznany ból (odszkodowanie
ryczałtowe)

Polnisch

ASYSTA W PROCESACH I POSTĘPOWANIACH – MASZ DO TEGO PRAWO!!
Na zlecenie austriackiego federalnego ministerstwa
sprawiedliwości organizacje zajmujące się ochroną i
wspieraniem ofiar przestępstw służą pokrzywdzonym radą
i pomocą. Organizacje te:
• informują
• doradzają
• towarzyszą na policji i w sądzie
• wspierają pokrzywdzonych przed rozpoczęciem
stępowania, w trakcie jego trwania i po zakończeniu
• pomagają w dochodzeniu praw osób pokrzywdzonych

ASYSTA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Pomagamy w znalezieniu odpowiedniej placówki:

Towarzyszenie ofiarom przestępstw w postępowaniu karnym obejmuje dwa ściśle powiązane ze sobą obszary:

DZIECI I MŁODZIEŻ

Pomoc psychosocjalna:

Najmłodsi szczególnie potrzebują ochrony. Tu otrzymają
pomoc dzieci, młodzież i ich bliscy:

!!

www.pb-fachstelle.at
www.gewaltinfo.at
Pogotowie dla ofiar przemocy 0800 112 112

Wykaz wszystkich placówek oferujących indywidualną
asystę w procesach
i postępowaniach na terenie całej Austrii
znajdziesz pod adresem:
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung.

W postępowaniu karnym ofiara przestępstwa powinna
mieć jak największe poczucie bezpieczeństwa oraz
otrzymać wsparcie przy pokonywaniu obciążeń emocjonalnych, przede wszystkim dzięki:
•

pełnej informacji o przebiegu procedur policyjnych
i sądowych, od złożenia zawiadomienia o
przestępstwie do zakończenia postępowania;
indywidualnej asyście na policji i w sądzie.

KOBIETY

•

Przemoc domowa i seksualna, stalking (uporczywe nękanie)
i handel kobietami nie należą niestety do rzadkości.
Kobiety, będące ofiarami przemocy, mogą skorzystać z
ośrodków ochrony przed przemocą, telefonów alarmowych
dla kobiet, poradni i schronisk:

Pokrzywdzeni często odczuwają np. lęk przed
koniecznością składania zeznań w obecności oskarżonego.
Jeżeli przepisy prawne dopuszczają taką możliwość, osobie
pokrzywdzonej udziela się pomocy przy złożeniu wniosku o
oddzielne przesłuchanie w postępowaniu karnym.

!!

www.haltdergewalt.at
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.sexuellegewalt.at
Telefon interwencyjny dla kobiet 0800 222 555
Pogotowie dla ofiar przemocy 0800 112 112

Pomoc prawna:
Podczas całego postępowania poradnictwo i reprezentacja
adwokacka osób pokrzywdzonych ma na celu ochronę
praw tych osób i wspieranie ich przy dochodzeniu odszkodowania.

INNI POSZKODOWANI
Informacje, porady, opieka, wsparcie oraz asysta w procesach i postępowaniach na terenie Austrii:

!!

www.weisser-ring.at
Pogotowie dla ofiar przemocy 0800 112 112

Asysta w postępowaniach na terenie Austrii:

!!

www.neustart.at

Koszty asysty osobom pokrzywdzonym w
postępowaniu karnym pokrywa austriackie federalne ministerstwo sprawiedliwości.

KOMU PRZYSŁUGUJE ASYSTA W PROCESACH I POSTĘPOWANIACH?
Prawo do uzyskania takiej asysty mają:
•

•
•
•

osoby, które wskutek umyślnego czynu karalnego
doznały przemocy (np. uszkodzenia ciała, rabunku,
stalkingu czyli uporczywego nękania), względnie
osoby, których osobista zależność od sprawcy
prawdopodobnie została wykorzystana przez czyn
karalny tego rodzaju;
osoby, które doznały groźby karalnej (np. groźby
pozbawienia życia);
osoby, które doznały naruszenia nietykalności
seksualnej (np. ofiary gwałtów lub wykorzystania
seksualnego);
osoby poszkodowane przez terroryzm.

W niektórych wypadkach asysta w postępowaniu
przysługuje również osobom, które w wyniku
przestępstwa (np. zabójstwa lub wypadku komunikacyjnego) utraciły bliską osobę.
Prawo do pomocy przysługuje wówczas, gdy asysta w
postępowaniu jest konieczna do zabezpieczenia praw
procesowych ofiar. Uwzględnia się przy tym indywidualne uwarunkowania osób poszkodowanych.

ASYSTA W POSTEPOWANIU CYWILNYM
Równolegle z postępowaniem karnym lub po jego
zakończeniu poszkodowani często muszą uczestniczyć
w innych postępowaniach sądowych, takich jak
postępowanie odszkodowawcze lub rozwodowe.
Jeżeli proces cywilny między osobą poszkodowaną a
oskarżonym wiąże się merytorycznie z postępowaniem
karnym, osoba poszkodowana może ponownie skorzystać
z psychosocjalnej asysty w postępowaniu.
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