PRESTAȚII DE DESPĂGUBIRE
Victimele unor fapte penale pot avea dreptul, conform Legii
privind victimele faptelor penale, la despăgubiri, de ex.
pentru
• contravaloarea dispozitivelor medicale
(de ex. a ochelarilor),
• costurile unei terapii psihologice,
• contravaloarea venitului nerealizat,
• contravaloarea costurilor de înmormântare,
• dureri suferite (despăgubire paușală).

Vă sfătuim să vă informați cât de curând posibil pentru a nu pierde niciun termen!
Informații la punctul de serviciu al Ministerului Afacerilor
Sociale, tel.: 05 99 88, www.sozialministeriumservice.at
sau la numărul de urgență pentru victime 0800 112 112

TELEFON DE URGENȚĂ PENTRU VICTIME
0800 112 112

Însoțire procesuală

Ajutor gratis și anonim pentru victimele unor fapte penale,
acordat de juriști, psihologi și asistenți profesionali. Informații
despre instituții care oferă asistență profesională pentru
diferite categorii de persoane.

Victimele unor fapte penale au un
drept la asistență

Scutit de taxe și 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.
În limba germană și în limba engleză.
O inițiativă a Ministerului Federal al Justiției
organizată de WEISSER RING.
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0gr8at0uit.0241de1or2e di1n1242.

CINE AJUTĂ REPEDE, AJUTĂ DE DOUĂ ORI
Dvs. personal sau copilul dvs. ați suferit violență corporală,
sexuală sau psihică? Dvs. sau rudele dvs. ați fost vătămate
printr-o faptă penală? Și nu știți ce trebuie să faceți acum?

Instituțiile de asistență procesuală enumerate pe
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung stau la
dispoziția tuturor victimelor unor fapte penale rapid, nebirocratic și în mod gratuit,
•
•

dacă s-a făcut deja o plângere la poliție sau un denunț
la parchet,
dacă nu a fost inițiată încă urmărirea penală.

0gr8at0uit.0241de1or2e di1n1242.

ALTE CONTACTE FOLOSITOARE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informații Poliție 059133
linia de asistență telefonică pentru femei 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
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Persoanele care au devenit victimele unei fapte penale sunt
adesea nesigure, derutate și neputincioase. Nu în ultimul
rând contactul cu autoritățile, cum ar fi Poliția sau Instanța,
este adesea ceva complet nou. Atunci este foarte important
un ajutor rapid, profesional.
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Rumänisch

ASISTENTA PROCESUALĂ - UN DREPT AL DVS.!
Ministerul Federal al Justiției a însărcinat organizații de protecție
și de ajutorare a victimelor să stea la dispoziția persoanelor
afectate de violență prin oferirea de consultanță – prin:
• informare
• consiliere
• însoțire la Poliție și la Instanță
• sprijin înainte de proces, în timpul acestuia și după
pronunțarea sentinței
• sprijin la exercitarea drepturilor în calitate de victimă

Vă ajutăm să găsiți instituția potrivită pentru dvs.

COPII ȘI TINERI
În special cei mai tineri dintre noi au nevoie de protecție. Ei și
rudele lor pot primi ajutor pe:

!!

www.pb-fachstelle.at
www.gewaltinfo.at
Telefon de urgență pentru victime 0800 112 112

O listă a tuturor instituțiilor care oferă asistență
procesuală corespunzătoare situației dvs. specifice în
aproprierea dvs. poate fi găsită pe
www.justiz.gv.at/internet/prozessbegleitung.

Asistența procesuală în procesul penal cuprinde două aspecte
strâns corelate:

Asistență procesuală psihosocială:

!!

www.weisser-ring.at
Telefon de urgență pentru victime 0800 112 112

Informare, consiliere, asistență, sprijin și asistență procesuală
în toată Austria:

!!

www.neustart.at

•

•

Dreptul revine atunci când asistența procesuală este
necesară pentru apărarea drepturilor procesuale ale victimei. În acest caz se ține cont de modul în care victima a fost
afectată personal.

informare cu privire la procedura polițienească și
judiciară de la introducerea plângerii și până la
finalizarea procesului,
însoțire personală la audierile la Poliție și la Instanță.

De multe ori victimelor le este de ex. teamă să facă declarații
în prezența inculpaților. În aceste cazuri asistența procesuală
sprijină victimele, în măsura în care cadrul legal o permite, la
solicitarea unei audieri separate în procesul penal.

Informare, consiliere, asistență, sprijin și asistență procesuală
în toată Austria:

•
•

care prin comiterea intenționată a unei fapte penale
au suferit violență (de ex. victimele unor vătămări
corporale, stalking sau tâlhărie) sau a căror dependență
personală a putut fi abuzată printr-o astfel de faptă
penală
care au fost amenințate periculos (de ex. cu omorul),
a căror integritate sexuală le-a fost afectată (de ex.
victimele violurilor sau abuzurilor sexuale),
care au devenit victime ale unor infracțiuni teroriste.

Și persoanele, care printr-o faptă penală au pierdut o rudă
(de ex. prin omor sau un accident rutier cu urmări fatale),
pot avea în anumite condiții dreptul la asistență procesuală.

Violența domestică, violența sexuală, stalking și traficul de
femei nu sunt din păcate rarități. Centrele de protecția împotriva violenței, telefoane de urgență pentru femei, puncte
de consiliere pentru femei și adăposturi pentru femei stau la
dispoziția femeilor:

ALTE VICTIME

•

Victimele afectate trebuie să se simtă pe parcursul procesului penal pe cât posibil sigure și să fie sprijinite la depășirea
încărcăturii emoționale – în primul rând prin:

•

www.haltdergewalt.at
www.gewaltschutzzentrum.at, 0810 955 222
www.sexuellegewalt.at
Linia de asistență telefonică pentru femei 0800 222
555
Telefon de urgență pentru victime 0800 112 112

Dreptul la asistență procesuală îl au persoanele,

ASISTENTĂ PROCESUALĂ ÎN PROCESE PENALE

FEMEI

!!

CINE ARE DREPTUL LA ASISTENȚĂ
PROCESUALĂ?

Asistență procesuală juridică:
Consiliere și reprezentare pe toată durata procesului printr-o
avocată/printr-un avocat; în acest caz, scopul este de a apăra
drepturilor victimei în proces și, de ex., de a reprezenta o
victimă în revendicarea pretențiilor de despăgubire.

Costurile de asistență procesuală sunt suportate de
Ministerul Federal al Justiției.

ASISTENȚĂ PROCESUALĂ ÎN PROCESUL CIVIL
Pe lângă procesul penal sau după încheierea acestuia
victimele pot fi implicate uneori și în alte proceduri
judiciare. Astfel de “procese civile“ sunt de ex. procese
de despăgubire sau de divorț. Dacă un proces civil dintre
victimă și inculpat se află într-un raport material cu procesul
penal, victima poate să beneficieze din nou de asistență
procesuală psihosocială.
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