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BŰNCSELEKMÉNY ÁLDOZATÁVÁ VÁLT
VALMELY EURÓPAI ÁLLAMBAN?
Bárki, akivel szemben a lakóhelyének államától különböző országban
bűncselekményt követtek el, határon átnyúló bűncselekmény áldozatának minősül.

Amennyiben beszélni szeretne a történtekről, hívja a helyi
áldozatsegítő szervezetet, akik felvilágosítást adnak a bűncselekmény
áldozatát megillető jogokról és a bűncselekmény helye szerinti ország
bűnüldözési rendszeréről.

Ha minden értékét ellopták:
Kérje pénz utalását otthonról (amelyben az áldozatsegítő szervezet
és a rendőrség segítséget nyújt);

Példa a határon átnyúló bűncselekmény áldozatává válásra:

Kérjen segítséget az áldozatsegítő szervezettől, amennyiben nincs
hol megszállnia, nincs pénze élelemre stb;

Tiltsa le az ellopott bankkártyáit (amelyben az áldozatsegítő
szervezet és a rendőrség segítséget nyújt);

Ha kívánja, jelentse a bűncselekményt és tegyen vallomást a
történtekről;
Ha szeretne beszélni a történtekről, vegye fel a kapcsolatot a
helyi áldozatsegítő szervezettel, ahol felvilágosítást kaphat a
bűncselekmény áldozatait megillető jogokról és a bűncselekmény
helye szerinti ország bűnüldözési rendszeréről.

bűncselekményt az elkövetés helyén nem jelentették. Így jelentős veszteség érte őket.

Ha a személyazonosító okmányait, útlevelét ellopják:

AZ ÁLDOZATOT A KÖVETKEZŐ JOGOK ILLETIK MEG?
Áldozatként való elismeréshez és ennek megfelelő elbánáshoz
való jog;
Anyanyelven történő felvilágosításhoz való jog a büntetőeljárás
menetét, az azzal kapcsolatos teendőket illetően;
Információhoz való jog az ingyenesen elérhető áldozatsegítő
szervezetekről vagy a közintézményeknél dolgozó olyan
személyekről, akik segítséget tudnak nyújtani;
Ésszerű időn belüli döntéshez való jog a bűncselekmény elkövetője
Kártalanításhoz való jog az elkövetés helyének állama részéről;

Ha erőszakos bűncselekményt szenvedett el:

MIT KELL TENNIE?

Követeljen kártérítést a büntetőeljárás keretében;
Követeljen kártalanítást a bűncselekmény szerinti államtól.

A bűncselekményt elszenvedő hozzátartozója, élettársa, barátai, vagy
a bűncselekmény szemtanúi a cselekmény közvetett sértettjének
tekintendők.

Két barát a szabadságát külföldön töltötte. A külföldi állam fővárosában
egy belvárosi hotelben szálltak meg. Tartózkodásuk ötödik napján szállodai szobájukat kirabolták, miközben ők vacsoráztak. Fényképezőgépük,
pénzük és ékszereik eltűntek. Mivel nem beszélték az adott ország nyelvét, úgy döntöttek, hogy a bűncselekményt nem jelentik a rendőrségen.
Nem voltak tisztában azzal a lehetőséggel, hogy egy áldozatsegítő
szervezettől kérjenek segítséget. Az egyikük hitelkártyájával lefoglaltak egy repülőjegyet és idő előtt hazatértek, így utazásuk tönkrement.

Ha kívánja, jelentse a bűncselekményt és tegyen vallomást a
történtekről;

Beszéljen az eseményről azonnal, lehetőleg egy hozzátartozóval,
vagy baráttal;
Menjen kórházba;
Kérjen segítséget a bűncselekmény érzelmi hatásainak kezelésében az áldozatsegítő szervezettől;

Az okmányok ellopását a rendőrségen be kell jelenteni. Amennyiben
az adott helyen az elérhető, célszerű a turistákkal kapcsolatos ügyekre
kijelölt rendőrséghez fordulni;
Amint megszerezte a bűncselekményről készült jegyzőkönyvet a
rendőrségtől, a konzulátushoz vagy a nagykövetséghez kell fordulni az
okmányok pótlása, vagy ideiglenes útlevél (Laissez Passer) iránt;

A bűncselekmény áldozatát érő nehézségek csökkentésére
irányuló állami kötelezettség.
Ha élnek ezekkel a jogokkal, a fenti történet a következők szerint
alakulna:
Két barát a szabadságát külföldön töltötte. A külföldi állam
fővárosában egy belvárosi hotelben szálltak meg. Tartózkodásuk ötödik napján szállodai szobájukat kirabolták, miközben ők vacsoráztak.
Fényképezőgépük, pénzük és ékszereik eltűntek. Mivel nem beszélték az adott ország nyelvét, a turistákkal foglalkozó rendőrállomáshoz
fordultak, ahol angol nyelven tudták a bűncselekményt bejelenteni.
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