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VIA (Bűnügyek sértettjeinek részére információ és tanácsadás)
Hogyan tudunk Önnek segíteni
Ez az információ több nyelven és formátumban is kapható. További reszletekért lépjen
kapcsolatba a VIA-val.
((Contact VIA))
Lépjen kapcsolatba a VIA-val.
További információkért és részletekért lépjen kapcsolatba a legközelebbi VIA irodával:
Victim Information and Advice
Crown Office
25 Chambers Street
Edinburgh EH1 1LA
01389 739557
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Hogyan tudunk Önnek segíteni
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Információ és tanácsadás
Ha az ember ellen bármilyen bűncselekményt elkövetnek, utána óhatatlanul belebonyolódik a
bűntető eljárásba is.
Ez megerőltető és zavarba ejtő is lehet, főleg amikor az ember a bűnügy pszichikai és érzelmi
hatása alatt van.
Az áldozatok információs és tanácsadó szervezete (VIA) része a COPFS-nak (Crown
Office and Procurator Fiscal Service). Ez a szervezet Skóciában együtt dolgozik a
büntetőbírósággal olyan esetek feltárásánál, mint a hirtelen, gyanús halálesetek, rendőri
intézkedésekkel kapcsolatos vizsgálatok, stb. A Procurator Fiscal felelős a kivizsgálásért és
vádemelésért Skóciában.
A VIA személyzete nem foglalkozik vádemeléssel. A mi munkánk, hogy segítsük az
áldozatokat, a tanúkat, és a legközelebbi hozzátartozókat azokban az esetekben, amikor a
váratlan haláleset összefüggésbe hozható valamilyen bűnténnyel.
Embereink megértik a bűnügyek áldozatainak problémáit, és szükségleteit.

„Mindvégig nagyon hasznosnak éreztem a munkájukat, különös tekintettel arra, hogy eddig
még nem voltak tapasztalataim a jogi rendszerünkkel.”
Mit tehet a VIA
A VIA segítséget nyújt:
- információt, és tanácsot ad az igazságszolgáltatás működéséről, és arról, hogy az emberek
mire számíthatnak
- folyamatosan informál az ügyfeleket az eljárás állásáról
- elintézi, hogy a tárgyalás előtt megtekinthessék a tárgyalótermet, elmagyarázzák, hogyan
fog lefolyni az eljárás.
- segít kapcsolatba lépni más áldozatok családjával, és áldozatokat segítő szervezetekkel
„Megszerveztek egy előkészítő látogatást a bíróságra... Csak köszönettel tartozom, hogy egy
nyomasztó helyzetet, és szituációt elviselhetőbbé tudtak tenni.”
Ha bármilyen esetben nincs szüksége a segítségünkre, kérjük, tudassa velünk. Ha aztán mégis
megváltozik a véleménye, lépjen velünk kapcsolatba.
Kinek tudunk segíteni?
A VIA az alábbi, Prosecutor Fiscalnak bejelentett bűnügyek áldozatainak és szemtanúinak
segít:
•
•
•
•
•

Házastársi zaklatás
Rasszizmussal és vallási megkülönböztetéssel súlyosbított bűnügyeknél
Szexuális támadások
Gyermek áldozatok és szemtanúk.
Egyéb súlyos bűnügyek

"Az Önök szolgáltatása nagyszerű. El sem tudom képzelni, hogyan boldogultunk volna az
Önök támogatása nélkül.”
Szintén segítünk:
•

A legközelebbi hozzátartozóknak, amennyiben a haláleset bűnügyi eljárást is magával
von, abban az esetben, ha Fatal Accident Inquiry (Halálos kimenetelű baleseti
vizsgálat) szükséges, vagy amikor nagyon részletes a vizsgálat.

•

Gyenge, támadható áldozatoknak, és szemtanúknak. Támadhatónak, gyengének az az
ember minősül, akinek további segítségre van szüksége; például nem az angol az
anyanyelve, vagy tanulási nehézségei vannak.
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Figyelem:
•

A VIA nem döntheti el, és nem befolyásolhatja, hogy ki ellen folyik bűnügyi eljárás,
vagy mivel vádolják. A PF hozza meg a döntést a rendelkezésre álló bizonyítékok
alapján,

•
•

A megtámadott személy nem ejtheti az ügyet. Ez is Prosecutor Fiscal hatáskörébe
tarozik.
A VIA nem tud felajánlani ügyvédi, vagy pénzügyi segítséget, bár kapcsolatba tudjuk
hozni olyan szervezetekkel akik ebben segíteni tudnak.

További információ:
Kérjük, forduljon a VIÁ-hoz, ha egyéb információkra van szüksége, vagy bármiben
bizonytalan.
A Skóciai bűnügyek sértettjeit támogató skóciai szervezettel (Victim Support Scotland,
illetve VSS) is felveheti a kapcsolatot. Ez egy önkéntes szervezet, amely gyakorlati és érzelmi
támogatást nyújt az áldozatoknak.
Hivatali időben: 0845 60 39 213
Esténként és hétvégenként: 0845 30 30 900
www.victimsupportsco.org.uk

