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Ako vám môžeme pomôcť 

Obráťte sa na nás, keby ste tento dokument potrebovali v inom jazyku, vo väčšom 
formáte, v zvukovej podobe, v Braillovom písme alebo v inom formáte. Prijímame aj 
telefonáty prostredníctvom textovej komunikácie RNID s predvoľbou 18001. 



Ako vám môžeme pomôcť 

Informácie a poradenstvo 
Ak ste nejakým spôsobom postihnutý nejakým trestným činom, pravdepodobne 
prídete do styku so systémom trestného práva.  

A toto môže byť stresujúce a mätúce, a to najmä vtedy, keď sa musíte vyrovnať aj 
s psychickými a emocionálnymi následkami trestného činu. 

VIA (Informácie a poradenstvo pre obete trestných činov) je súčasťou Korunného 
úradu a štátnej prokuratúry. Štátna prokuratúra je v Škótsku zodpovedná za 
vyšetrovanie a postihovanie trestných činov. 

Zamestnanci tejto kancelárie nie sú prokurátormi. Ich prácou je pomáhať obetiam 
a svedkom trestných činov a v určitých prípadoch náhleho úmrtia súvisiaceho 
s trestným činom aj najbližším príbuzným obete. 

„Váš personál mi bol neustále veľmi nápomocný a vaše služby sú veľmi užitočné, čo 
som veľmi ocenil, keďže som s naším právnym systémom nemal žiadnu 
predchádzajúcu skúsenosť.“ 

Čo môže VIA urobiť 
VIA vám môže pomôcť týmito spôsobmi: 

• Poskytnutím informácií o tom, ako systém trestného práva funguje a čo
môžete očakávať. 

• Priebežným informovaním o vývoji vášho prípadu.



• Poskytnutím kontaktov na iné organizácie, ktoré ponúkajú emocionálnu aj
praktickú podporu.

• Diskutovaním o ďalšej podpore, ktorá by mohla byť pre vás k dispozícii, aby
vám uľahčila svedčenie alebo účasť na súde, ak bude nasledovať súdny
proces. To môže zahŕňať aj zabezpečenie prehliadky súdu pred súdnym
procesom.

Ak sa niekedy rozhodnete, že nechcete našu pomoc, stačí nám to oznámiť. Ak si to 
potom opäť rozmyslíte, obráťte sa na nás. 

Komu môžeme pomôcť 
VIA pomáha obetiam a svedkom trestných činov nahlásených štátnej prokuratúre, 
ako sú napríklad: 

• Trestné činy domáceho násilia.

• Rasovo alebo nábožensky motivované trestné činy.

• Sexuálne trestné činy.

• Ak sa obeťou alebo svedkom trestného činu stalo dieťa.

• Iné závažné trestné činy.

Okrem toho pomáhame aj: 
• Najbližším príbuzným v prípadoch úmrtí, ktoré môžu byť predmetom

trestného konania, vyšetrovania smrteľného úrazu alebo iného rozsiahleho 
vyšetrovania. 



• Zraniteľným obetiam a svedkom trestných činov, pričom za zraniteľnú osobu
sa môže považovať osoba potrebujúca dodatočnú podporu, ako je napríklad
podpora s angličtinou, ak tento jazyk nie je jej materinským jazykom, alebo
podpora so svedčením či s prístupom na súd.

„Služby, ktoré poskytujete, sú ozaj nevyhnutné. Nechcem si ani pomyslieť na to, ako 
by sme to boli bez vašej podpory zvládli.“ 

Dôležité upozornenia: 
• VIA nemôže rozhodnúť alebo ovplyvniť to, kto bude trestne stíhaný za trestný

čin alebo aké budú obvinenia. Takéto rozhodnutia prijíma prokuratúra, a to na 
základe získaných dôkazov a podľa toho, či trestne stíhanie je alebo nie je vo 
verejnom záujme. 

(Verejný záujem znamená, že prokuratúra bude prípad skúmať zo všetkých 
uhlov – z hľadiska širšej komunity, ako aj z hľadiska obete trestného činu 

 a obvineného.) 

• Osoba postihnutá trestným činom nemôže „stiahnuť obvinenia“. Takéto
rozhodnutie môže prijať len prokurátor.

• VIA nemôže ponúknuť právne poradenstvo alebo finančnú podporu, ale môže
vás spojiť s inými organizáciami, ktoré vám môžu pomôcť.



Ďalšie informácie 
Ak budete potrebovať nejaké ďalšie informácie alebo niečomu nebudete rozumieť, 
obráťte sa na nás. 

Ak budete chcieť, môžete sa obrátiť aj na dobrovoľnícku organizáciu Podpora 
obetiam v Škótsku (Victim Support Scotland (VSS)), ktorá ponúka praktickú 
a emocionálnu podporu pre ľudí postihnutých trestným činom. 

0845 60 39 213 – počas pracovného času 
0845 30 30 900 – počas večerov a víkendov 
www.victimsupportsco.org.uk

VIA vás môže spojiť aj s ďalšími organizáciami. 

Kontakt na VIA 
Ak budete potrebovať nejaké ďalšie informácie, obráťte sa na príslušnú kanceláriu 
VIA na telefónnom čísle uvedenom v priloženom liste. 

Eventuálne sa môžete obrátiť na ústrednú kanceláriu VIA niektorým z týchto 
spôsobov: 

Telefonicky na čísle 01389 739557. 

Faxom na čísle 0844 561 4180. 

Emailom na adrese _vianationalteam@copfs.gsi.gov.uk. 
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