Χάρτης για τα Δικαιώματα των Θυμάτων
(Νόμος του 2013 για τα Δικαιώματα και την Υποστήριξη των Θυμάτων)

Greek/ Ελληνικά
Εάν είστε θύμα αδικήματος, έχετε δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα ονομάζονται Χάρτης για τα Δικαιώματα των Θυμάτων. Ιδού τι
αναφέρει ο Χάρτης:
Σεβασμός
Θα σας αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, αξιοπρέπεια και συμπόνια.
Ανά πάσα στιγμή η κουλτούρα σας θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό.

Προστασία του προσωπικού σας απορρήτου
Μπορείτε να διατηρήσετε το απόρρητο της διεύθυνσης και των
αριθμών τηλεφώνου σας εκτός εάν το δικαστήριο ορίσει διαφορετικά.

Πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
Θα ειδοποιηθείτε το συντομότερο δυνατό σχετικά με τις διάφορες
υπηρεσίες που μπορούν να σας βοηθήσουν, συμπεριλαμβανομένων
των συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών.

Θέματα δικαστηρίου πριν την εκδίκαση της υπόθεσης
ΔΕΝ χρειάζεται να παραστείτε σε οποιαδήποτε προκαταρκτική
ακροαματική διαδικασία (όπως μια μικρή δίκη) ή άλλη δικαστική
διαδικασία πριν την δίκη ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ το δικαστήριο ορίζει ότι πρέπει.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες
Εάν χρειαστείτε ιατρική, συμβουλευτική και νομική βοήθεια θα έχετε
τη δυνατότητα να την λάβετε, εάν είναι διαθέσιμη.

Επιστροφή των προσωπικών σας αντικειμένων που
χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία

Πληροφορίες σχετικά με τη διερεύνηση του αδικήματος
Αν ρωτήσετε, θα σας ενημερώσουν για την πρόοδο της αστυνομικής
έρευνας. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρχουν
μερικά πράγματα που η αστυνομία δεν μπορεί να σας αποκαλύψει.
Πληροφορίες σχετικά με την ποινική δίωξη
Η ποινική δίωξη αφορά την προσαγωγή του δράστη στο δικαστήριο
για το αδίκημα που διέπραξε. Αυτό γίνεται από την αστυνομία, ή, σε
σοβαρές περιπτώσεις, από τον Γενικό Εισαγγελέα (Director of Public
Prosecutions).
Ως θύμα, θα σας ανακοινώσουν:
¬¬ ποιες είναι οι κατηγορίες, Ή γιατί ΔΕΝ απαγγέλθηκε
κατηγορία στον δράστη
¬¬ οποιαδήποτε απόφαση της εισαγγελίας να αλλάξει ή
αποσύρει τις κατηγορίες
¬¬ την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της ακροαματικής
διαδικασίας
¬¬ την τελική απόφαση του δικαστηρίου,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν προσφυγών ή
επιβληθείσα ποινή φυλάκισης.

Εάν η αστυνομία ή οι διωκτικές αρχές πήραν οποιοδήποτε από τα
αντικείμενα σας ως αποδεικτικά στοιχεία έχετε το δικαίωμα να τα πάρετε
πίσω το συντομότερο δυνατό.
Η προστασία σας
Εάν έχετε ανάγκη προστασίας ενημερώστε την αστυνομία ή την
εισαγγελία όταν ο δράστης υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης με
εγγύηση.
Ειδικές προϋποθέσεις αποφυλάκισης με εγγύηση
Θα ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν ειδικούς όρους αποφυλάκισης του
δράστη, οι οποίοι θεσπίζονται για την προστασία σας ή την προστασία
της οικογένειάς σας, όπως ο όρος που αναφέρει ότι ο δράστης δεν
πρέπει να έρθει σε επαφή μαζί σας.
Απόφαση Αποφυλάκισης με εγγύηση
Αν υπήρξατε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ή άλλης σοβαρής επίθεσης
θα ενημερωθείτε εάν ο δράστης αποφυλακισθεί με εγγύηση ή όχι.
Δήλωση επιπτώσεων που υπέστη το θύμα
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είστε σε θέση να πείτε στο
δικαστήριο σχετικά με το πώς το αδίκημα σάς έχει επηρεάσει και θα
σας δοθεί βοήθεια και υποστήριξη για να το κάνετε. Αυτό ονομάζεται
“δήλωση επιπτώσεων που υπέστη το θύμα”.

Εάν η εισαγγελία σκέφτεται να αλλάξει ή να αποσύρει τις κατηγορίες
θα πρέπει να μιλήσει μαζί σας για το θέμα αυτό αν το αδίκημα:
¬¬ ήταν σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα, Ή
¬¬ σας προκάλεσε σωματική, ψυχολογική ή ψυχιατρική βλάβη.

Όταν ο δράστης αποφυλακίζεται
Αν ο δράστης βρίσκεται στη φυλακή μπορείτε να ενημερωθείτε εάν
ο δράστης πρόκειται να αποφυλακισθεί σύντομα, αν έχει διαφύγει τη
φυλάκιση ή αν του δίνεται ημερήσια άδεια.

ΑΛΛΑ η εισαγγελία δεν θα χρειαστεί να μιλήσει μαζί σας αν:
¬¬ δεν θέλετε να μιλήστε για αυτό, Ή
¬¬ δεν μπορούν να σας βρουν.

Όταν ο δράστης κάνει αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους
Έχετε δικαίωμα να εκφράστε τη γνώμη σας αν ο δράστης κάνει αίτηση
αποφυλάκισης υπό όρους.

Πληροφορίες για την εξέταση μάρτυρα
Εάν οφείλετε να καταθέσετε ως μάρτυρας σε δίκη θα σας πουν ΠΩΣ
διενεργείται η δίκη και ΤΙ πρέπει να κάνετε.

Χρηματική βοήθεια
Αν έχετε τραυματιστεί ως αποτέλεσμα μιας σοβαρής βίαιης
εγκληματικής πράξης προς το πρόσωπό σας, μπορεί να έχετε δικαίωμα
σε χρηματική βοήθεια.

Καμία επαφή με το δράστη
Ενόσω η υπόθεση βρίσκεται στο δικαστήριο θα σας παρασχεθεί
προστασία από την επαφή σας με το δράστη και τους μάρτυρες
του δράστη.

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας
Μπορείτε να κάνετε καταγγελία αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας,
όπως προβλέπει ο Χάρτης, δεν έχουν ασκηθεί και μπορείτε να ζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.

Εάν είστε θύμα αδικήματος, έχετε δικαιώματα.
Καλέστε το Victims Access Line στο 1800 633 063 για πληροφορίες και υποστήριξη.

Χάρτης για τα Δικαιώματα των Θυμάτων
Στη Νέα Νότια Ουαλία υπάρχει ο Χάρτης για τα Δικαιώματα των Θυμάτων για να προστατεύσει και να προωθήσει τα δικαιώματά
σας εάν είστε θύμα αδικήματος. Ο χάρτης ισχύει για όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες στη NSW. Ισχύει επίσης για οποιουσδήποτε μη
κυβερνητικούς οργανισμούς και εργολήπτες (εκτός από ιδιώτες νομικούς εκπρόσωπους και ιατρούς), που χρηματοδοτούνται από το
Κράτος και παρέχουν υποστήριξη στα θύματα. Ο Χάρτης αναφέρει πώς θα πρέπει να σας αντιμετωπίσουν και να σας προσφέρουν
βοήθεια εάν πέσατε θύμα αδικήματος. Ο Χάρτης, αποτελεί μέρος του Νόμου του 2013 για τα Δικαιώματα και την Υποστήριξη των
Θυμάτων.

Ποιος είναι θύμα αδικήματος;
Σύμφωνα με το Νόμο του 2013 για τα Δικαιώματα και την Υποστήριξη των Θυμάτων, το θύμα είναι ένα άτομο που υφίσταται βλάβη
ως άμεση συνέπεια ποινικού αδικήματος.

Τι μπορώ να κάνω εάν πιστεύω ότι δεν ασκούνται τα δικαιώματα μου δυνάμει του Χάρτη;
1. Θα πρέπει να μιλήσετε με το άτομο που συναλλάσσεται μαζί σας για το πρόβλημα. Συνήθως το πρόβλημα μπορεί να
διευθετηθεί με αυτό τον τρόπο.
2. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένος/η, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από το άτομο αυτό να σας πει πώς υποβάλετε
καταγγελία στην υπηρεσία του. Η υπηρεσία θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίσει διερμηνείς ή άλλη βοήθεια εάν απαιτείται.
Μπορείτε να ορίσετε ένα άτομο για υποστήριξη που θα είναι υπεύθυνο να σας βοηθήσει να κάνετε την καταγγελία.
Αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι ένας φίλος ή εργαζόμενος. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι ένας φίλος ή εργαζόμενος.
3. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι μετά την εξέταση της καταγγελίας σας από την υπηρεσία μπορείτε να
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Θυμάτων (Victims Services). Η δουλειά τους είναι να σας βοηθήσουν με την καταγγελία
σας και να σας πουν τι μπορεί να γίνει για αυτήν.
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