Informacja o Pogotowiu Prawnym dla Ofiar Przestępstw
JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA? MASZ PRAWO DO POMOCY!
I. Komu możemy pomóc?
Pogotowia pomocy prawnej dla ofiar przestępstw niosą pomoc zgodnie z Ustawą CXXXV. z
roku 2005 o pomocy dla ofiar przestępstw oraz zmniejszaniu szkód wyrządzonych
pokrzywdzonym w wyniku działalności przestępczej. Pogotowia takie powstają przy
stołecznych/wojewódzkich punktach pomocy prawnej.
Za ofiarę przestępstwa uważa się nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane, ale również te
osoby, które w sposób udowodniony zostały pokrzywdzone pośrednio. Za krzywdę uważa się
ciężkie uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu fizycznym, psychicznym oraz
emocjonalnym (ciężkie stany lękowe, nerwicowe, trauma, zaburzenia psychiki), a także
naruszenie mienia, wynikające z przestępstwa.
O pomoc mogą ubiegać się obywatele Węgier, krajów członkowskich Unii Europejskiej,
obywatele innych krajów, prawnie przebywający na terenie Węgier, osoby bezpaństwowe
prawnie przebywające na terenie Węgier, ofiary handlu ludźmi lub osoby uprawnione do
uzyskania pomocy na podstawie umowy między państwem węgierskim a ich krajem. Do
otrzymania pomocy upoważnione są także osoby, których stałe miejsce zamieszkania
znajduje się na Węgrzech, ale tymczasowo prawnie przebywają poza granicami państwa,
gdzie stały się ofiarami umyślnego przestępstwa skierowanego przeciw nim i mogą to w
odpowiedni sposób udowodnić.
Obywatele krajów poza unijnych mogą ubiegać się od państwa węgierskiego o zmniejszenie
strat wyrządzonych działalnością przestępczą w przypadku, jeżeli dysponują stałym miejscem
zamieszkania lub tymczasowym pobytem w kraju należącym do UE. Taką pomoc mogą
uzyskać także ofiary dysponujące zgodą na pobyt na Węgrzech lub emigranci.
Pewne formy pomocy finansowej przysługują ofiarom przestępstw automatycznie, inne formy
natomiast udzielane są w zależności od ich sytuacji socjalnej.
II.

Informacja

Zgodnie z ustawą osoby, które stały się ofiarami przestępstw na terenie Węgier mają prawo
do uzyskania szybkiej, bezpłatnej i dokładnej informacji na temat możliwości rozwiązania
zaistniałej sytuacji. Stołeczne/wojewódzkie punkty pomocy prawnej udzielają informacji
każdej osobie, która odpowiednio udowodni fakt stania się ofiarą przestępstwa. Pogotowie
prawne dla ofiar przestępstw udziela informacji również osobom, o których stanie dowiaduje
się z innych źródeł.
Informacja otrzymywana przez ofiary przestępstw musi dotyczyć:
- praw i obowiązków ofiary jako strony postępowania karnego do wymiaru sprawiedliwości
- możliwych rodzajów wsparcia finansowego
- warunków wsparcia finansowego

- innych możliwości wsparcia, pomocy prawnej
- adresów i telefonów innych organizacji zajmujących się pomocą dla ofiar przestępstw
- przestrogi przed możliwością ponownego stania się ofiarą przestępstwa
- konieczności uzyskania tymczasowego dowodu osobistego oraz zezwolenia na pobyt w
przypadku stania się ofiarą handlu ludźmi.
III. Formy pomocy przysługujące ofiarom przestępstw
1. Ofiara ma prawo do uzyskania ogólnych informacji, oraz do pomocy ze strony pogotowia
prawnego w zakresie reprezentowania jej interesów. Ofiara powinna otrzymać konkretne
informacje odnośnie przysługującej jej pomocy prawnej, materialnej, medycznej i socjalnej.
2. W razie konieczności interwencji prawnej, pogotowie kieruje ofiarę do odpowiedniego
adwokata.
3. W przypadku, gdy ofiara przestępstwa potrzebuje natychmiastowej pomocy materialnej
(nocleg, odzież, podróż, żywność, lekarstwa itd.), wojewódzkie/stołeczne pogotowie może we
własnym zakresie podjąć decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, niezależnie od jej sytuacji
socjalnej. Zapomoga w 2012 roku może wynosić najwyżej 87 118 Ft.
IV. Państwowa kompensacja materialna
Osobom, które stały się ofiarami przestępstw przeciw życiu i zdrowiu przysługuje państwowa
kompensacja materialna. W przypadku, gdy ofiara w późniejszym terminie otrzyma
odszkodowanie z innego źródła, państwową kompensację traktuje się jako zaliczkę i podlega
ona obowiązkowi zwrotu. Do uzyskania państwowej kompensacji materialnej uprawnione są
osoby, których zdrowie zostało w dużej mierze uszkodzone, a także ich rodzina oraz osoby
będące na ich utrzymaniu. Państwową kompensację może otrzymać także osoba, która
zorganizowała pogrzeb ofiary, która straciła życie w wyniku przestępstwa przeciw życiu i
zdrowiu. Kompensacja państwowa jest uzależniona także od dochodów ofiary. Kompensacja
państwowa przysługuje w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ofiary nie przekracza
w 2012 roku 174 236 forintów lub gdy ofiara otrzymuje jedną z zapomóg socjalnych
określonych w ustawie.
W przypadku, jeżeli osoba poszkodowana nie może podjąć pracy zarobkowej przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy, przysługuje jej na okres nie dłuższy niż 3 lata renta, a jej wypłata
zostaje przerwana, jeżeli w między czasie ofiara uzyskuje uprawnienia do wypłaty stałego
dochodu z innego tytułu. Kwota miesięcznej renty w roku 2012 nie może przekroczyć 87 118
forintów. W przypadku przestępstwa przeciw mieniu jednorazowa kompensacja materialna
ma na celu całościowy lub częściowy zwrot wyrządzonych szkód, w stopniu proporcjonalnym
do wymiaru szkód. Jej wysokość w roku 2012 może wynieść najwyżej 1 306 770 forintów
(kwota ta również podlega obowiązkowi zwrotu w przypadku wypłacenia środków
pieniężnych z innych źródeł, np. z tytułu ubezpieczenia czy od sprawcy przestępstwa).
V. Procedury pogotowia prawnego dla ofiar przestępstw
Korzystanie ze wsparcia pogotowia dla ofiar przestępstw jest dobrowolne i wymaga
współpracy między ofiarą i pogotowiem. Podanie o natychmiastową zapomogę pieniężną lub
państwową kompensację materialną należy złożyć na odpowiednich formularzach. Formularz
można ściągnąć nieodpłatnie z internetowej strony www.kimisz.gov.hu. Nie ma oczekiwań
formalnych o dnośnie prawnego reprezentowania interesów ofiar przestępstwa. Do podania

można załączyć zaświadczenie o procesie karnym wystawione przez organy śledcze,
prokuraturę lub sąd. W przypadku, jeżeli ofiara przestępstwa nie dołączyła do podania takiego
zaświadczenia, robi to pogotowie prawne dla ofiar przestępstw. Do podania należy dołączyć
również dokumenty poświadczające uprawnienia ofiary przestępstwa.
Podanie – wraz z potrzebnymi dokumentami – należy złożyć w pogotowiu dla ofiar
przestępstw. Formularz podania o natychmiastową zapomogę pieniężną lub państwową
kompensację materialną można ściągnąć nieodpłatnie z internetowej strony
www.kimisz.gov.hu.
O natychmiastową zapomogę pieniężną można ubiegać się w ciągu 5 dni od momentu
przestępstwa. Pogotowie decyduje o przydziale wsparcia do 8 dni od upłynięcia pierwszego
dnia od złożenia podania. Jeżeli do podania dołączone jest zaświadczenie o postępowaniu
karnym, rozpatrywane jest ono poza kolejnością. Jednocześnie pogotowie informuje ofiarę
przestępstwa o ewentualnym obowiązku zwrotu kwoty zapomogi.
Podanie o przedstawicielstwo prawne można składać w dowolnym terminie.
O przyznanie państwowej kompensacji materialnej można ubiegać się w przeciągu trzech
miesięcy. (W niektórych przypadkach określonych ustawowo termin ten może być
przedłużony.) Rozpatrywanie podań odbywa się w dwóch stopniach. Pogotowia prawne
udzielają pomocy przy skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz danych. Decyzja
należy do Przyrządowego Stołecznego Pogotowia Prawnego.
Procedury administracyjne określone w ustawie odbywają się bez uiszczania opłat
skarbowych w celu, aby jak najszerszy krąg ofiar mógł korzystać z pomocy prawnej,
niezależnie od sytuacji materialnej.
Do zadań pogotowia prawnego należy również kontrola nad przestrzeganiem prawa ofiar
przestępstw do ochrony ich interesów, a także kontakt z instytucjami wyznaczonymi przez
ustawę.

