
Az Ön jogai
Tájékoztató bántalmazott nõknek

Önnek joga van a biztonsághoz!
Férjének/élettársának, volt férjének/élettársának éppúgy nincs joga
bántalmazni Önt, vagy gyermekeit, mint egy idegennek! Ezért minden
esetben, ha Ön bántalmazás áldozatává válik, Önnek joga van feljelentést
tenni, és követelni a rendõrségtõl, hogy a megfelelõ lépéseket megtegye.
A rendõrség törvényben meghatározott feladata, hogy megszakítsa,
megakadályozza és megelõzze a bûncselekmények elkövetését! A



bántalmazás általában több bûncselekményt is megvalósít! Önnek joga
van ahhoz, hogy ezekért a bûncselekményekért eljárást kezdeményezzen!
Amennyiben ezt a jogát a rendõri szervek elvitatják (megpróbálják le-
beszélni a feljelentés megtételérõl, vagy egyenesen megtagadják a jegyzõ-
könyv felvételét), Ön panasszal élhet az eljáró rendõr ellen. A rendõröknek
kötelességük megmondani nevüket és jelvényszámukat.

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön vagy a gyermekei ellen elkövetett összes
bûncselekményt kivizsgálják. Ehhez részletes jegyzõkönyvre van szükség,
és arra, hogy az abban foglalt összes cselekményt értékelje a rendõrség.
Ragaszkodjék hozzá, hogy adjanak egy példányt az Ön által tett feljelentésbõl
� ehhez joga van �, és ellenõrizze, hogy mindent sikerült-e úgy elmondania,
ahogy szerette volna. Ha nem, joga van bármikor feljelentés-kiegészítést tenni.
Ezt írásban, ajánlott levélben is beküldheti.



A feljelentéstétel elején megkérdezik Öntõl, hogy kívánja-e az adatai (neve,
címe, telefonszáma) titkos kezelését. Ha bármely okból úgy gondolja, hogy
ez fontos, feltétlenül éljen ezzel a jogával!

Az eljárás bármely szakában megilleti Önt az a jog, hogy saját jogaival
kapcsolatban felvilágosítást kapjon. A rendõri eljárás bármely szakaszában
megilleti önt a panasztétel joga.

NE FELEDJE: A rendõrségi eljárás során Ön nem elkövetõ, hanem egy
vagy több bûncselekmény áldozata. Az eljárás nem a rendõrségért, hanem
Önért van! Nem Önnek kell kímélnie a rendõrséget a kényelmetlenségektõl
(feljelentés, jegyzõkönyvírás, másolatok kellõ számban való készítése,
helyszíni kiszállás, stb.), hanem a rendõrségnek kell megvédenie Önt attól,
hogy további bûncselekmények áldozatává váljék.



Ha kérdése van, hívja a NANE Egyesület
ingyenesen hívható zöld számát:

06-80-505-101
(a Matáv Rt. támogatásával)

este 6 és 10 óra között.
Kiadja a Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak Ellen (NANE) Egyesület

1447 Budapest, Pf. 502.
Telefon: 267-4900

E-mail: nane@posta.net

Ez a kártya a USIS és a Soros Alapítvány támogatásával készült.


