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Czy potrzebny mi jest prawnik? 
 
Nie. Wnioski o kompensatę można 
składać osobiście lub przez radcę 
prawnego. Instytut Prawa (The Law 

rozpatrywany bez udziału 
wnioskodawcy. W pewnych 
przypadkach rozprawa może okazać się 
konieczna. W razie potrzeby na 
rozprawę w sprawie wniosku można 
poprosić o tłumacza ustnego. 

 
A jeśli nie jestem zadowolony  
z ostatecznej decyzji trybunału? 
 
Masz prawo udać się do Wiktoriań-
skiego Trybunału Spraw Cywilno-
Administracyjnych (VCAT) o ponowne 
rozpatrzenie decyzji. Wnioski należy 
składać w terminie 28 dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia o decyzji 
trybunału. Za wniosek do VCAT 
obowiązuje opłata. Po dalsze 
informacje dzwoń do Wydziału Spraw 
Ogólnych (General List) trybunału 
VCAT pod nr. tel. 628 9755 
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Institute) udostępni ci spis prawników 
w twojej okolicy. Kontakt tel. z 
instytutem: 9607-9311. Jeśli twój 
wniosek zostanie przyjęty, koszty 
wynajęcia radcy prawnego zostaną ci 
zwrócone. 

 
Czy muszę stawić się na rozprawę? 
 
Wniosek może zostać rozpoznany 
podczas rozprawy, lub – jeśli taką opcję 
wybierzesz – pod twoją nieobecność. 
Nie każdy wniosek może być jednak 
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Nie. Wnioski o kompensatę można składać osobiście lub przez radcę prawnego. Instytut Prawa (The Law Institute) udostępni ci spis prawników w twojej okolicy. Kontakt tel. z instytutem: 9607-9311. Jeśli twój wniosek zostanie przyjęty, koszty wynajęcia radcy prawnego zostaną ci zwrócone.
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Wniosek może zostać rozpoznany podczas rozprawy, lub – jeśli taką opcję wybierzesz – pod twoją nieobecność. Nie każdy wniosek może być jednak rozpatrywany bez udziału wnioskodawcy. W pewnych przypadkach rozprawa może okazać się konieczna. W razie potrzeby na rozprawę w sprawie wniosku można poprosić o tłumacza ustnego.
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Kto to jest ofiara główna?


Jest to osoba, która odnosi obrażenia, doświadcza znacznych ujemnych następstw lub cierpi z ich powodu, lub też umiera, a skutki te są  bezpośrednim rezultatem:


aktu przemocy popełnionego wobec niej;


próby zaaresztowania kogoś, kogo osoba ta ma podstawy uważać za sprawcę aktu przemocy; 


próby zapobieżenia popełnieniu aktu przemocy;


w trakcie niesienia pomocy komuś, kogo osoba ta uważa za ofiarę aktu przemocy, lub podczas ratowania tego kogoś.





Jak można ubiegać się o pomoc?


Należy wypełnić formularz wniosku dostępny w lokalnym sądzie i na stronie web (www.vocat.vic.gov.au). Jeśli wnioskodawca jest dzieckiem, wniosek może w jego imieniu złożyć krewny lub inna odpowiednia osoba. Jakakolwiek przyznana forma pomocy będzie w takim przypadku oddana pod zarząd powierniczy, prawdopodobnie do czasu, aż dziecko ukończy 18 lat.





Jaki jest termin składania wniosków w trybunale?


Wnioski należy składać w terminie 


2 lat od dnia nastąpienia aktu przemocy. Jeśli wniosek został złożony po termi-nie, należy wystąpić z wnioskiem 


o przedłużenie terminu podając powody opóźnienia.





Gdzie można otrzymać formularz wniosku o przedłużenie terminu?


W momencie rejestracji twojego wniosku o kompensatę trybunał automatycznie wyśle ci formularz wniosku o przedłużenie terminu. �


Czy mogę ubiegać się �o kompensatę wielokrotnie?


Nie, o kompensatę związaną z jednym konkretnym aktem przemocy ubiegać się można tylko raz i kompensata taka przysługuje tylko jednorazowo.�


Jaka forma świadczeń mi przysługuje?


Specjalne świadczenie pieniężne nieprzekraczające kwoty $7500 (nie przysługuje ono wszystkim wnioskodawcom).





Kompensata nieprzekraczająca kwoty $60.000 przysługuje także za wszelkie kombinacje następujących wydatków:


koszty terapii;


koszty leczenia;


utrata zarobków nieprzekraczająca kwoty $20.000 za okres do 2 lat od dnia nastąpienia aktu przemocy


utrata lub uszkodzenie odzieży noszonej w tym dniu;


wydatki na pomoc w odzyskaniu zdrowia.








Kto może ubiegać się o specjalne świadczenie pieniężne?





Ofiary przestępstw popełnionych w dniu 1 lipca 2000 r. lub po tej dacie.


Ofiary aktów przemocy seksualnej przeciwko dzieciom popełnionych w dniu 1 lipca 1997 r. lub po tej dacie.


Ofiary aktów przemocy seksualnej przeciwko dzieciom popełnionych przed dniem 1 lipca  2000 r., �w przypadku gdy uprzednio nie złożono wniosku w trybunale, �a obwiniony sprawca po 1 lipca 1997 r. został:�•  postawiony w stan oskarżenia; �•  oskarżony, a wyrok w tej sprawie został wydany przez sąd pierwszej instancji (Magistrates Court);  �•  oskarżony, lecz zmarł przed  wydaniem wyroku w tej sprawie.





Kto decyduje o tym, w jakiej kwocie ma być przyznane specjalne świadczenie pieniężne?


Sędzia trybunału rozstrzygający sprawę zadecyduje, w jakiej kategorii i w jakiej kwocie ma być przyznane to  świadczenie. Przestępstwa kwalifikujące do otrzymania świadczenia zgupowane są w czterech kategoriach w zależności od rodzaju aktu przemocy. Dla każdej 


z tych kategorii obowiązuje minimalny 


i maksymalny limit kwoty, jaka może zostać przyznana w ramach tej formy kompensaty.
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Kto to jest ofiara główna? 
Jest to osoba, która odnosi obrażenia, 
doświadcza znacznych ujemnych 
następstw lub cierpi z ich powodu, lub 
też umiera, a skutki te są  bezpośrednim
rezultatem: 
• aktu przemocy popełnionego 

wobec niej; 
• próby zaaresztowania kogoś, kogo 

osoba ta ma podstawy uważać za 
sprawcę aktu przemocy;  

• próby zapobieżenia popełnieniu 
aktu przemocy; 

• w trakcie niesienia pomocy komuś, 
kogo osoba ta uważa za ofiarę aktu 
przemocy, lub podczas ratowania 
tego kogoś. 

 
Jak można ubiegać się o pomoc? 
Należy wypełnić formularz wniosku 
dostępny w lokalnym sądzie i na stronie 
web (www.vocat.vic.gov.au). Jeśli 
wnioskodawca jest dzieckiem, wniosek 
może w jego imieniu złożyć krewny lub 
inna odpowiednia osoba. Jakakolwiek 
przyznana forma pomocy będzie w 
takim przypadku oddana pod zarząd 
powierniczy, prawdopodobnie do 
czasu, aż dziecko ukończy 18 lat. 

 
Jaki jest termin składania wniosków 
w trybunale? 
Wnioski należy składać w terminie  
2 lat od dnia nastąpienia aktu przemocy. 
Jeśli wniosek został złożony po termi-
nie, należy wystąpić z wnioskiem  
o przedłużenie terminu podając 
powody opóźnienia. 

Gdzie można otrzymać formularz 
wniosku o przedłużenie terminu? 
W momencie rejestracji twojego 
wniosku o kompensatę trybunał 
automatycznie wyśle ci formularz 
wniosku o przedłużenie terminu.  

 
Czy mogę ubiegać się  
o kompensatę wielokrotnie? 
Nie, o kompensatę związaną z jednym 
konkretnym aktem przemocy ubiegać 
się można tylko raz i kompensata taka 
przysługuje tylko jednorazowo. 

 
Jaka forma świadczeń mi 
przysługuje? 
Specjalne świadczenie pieniężne 
nieprzekraczające kwoty $7500 (nie 
przysługuje ono wszystkim 
wnioskodawcom). 
 
Kompensata nieprzekraczająca kwoty 
$60.000 przysługuje także za wszelkie 
kombinacje następujących wydatków: 
• koszty terapii; 
• koszty leczenia; 
• utrata zarobków nieprzekraczająca 

kwoty $20.000 za okres do 2 lat od 
dnia nastąpienia aktu przemocy 

• utrata lub uszkodzenie odzieży 
noszonej w tym dniu; 

• wydatki na pomoc w odzyskaniu 
zdrowia. 

 

Kto może ubiegać się o specjalne 
świadczenie pieniężne? 
 
• Ofiary przestępstw popełnionych 

w dniu 1 lipca 2000 r. lub po tej 
dacie. 

• Ofiary aktów przemocy seksualnej 
przeciwko dzieciom popełnionych 
w dniu 1 lipca 1997 r. lub po tej 
dacie. 

• Ofiary aktów przemocy seksualnej 
przeciwko dzieciom popełnionych 
przed dniem 1 lipca  2000 r.,  
w przypadku gdy uprzednio nie 
złożono wniosku w trybunale,  
a obwiniony sprawca po 1 lipca 
1997 r. został: 
•  postawiony w stan oskarżenia;  
•  oskarżony, a wyrok w tej sprawie 
został wydany przez sąd pierwszej 
instancji (Magistrates Court);   
•  oskarżony, lecz zmarł przed  
wydaniem wyroku w tej sprawie. 

 
Kto decyduje o tym, w jakiej kwocie 
ma być przyznane specjalne 
świadczenie pieniężne? 
Sędzia trybunału rozstrzygający sprawę 
zadecyduje, w jakiej kategorii i w jakiej 
kwocie ma być przyznane to  
świadczenie. Przestępstwa kwalifikujące 
do otrzymania świadczenia zgupowane 
są w czterech kategoriach w zależności 
od rodzaju aktu przemocy. Dla każdej  
z tych kategorii obowiązuje minimalny 
i maksymalny limit kwoty, jaka może 
zostać przyznana w ramach tej formy 
kompensaty. 
 

 


