
   

 
 

Дали треба да присуствувам 
на судско сослушување? 
За барањата може да се одлучи 
преку судско сослушување или, 
ако така одберeте, во ваше 
отсуство. Меѓутоа, не се сите 
барања погодни за решавање во 
ваше отсуство. Во некои 
околности, може да биде 
потребно сослушување. Ако е 
потребно, на сослушувањето, на 
ваше барање, може да 
присуствува преведувач. 
 
Што ако не сум задоволен/ 
задоволна со конечната одлука 
на Трибуналот? 
Имате право да поднесете 
барање до Викторискиот 
граѓански и административен 
трибунал (Victorian Civil and 
Administrative Tribunal - VCAT) 
да го разгледа одново барањето. 
Тоа барање мора да се поднесе 
во рок од 28 дена откако сте 
добиле известување за одлуката 
на Трибуналот. Се плаќа такса за 
да се поднесе барање до 
Викторискиот граѓански и 
административен трибунал. 
За натамошни информации, ве 
молиме стапете во контакт со 
Одделот за општи работи 
(General List) при Викторискиот 
граѓански и административен 
трибунал на 9628 9755. 
 
Кои други услуги им стојат на 
располагање на жртвите на 
злосторство? 
Треба да телефонирате во 
Агенцијата за поддршка на 
жртвите (Victim Support 
Agency) на 1300 659 419. Тие им 
пружаат низа разновидни услуги 
и помош на жртвите на 
злосторство. 

За натамошни 
информации и 
помош ве молиме 
стапете во контакт 
со вашиот локален 

Суд. 
 
 
 
 
 

Место на 
интернет: 

www.vocat.vic.gov.au 
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Кој може да поднесе барање 
како второстепена жртва? 
• Лице што било присутно на 

местото на чин на насилство 
и што е повредено како 
директна последица од тоа 
што било сведок на чинот 

• Лице што е повредено како 
дирекна последица од тоа 
што подоцна станало свесно 
за некој чин на насилство а 
тој/таа е родител или 
старател на првостепената 
жртва што била помлада од 
18 години во времето кога се 
случил чинот. 

 
Како да поднесам барање? 
Мора да пополните формулар за 
поднесување барање што може 
да го добиете од вашиот локален 
суд или од местото на интернет 
(www.vocat.vic.gov.au). Ако 
подносителот на барањето е 
дете, барањето може да го 
поднесе роднина или друга 
погодна личност од име на 
детето. Секој надомест што ќе се 
исплати ќе се чува во 
доверителски фонд, обично 
додека детето да наполни 18 
години. 
 
Може ли да поднесам барање 
повеќе од еднаш? 
Не, имате право да поднесете 
барање/да добиете помош само 
за еден чин на насилство и тоа 
само во едно својство. 
 
 
 
 
 

 
 

Колкав е рокот за 
поднесување на барање до 
Трибуналот? 
Барањето мора да се поднесе во 
рок од 2 години од датумот кога 
се случил чинот на насилство. 
Ако барањето се поднесе по 
истекувањето на рокот, мора да 
се пополни барање за 
продолжување на рокот во кое 
ќе се наведат причините за 
доцнењето. 
 
Каде да земам формулар за 
поднесување на барање за 
продолжување на рокот? 
Трибуналот автоматски ќе ви 
испрати формулар за 
поднесување на барање за 
продолжување на рокот кога ќе 
биде заведено вашето барање за 
помош. 
 
Каква помош имам право да 
добијам? 
Може да се добијат до $50.000 
помош за комбинација од 
следните работи: 
• Трошоци за советување 
• Медицински трошоци 
• Губење на заработка до 

износ од $20.000 за период 
не подолг од 2 години од 
датумот кога се случил 
чинот на насилство. 

• Во исклучителни околности, 
трошоци за помош при 
закрепнувањето 

Дали ги исполнувам условите 
за да ми бидат надоместени 
трошоците за помош при 
закрепнувањето? 
• Да. Можете да поднесете 

барање за надоместување на 
разумните трошоци за 
помош при закрепнувањето 
ако сте помлади од 18 
години и сте биле сведок на 
чин на насилство. Во 
исклучителни околности, 
родителот или старателот на 
првостепената жртва што е 
помлада од 18 години може 
исто така да ги исполнува 
условите. 

 
Дали ми е потребен доказ за 
исклучителни околности? 
Трибуналот писмено ќе ве 
извести ако треба да доставите 
натамошни материјали. Секогаш 
внимателно читајте ги писмата 
што ви ги праќа Трибуналот и 
побарајте помош ако не сте 
сигурни што се бара. 
 
Дали лице што само видело 
како се случува злосторството 
може да поднесе барање за 
надомест на трошоците за 
помош при закрепнувањето? 
Не. Законот не го предвидува 
тоа. Барање може да поднесат 
само лицата наведени во погоре 
споменатите категории.  
 
Дали ми е потребен адвокат? 
Не. Можете да го поднесете 
барањето за помош сами или да 
земете адвокат што ќе ве 
застапува. Правниот институт 
(Law Institute) може да ви даде 
список на имињата на 
адвокатите во вашето локално 
подрачје. Нивниот телефонски 
број за контакт е 9607-9311. Ако 
вашето барање биде позитивно 
решено, ќе ви бидат платени 
трошоците за адвокатот. 
 


