
เหยื�อผู้ถูกทาํร้ายทางอาชญากรรม

ในประเทศอื�นๆภายในสหภาพยโุรป?

อะไรที�คุณควรรู้



(laissez สญัจร);

 ถา้คุณรู้สึกว่าจ�าเป็นท่ีจะตอ้งพูดคุยกบัคนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนให้ติดต่องคก์รช่วย

เหลือผูถ้กูท�าร้ายในประเทศนั้นๆ.

ถา้หากทรัพยท์รัพยสิ์นของคุณจะถกูขโมย: 

 ให้สอบถามถึงการช่วยเหลือดา้นการโอนเงิน (คุณสามารถขอความช่วยเหลือน้ี

จากองค์กรช่วยเหลือผูถู้กท�าร้าย หรือเจา้หน้าท่ีต�ารวจของประเทศนั้นๆ);

 ยกเลิกบตัรต่างๆท่ีถกูขโมย (คุณสามารถขอความช่วยเหลือในเร่ืองจากหน่วยงาน

องคก์รช่วยเหลือผูถ้กูท�าร้าย และเจา้หนา้ท่ีต�ารวจ);

 ขอการความช่วยเหลือดา้นท่ีพกั(ในกรณีท่ีคุณไม่มีสถานท่ีท่ีจะเขา้พกั หรือไม่มีเงิน

ส�าหรับอาหาร ฯลฯ ใหติ้ดต่อหน่วยใหค้วามช่วยเหลือ);

 แจง้ต�ารวจและรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (ถา้คุณตอ้งการท�าเช่นนั้น) เพื่อใหก้าร; 

 ถา้คุณยงัรู้สึกวา่อยากพดูคุยเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน ใหติ้ดต่อองคก์รช่วยเหลือผูถ้กู

ท�าร้ายของประเทศนั้นๆ ซ่ึงองคก์รจะสามารถใหข้อ้มูลท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัสิทธ์ิทาง

กฎหมายของผูถ้กูท�าร้ายในประเทศนั้นๆ.

ถา้คุณไดรั้บความเดือดร้อนจากการถกูท�าร้ายร่างกาย:

 คุณควรพดูคุยกบัคนสนิททนัที โดยเฉพาะญาติหรือเพื่อนหากเป็นไปได ้ อยา่เกบ็

เร่ืองไวค้นเดียว;

 ไปยงัโรงพยาบาล; 

 ขอความช่วยเหลือในการจดัการกบัผลกระทบทางจิตใจเน่ืองจากถูกท�าร้ายร่างกาย 

(จากองคก์รท่ีช่วยเหลือผูถ้กูท�าร้ายร่างกาย);

 แจง้ต�ารวจและรายงานทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน (ถา้คุณตอ้งการท�าเช่นนั้น) เพื่อใหก้าร

สมาชิกองคก์รในยโุรปท่ีช่วยเหลือเหยือ่:

ประเทศออสเตรีย
Weisser Ring
Nussdorfer Strasse 67 · 1090 Wien · office@weisser-ring.at · (+43) 1 712 1405 · www.weisser-ring.at

เบลเยีย่ม
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
Diksmuidelaan 50 · 2600 Berchem
(+32) 3 340 4928 · www.caw.be/slachtofferhulp

บลัแกเรีย
SVCCC Foundation (Support victims of crime and cambating corruption) Victim Support – Bulgaria
ul Gen. Gurko 37 · Sofia 1000 · stopcrimes@abv.bg · (+359) 2-9800262 · www.stopcrimes-bg.net

สาธารณรัฐเช็ก
Bily kruh bezpeci
U Trojice 2 · 150 00 Prague 5 · centrala.praha@bkb.cz · (+420) 2 5731 7110 · www.bkb.cz

เยอรมนันี
Weisser Ring
Weberstrasse 16 · 55130 Mainz · info@weisser-ring.de  · (+49) 116006 · www.weisser-ring.de

Arbeitskreis der Opferhilfen (ADO)
Perleberger Str. 27 · 10559 Berlin · info@opferhilfen.de · (+49) 30 39 407 780 · www.opferhilfen.de

ฮงัการี
Fehér Gyuru Közhasznú Egyesület
Szt.István krt.1 · H-1055 Budapest · fehergyuru@t-online.hu · (+36) 1 472 1161 · www.fehergyuru.eu

มอลตา
Victim Support Malta
49 Conception Street · Msida, G.C Malta 
info@victimsupportmalta.org · (+356) 2122 8333 · www.victimsupportmalta.org

เนเธอร์แลนด์
Slachtofferhulp Nederland
Pallas Athenedreef 27 · 3561 PE Utrecht

คุณเคยถูกท�าร้ายในร่างกายระหว่างท่ีอยู่ใน

ยโุรปหรือไม่?
ใครก็ตามท่ีไดรั้บความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนในต่างแดนถือวา่เป็นผูถู้กท�าร้ายขา้ม

พรมแดน.

ญาติของผูถ้กูท�าร้าย เพื่อนและคนอ่ืน ๆ ท่ีเป็นพยานในการถกูท�าร้ายถือวา่เป็น

ผูถ้กูท�าร้ายทางออ้ม.

น่ีคือตวัอยา่งของการตกเป็นผูถ้กูท�าร้ายขา้มพรมแดน:

เพื่อนหญิงสองคนไดเ้ดินทางไปพกัผอ่นในประเทศสมาชิกอ่ืนๆในยโุรป พวกเธอพกั

โรงแรมท่ีตั้งอยูย่า่นใจกลางของเมืองหลวง ในวนัท่องเท่ียววนัท่ีหา้ ระหวา่งท่ีพวกเธอ

ออกไปทานอาหารค�่า ไดมี้การลกัทรัพยเ์กิดข้ึนภายในหอ้งพกัของพวกเธอ โดยท่ีกลอ้ง 

เงินและเคร่ืองเพชรไดถู้กขโมยไป และเพราะไม่สามารถพดูภาษาทอ้งถ่ินได ้ พวกเธอ

จึงตดัสินใจท่ีจะไม่แจง้ความต่อต�ารวจและไม่ตระหนักถึงความเป็นไปไดท่ี้จะแจง้

องคก์รเพื่อช่วยเหลือเหยือ่ผูถ้กูท�าร้าย พวกเธอจึงตดัสินใจจองเท่ียวบินแรกกลบับา้น 

และเม่ือถึงบา้น บริษทัประกนัการเดินทางกไ็ดป้ฏิเสธท่ีจะใหก้ารชดเชยความเสียหาย

ท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากทั้งสองไม่ไดแ้จง้ความ ซ่ึงนัน่ท�าใหพ้วกเธอเสียเงินและหมดโอกาส

ท่ีจะไดท่้องเท่ียวต่อ.

คุณควรท�าอย่างไร?

หากบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของคุณจะถกูขโมย:

 คุณควรติดต่อเจา้หนา้ท่ีต�ารวจเพื่อแจง้ความ โดยส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการไปยงัสถานี

ต�ารวจการท่องเท่ียว;

 เม่ือคุณมีหลกัฐานท่ีคุณไดร้ายงานต่อเจา้หนา้ท่ีต�ารวจแลว้ คุณควรจะติดต่อสถาน

กงสุลหรือสถานทูตของคุณเพื่อขอ เอกสารหรือส�าเนาหนงัสือเดินทางกรณีฉุกเฉิน 

เดนมาร์ก
Victim Support Denmark
Korskaevej 176, 7000 Fredericia
info@offerraadgivning.dk · (+45) 50 76 90 05 · www.offerraadgivning.dk

เอสโตเนีย
Victim Support
Preesi 5/7 · 10320 Tallinn · ohvriabi@ohvriabi.ee · (+372) 673 38 45 · www.ohvriabi.ee

ฟินแลนด์
Rikosuhripaivystys Suomessa
Läntinen Brahenkatu 2 · 00150 Helsinki
(+358) 4051 06210 · www.rikosuhripaivystys.fi

ฝร่ังเศส
Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation (Inavem)
27 Avenue Parmentier, 7500 Paris · 08victimes@inavem.org · 0884284637 · intl: (+33) 1 41 83 42 00 · www.inavem.org

 เรียกร้องค่าชดเชยภายในการด�าเนินคดีอาญานั้น

 เรียกร้องค่าชดเชยการถกูท�าร้ายร่างกายจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ.

สิทธ์ิทางกฎหมายของคุณมอีะไรบ้าง?

 สิทธิในการไดรั้บการยอมรับว่าคุณคือผูถู้กท�าร้ายร่างกายและจะการถูกปฏิบติั

ดว้ยความเคารพ; 

 สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการด�าเนินคดีทางอาญา (เช่น วธีิการรายงานการ

ท�าร้ายร่างกาย) และความช่วยเหลือดา้นภาษาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในขอ้มูลดงั

กล่าว;

 สิทธิในการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รช่วยเหลือผูถู้กท�าร้ายร่างกายท่ีมีเจา้หนา้ท่ี

ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทัว่ไปโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

 สิทธิในการมีเวลาตามสมควรเพ่ือตดัสินใจ หากมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากผูก้ระท�า

ผดิผา่นกระบวนการศาล

  สิทธิท่ีจะไดรั้บค่าเสียหายจากรัฐบาลในกรณีท่ีถูกท�าร้ายร่างกายอยา่งรุนแรงใน

ต่างแดน;

 หน่วยงานของรัฐบาลแห่งชาติมีหน้าท่ีช่วยเหลือ ลดความยุ่งยากท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูถู้กท�าร้ายร่างกายในต่างแดนตามสมควร

ถา้สิทธิเหล่าน้ีไดรั้บการยอมรับและน่ีคือส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน:

ในกรณีผูห้ญิงสองคนท่ีกล่าวมาแลว้ท่ีไปเท่ียวพกัผ่อนในประเทศสมาชิกอ่ืนๆ 

พวกเธอพกัอยูใ่นโรงแรมยา่นใจกลางเมืองหลวง เม่ือในวนัท่องเท่ียววนัท่ีห้า 

ระหว่างท่ีพวกเธอออกไปทานอาหารค�่า ไดมี้การลกัทรัพยเ์กิดข้ึนภายในห้องพกั

ของพวกเธอ โดยท่ีกลอ้ง เงินและเคร่ืองเพชรไดถู้กขโมยไป พวกเธอไม่สามารถ


