
A RENDŐRSÉG
CSELEKVÉSE A
CSALÁDON BELÜLI
ERŐSZAK ESETEIBEN

a szám, amelyet nem
szabad elfelednie

A röpcédula a Társult erőfeszítésekkel – új 
európai szabványok irányában a nőknek 
erőszaktól való védelmében (Potpisujem.org), 
című regionális projekt keretében készült, a 
projektet Szerbiában, Horvátországban, Bosznia 
és Hercegovinában, Szlovéniában, Macedóniában 
és Ausztriában valósítják meg. A projekt 
megvalósításában együttműködő szervezet az 
újvidéki ...A VAJDASÁGI KÖRBŐL.
A röpcédula az Európai Unió, Fenntartható 
Közösségek Intézménye és az USA Nemzetközi 
Fejlesztésügyi Ügynöksége támogatásával 
készült. A röpcédula tartalma az újvidéki ...A 
VAJDASÁGI KÖRBŐL szervezet kizárólagos 
felelőssége, és semmilyen módon nem tükrözi az 
Európai Unió álláspontjait. 
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Joga van az igazságra
Amennyiben nincs megelégedve a rendőrségi 
eljárással, vagy úgy véli, hogy a rendőrségi 
hivatalnokok magatartása nem volt 
hivatásosszerű vagy kellemetlen volt, panaszt 
emelhet a Rendőrség belső ellenőrzési 
főosztályánál, írásos panasz benyújtásával vagy 
szóban (telefonnal vagy internet útján). A 
formanyomtatvány minden rendőrállomáson 
rendelkezésére áll. A cím SUKP – Odsek Novi 
Sad (az alábbi rendőrkapitányságoknál: 
Újvidék, Nagybecskerek, Szabadka, Mitrovica, 
Zombor, Nagykikinda és Šabac) Pap Pavla 46, 
21000 Novi Sad, tel: (021) 488 53 52

Amennyiben nincs megelégedve a panaszára 
adott válasszal, jogainak védelme érdekében a 
Polgári Jogvédő intézményéhez fordulhat: 
Zaštitnik građan: 11000 Beograd, Deligradska 
16, tel/fax: 011 2068 182. 

Amennyiben tájékoztatásra, érzelmi vagy jogi 
támogatásra van szüksége, az alábbi ingyenes 
számhoz fordulhat: SOS Vojvodina 0800 10 10 
10, munkanapokon 10-20 óráig vagy női 
szervezetekhez: ...IZ KRUGA – VOJVODINA (…A 
VAJDASÁGI KÖRBŐL) a fogyatékkal élő nők 
támogatásáért, munkanapokon 9 - 16 óráig az 
alábbi telefonszámokon: (021) 447 040 i 066 
447 040 vagy a nagykikindai székhelyű 
Nőtámogató Központ Tanácsadójához, 
munkanapokon 10-16 óráig az alábbi 
telefonszámon: (0230) 437 343.



Ha testi erőszaknak volt kitéve, 
azonnal hívja a rendőrséget a 192 
számon.  

Fontos elmondania a 
rendőrségnek:

  Fontos, hogy a rendőrségnek megadja a nevét, 
a címét, ahol az erőszak történt, a személy 
nevét, aki megsértette, a történteket, milyen 
módon követték el az erőszakot (kötelezően 
mondja el, használtak-e fegyvert – pisztolyt, 
puskát, vagy valamilyen szerszámot – kést, 
fejszét, fabotot), milyen testi sérüléseket 
szenvedett el, megsérült-e másvalaki is vagy 
jelen volt-e az erőszak elkövetése során, úgy 
véli, veszélyben van-e, fenyegetőzik-e a 
személy, aki Önt megsértette,és ha igen, 
sorolja fel melyek azok. 

A Rendőrség az Ön nyilatkozata alapján fogja 
eldönteni, kiküldje-e a járőröket az Ön által 
megjelölt címre, vagy pedig meghívja Önt, 
jöjjön el a Rendőrállomásra az elszenvedett 
erőszak feljelentése céljából. 

A rendőrség kötelességei 
Ha a rendőrségi járőrség kijön az Ön által 
kijelölt címre (a helyszínre), kötelessége 
nyilatkozatot kérni valamennyi jelenlevőtől 
és feljegyezni, vannak-e látható sérülések a 
testén. Ön kérje meg a járőrséget, jegyezze 
fel, hogy néz ki a helyszín, abban az esetben, 
ha az erőszakot elkövető dobálta és törte a 
körülvevő tárgyakat. 

A rendőrség meghatalmazásai
A rendőrség, az ügyészséggel való konzul-
tációkkal jogosult, hogy:  

• az Önt megsértő személy ellen bűnvádi vagy 
szabálysértési feljelentést tehet

• fényképezze a helyszínt
• elkobozza a fegyvert az Önt megsértő 

személytől 
• az Önt megsértő személyt elővezesse a 

rendőrállomásra és ott tartsa legfeljebb 48 
órára

• hívja a mentőszolgálatot

Fontos tudnia, hogy a Rendőrségnek nem áll 
jogában előzetes letartást elrendelni.  
Előzetes letartóztatást csak bíró rendelhet el 
az ügyész javaslatára, egy hónapos 
időtartamban.

Kötelező:
• az orvosnak meg kell mondania az Önnek 

sérüléseket előidéző személy nevét és kérnie, 
hogy azt jegyezze fel

• az orvosi vizsgálat után a rendőrségnek meg 
kell adnia a sérüléseket rögzítő orvosi lelet 
fénymásolatát. Az orvosi jelentés vagy 
bizonylat eredeti példányát mindig tartsa meg 
magánál

•  ha a sérüléseit nem fényképezte sem a 
rendőrség, sem az orvos, kérje meg, hogy azt 
tegyék meg egy fényképészüzletben, dátumki-
jelöléssel.

Kísérje figyelemmel, hogy mi történik az Ön 
feljelentésével. A Rendőrség köteles Önt 
tájékoztatni a megtett intézkedésekről. 

A rendőrség képviselőinek adott nyilatkozata 
során, joga van a nyilatkozatot az erőszakot 
elkövető személy jelenléte nélkül megtenni. 

Ismételje meg azt, amit első hívása során 
mondott el, a rendőrségi hivatalnok pedig 
szükség szerint kiegészítő kérdéseket tesz fel a 
történtek megállapítása céljából.  Ha valamelyik 
kérdés nem világos, kérje a kérdést megismétlé-
sét vagy magyarázatát. Próbálja meg figyelemmel 
kísérni, hogy milyen módon kerülnek rögzítésre 
az Ön szavai, hiszen a rendőrségi hivatalnok 
hangosan megismétel minden egyes mondatot, 
mielőtt leírná. Önnek joga van kérnie, hogy a 
szavait pont úgy rögzítsék, ahogyan azt Ön 
kimondta, és kapnia nyilatkozatának példányát. 

A rendőrségnek mindenképpen 
mondja el:  
• ha korábban is történt erőszak, és feljelentette-e 
azt és mikor 

• ha korábban is szenvedett el sérüléseket és 
jelentette-e azokat orvosnak

• ha tudomása van arról, hogy a személy, aki Önt 
megsértette, korábban szabálysértés vagy 
bűncselekmény elkövetése miatt volt-e büntetve 
és börtönben

• ha tudomása van arról, hogy a személy, aki Önt 
megsértette alkohol- vagy kábítószerfüggő, vagy 
pedig pszichikai betegségtől kezelték-e

• ha tudomása van arról, hogy a személy, aki Önt 
megsértette fegyver birtokában van (pisztoly, 
puska, kézi bomba, trófea fegyver)

• ha kereseti kérelmet nyújtott be védelmi intézke-
dések elrendelésére vagy olyan bírósági határo-
zattal rendelkezik, amely az önt megsértő 
személy ellen a családon belüli erőszaktól való 
meghatározott védelmi intézkedéseket róttak ki. 
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