องค์ กรช่ วยเหลือเหยื่อคดีอาญา แห่ งบาเซลทัง้ สอง (Opferhilfe beider Basel)
คําชีแ้ จง
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2536 เป็ นต้ นมา กฎหมายว่าด้ วยความช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา (OHG) มีผลใช้ บงั คับได้
เหยื่อตามนัยแห่งกฎหมายนี ้ คือ บุคคลทุกคนที่บรู ณภาพทางร่างกาย ทางเพศ
หรื อทางจิตของตนได้ รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําผิดทางอาญา นอกจากนี ้แล้ ว ภายใต้ เงื่อนไขบางประการ
ญาติพี่น้องหรื อบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับเหยื่อ
ก็ได้ รับการพิจารณาให้ มีฐานะเท่าเทียมกับเหยื่อด้ วยเช่นเดียวกัน
สืบเนื่องมาจากกฎหมาย OHG นี ้ ท่านในฐานะเหยื่อของการใช้ กําลังประทุษร้ ายมีสทิ ธิตา่ งๆ ดังนี ้:




คําปรึกษาและความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
สิทธิขอให้ ทางการตํารวจและศาลดําเนินคดีตอ่ ผู้กระทําผิด
ความช่วยเหลือด้ านการเงิน

ท่านยังคงสามารถใช้ สทิ ธิของท่านตามกฎหมาย OHG ได้ อยู่ แม้ วา่ ท่านไม่ได้ หรื อไม่ต้องการแจ้ งความร้ องทุกข์ก็ตาม
คําปรึกษา
องค์กรช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา แห่งบาเซลทังสอง
้ ได้ รับมอบหมายหน้ าที่จากรัฐ คือ องค์การบริ หารนครบาเซล
และองค์การบริ หารส่วนภูมิภาคบาเซล
การให้ คําปรึกษาขององค์กรช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา แห่งบาเซลทังสอง
้
เป็ นบริการที่ไม่คิดมูลค่าและไม่ขึ ้นกับจุดเวลาของการเกิดเหตุการณ์ ดังนัน้ ท่านสามารถแจ้ งเรื่ องของท่านกับเราได้
แม้ วา่ ท่านได้ ประสบกับการประทุษร้ ายมานานแล้ วก็ตาม ท่านยังคงใช้ สทิ ธิของท่านได้
แม้ วา่ ท่านไม่ได้ หรื อไม่ต้องการแจ้ งความร้ องทุกข์ หรื อไม่ทราบตัวคนร้ าย
หรื อคนร้ ายไม่ถกู ติดตามตัวมาดําเนินคดีหรื อถูกพิพากษาทางอาญาก็ตาม
สิทธิการขอคําแนะนําอันไม่จํากัดนี ้ ยังใช้ ได้ กบั ญาติพี่น้องหรื อผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับบุคคลที่ถกู ประทุษร้ ายด้ วย
เราในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานขององค์กรช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา แห่งบาเซลทังสอง
้
มีหน้ าที่ตามหลักการที่จะต้ องรักษาความลับ
และเคารพในสิทธิของแต่ละบุคคลที่จะตัดสินใจเองว่าจะแจ้ งความร้ องทุกข์หรื อไม่
ท่านสามารถขอคําปรึกษาได้ โดยไม่ต้องแจ้ งชื่อของท่านให้ ทราบก็ได้
1.

สิทธิขอให้ ทางการตํารวจและศาลดําเนินคดี
ในฐานะเหยื่อของการประทุษร้ าย ท่านสามารถ

2.





ขอให้ ไม่ต้องเผชิญหน้ าโดยตรงกับผู้กระทําความผิด ซึง่ จะมีรอนสิทธินี ้เพียงในกรณียกเว้ นเท่านัน้
ขอให้ บคุ คลที่ทา่ นไว้ วางใจอยูร่ ่วมในการสอบถามทุกครัง้ ได้
ถ้ าท่านเป็ นเหยื่อในการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ
ท่านสามารถปฏิเสธที่จะไม่ตอบคําถามในส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของท่าน
และขอให้ บคุ คลเพศเดียวกับท่านเป็ นผู้สอบถามท่านทังที
้ ่สถานีตํารวจหรื อที่สํานักงานอัยการได้

นอกจากนันแแล้
้ ว ท่านยังสามารถมีสว่ นร่วมในการพิจารณาคดีอาญาในฐานะเป็ นโจทก์ฟ้องคดีสว่ นบุคคล
และสามารถใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนความเสียหายและค่าทําขวัญได้
โดยที่ทา่ นจะต้ องให้ คําถ้ อยแถลงในเรื่ องนี ้อย่างชัดเจน หรื อยื่นคําร้ องขอให้ ลงโทษผู้กระทําผิด
ต่อตํารวจหรื อฝ่ ายอัยการโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่ทําได้ (สําหรับการกระทําความผิดที่จะให้ ติดตามมาดําเนินคดี
ต่อเมื่อมีการยื่นคําร้ องขอนัน้ ให้ ยื่นภายใน 3 เดือน)
หากท่านสละสิทธิในการร่วมเป็ นโจทก์ฟ้องคดีสว่ นบุคคลหรื อสละสิทธิในการยื่นคําร้ องขอให้ ลงโทษแล้ ว ถือว่าเป็ นที่สดุ
ท่านจะกลับมาขอใช้ สทิ ธินี ้อีกไม่ได้
ในการให้ คําปรึกษานัน้ เราจะให้ ข้อมูลโดยละเอียดในเรื่ องเหล่านี ้แก่ทา่ น รวมทังสิ
้ ทธิอื่นๆ ทังหมดของท่
้
าน
เราจะช่วยท่านให้ ใช้ สทิ ธิเหล่านี ้ และติดต่อทนายความผู้มีประสบการณ์ให้ ทา่ น
ส่วนรายละเอียดข้ อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งของท่านในการพิจารณาคดีทางอาญานัน้ ขอแนะนําให้ อา่ นเอกสารข้ อมูลเรื่ อง
‘ท่านต้ องทราบสิง่ ใดบ้ างเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญา’ ซึง่ จะขอรับได้ ที่ องค์กรช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา
แห่งบาเซลทังสอง
้ โทรศัพท์ 061 205 09 10 หรื อในโฮมเพจของเราที่ www.opferhilfe-bb.ch.
คําชีแ้ จงที่สาํ คัญ:
สําหรับความผิดที่จะให้ ติดตามมาดําเนินคดีเฉพาะเมื่อมีการร้ องขอนัน้ ท่านจะต้ องยื่นคําร้ องขอให้ ลงโทษมา ภายใน
3 เดือน หลังการกระทําความผิด
ความช่ วยเหลือด้ านการเงิน
ความช่ วยเหลือทันที
ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นผลติดตามของการประทุษร้ าย ที่ทางองค์กรช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา แห่งบาเซลทังสอง
้
สามารถรับภาระออกให้ ได้ อย่างรวดเร็วไร้ ขนตอน
ั้
โดยไม่ขึ ้นกับจุดเวลาที่เกิดเหตุและสภาพรายได้ ได้ แก่
ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้ จ่ายในการแปลเอกสาร การเข้ าช่วยเหลือในยามวิกฤต มาตรการความปลอดภัย ค่าขนส่ง
การจัดการทางกฎหมาย ค่าที่พกั ฉุกเฉิน เป็ นต้ น
3.

ความช่ วยเหลือระยะยาว
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการขอรับความช่วยเหลือจากผู้ชํานาญการ เช่น นักจิตบําบัด หรื อนักกฎหมายนันสามารถจ่
้
ายให้ ได้
โดยขึ ้นกับรายได้ ของท่านที่ต้องไม่เกินขีดจํากัดที่กฎหมายกําหนดไว้ และขึ ้นกับสถานภาพส่วนบุคคลด้ วย
จะอนุมตั ิความช่วยเหลือนี ้ให้ ได้ ต่อเมื่อมีการยื่นคําร้ องขออนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายมาก่อน
เราจะช่วยสนับสนุนท่านในการยื่นคําร้ องขอ “ความช่วยเหลือระยะยาว” นี ้ตามกฎหมาย OHG

7.44.Merkblatt OH thail. องค์กรช่วยเหลือเหยื่อคดีอาญา แห่งบาเซลทังสอง
้ เลขที่ 53 ชไตเนนริ ง 4051 บาเซล โทรศัพท์ 061 205 09 10
Opferhilfe beider Basel, Steinenring 53, CH-4051 Basel, Tel. 061 205 09 10, Fax 061 205 09 11, info@opferhilfe-bb.ch

ค่ าทดแทนความเสียหายและค่ าทําขวัญ
ค่ าทดแทนความเสียหาย
ในนัยแห่ง OHG ค่าทดแทนความเสียหายหมายถึงการชดใช้ ที่ครอบคลุมความเสียหายที่ได้ รับจริ งทังหมดหรื
้
อบางส่วน
ค่าทดแทนความเสียหาย (เช่นเดียวกับค่าทําขวัญ) นัน้ ทางรัฐที่เหตุเกิดในเขตความรับผิดชอบของตนจะเป็ นผู้จ่ายให้
ต่อเมื่อผู้กระทําความผิดหรื อบริ ษัทประกันภัยของผู้กระทําความผิดไม่สามารถจ่ายค่าทดแทนนี ้ให้ ได้ เท่านัน้
ค่าทดแทนความเสียหายขึ ้นกับขีดจํากัดของรายได้
ท่านในฐานะเป็ นเหยื่อคดีอาญาสามารถขอให้ ทดรองจ่ายเป็ นจํานวนหนึง่ ได้
4.

ค่ าทําขวัญ
ค่าทําขวัญเป็ นค่าชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นทางจิต และจัดให้ โดยไม่ขึ ้นกับเกณฑ์รายได้ ของเหยื่อคดีอาญา
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้ าที่รับผิดชอบในเรื่ องค่าทดแทนความเสียหายและค่าทําขวัญ คือ หน่วยราชการของรัฐ
ซึง่ การกระทําความผิดเกิดขึ ้นในเขตของรัฐนัน้ ในเขตนครบาเซล คือ สํานักงานสังคมสงเคราะห์
และในเขตภูมิภาคบาเซล คือ สํานักงานอํานวยการความปลอดภัย ที่ ลีสทาล
เราจะอยูเ่ คียงข้ างช่วยเหลือท่าน หากท่านต้ องการยื่นคําร้ องขอค่าทดแทนความเสียหาย และ/หรื อ ค่าทําขวัญ
คําชีแ้ จงที่สาํ คัญ:
จะต้ องขอใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องค่าทดแทนความเสียหาย และ ค่าทําขวัญ ที่รัฐที่การกระทําความผิดเกิดขึ ้น
ภายในกําหนดเวลา 5 ปี หลังการกระทําความผิด ต่อจากนันแล้
้ ว จะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องใดอีกต่อไป
(กําหนดเวลาการมีผลใช้ ได้ )

