
   

 
 

Дали се надоместуваат 
погребните трошоци? 
Погребните трошоци ќе бидат 
разгледани. Тој износ ќе се издвои 
од износот што и е доделен на 
односната жртва. За да поднесе 
барање за надомест на погребни 
трошоци, подносителот на 
барањето мора да му пише на 
Трибуналот и да ги наведе 
поединостите за износот и 
фотокопија од потврдата за 
плаќање/фактурата. 
 
Дали може да поднесам барање за 
надомест на погребни трошоци 
ако не сум посредна жртва? 
Лице што имало погребни трошоци 
како последица од смртта на 
првостепената жртва може да добие 
помош за тие трошоци ако тие 
навистина и разумно биле 
направени. 
 
Дали е важно како се однесувала 
првостепената жртва? 
Да. Надоместот може да биде 
намален или одбиен ако членот на 
Трибуналот мисли дека жртвата со 
своето однесување придонела за 
својата смрт. 
 
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 Одделот за 
општи работи (General List) при 
Викторискиот граѓански и 
административен трибунал на 9628 
9755. 
 

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 бара помош како 
посредна жртва? 
Лице кое, во времето кога се случил 
чинот на насилство: 
• Било близок член на 

семејството; или 
• Било финансиски зависно од; 

или 
• Имало блиска лична врска со; 
Првостепената жртва што умрела 
како последица од чин на 
насилство. Смртта мора да се 
случила во Викторија. 
 
Што се подразбира под близок 
член на семејството? 
Близок член на семејството во врска 
со покојната првостепена жртва на 
чин на насилство значи лице што 
имало вистинска лична врска со 
жртвата во времето на смртта на 
жртвата и што е: 
• брачен другар на жртвата, 

родител, старател или 
очув/маќеа на жртвата 

• дете или пасторче на жртвата 
или друго дете на кое жртвата 
му е старател 

• брат, сестра, полубрат или 
полусестра на жртвата. 

 
Што ако сум 
тетка/чичко/вујко/дедо/баба на 
покојната првостепена жртва? 
Може да поднесете барање ако сте 
имале тесна лична врска со 
покојната првостепена жртва, но 
препорачливо е во писмена форма 
да објасните зошто мислите дека 
вашата врска била блиска лична 
врска. Тоа не значи дека врската 
задолжително морала да биде 
телесна. 
 

Дали може да добивам 
советување? 
Може да имате право во одреден 
период да одите на состаноци за 
советување кај одобрен советник 
(Approved Counsellor) кој им помага 
на членовите на семејството на 
првостепената жртва да закрепнат 
од траумата и од психолошките 
последици. 
 
Како да поднесам барање за 
надомест за советување? 
Мора да се пополни барање за 
помош придружено со извештај во 
согласност со Работните упатства 9 
(Practice Direction 9) од 2003 г. (Тие 
формулари може да се симнат од 
www.vocat.vic.gov.au). 
 
Дали може да добивам 
советување дури и ако не сум 
поднел барање до Трибуналот за 
помош на жртвите на 
злосторство? 
Не. Мора да се поднесе барање пред 
да се побара советување.  
 
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. 
 
 

Колкав е рокот за поднесување на 
барање до Трибуналот? 
Барањето мора да се поднесе во рок 
од две 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. 
 
Колкава помош може да добие 
посредната жртва и како се 
доделува таа помош? 
Може да се добие вкупен износ од 
$100.000. Членот на Трибуналот ќе 
го определи износот што ќе го 
добие секој подносител на барање. 
Највисокиот износ за секоја 
посредна жртва е $50.000. 
 
Дали треба да присуствувам на 
судско сослушување? 
За барањата може да се одлучи 
преку судско сослушување или, ако 
така одберте, во ваше отсуство. 
Меѓутоа, не се сите барања погодни 
за решавање во ваше отсуство, 
особено ако многу посредни жртви 
поднеле барања. Во такви 
околности може да биде потребно 
сослушување ако има повеќе 
посредни жртви. На 
сослушувањето, на ваше барање, 
може да присуствува преведувач. 
 


