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Tá jé koztáto  A Széxuá lis Ero szák 

Tu lé lo inék 

 

Kedves Túlélő! 

Tisztában vagyunk vele, hogy ez egy nagyon nehéz idő az Ön számára. Fontos 
tudnivaló, hogy a Torontói Rendőrség (Toronto Police Service, TPS) azért van itt, 
hogy segítséget és támogatást nyújtson. 

A Torontói Rendőrség úgy véli, hogy a szexuális erőszak által sújtott embereket 
tisztelettel és méltósággal, méltányossággal és becsülettel, valamint szakszerűen 
és elfogulatlan módon kell kezelni. 

Feladatunk, hogy szakszerű és alapos vizsgálat alapján megfelelő döntést hozzunk 
az ügyben, ugyanakkor biztosítsuk a szükséges információkat és erőforrásokat az 
Ön érdekében. 

Valaki, aki szexuális erőszakkal szembesült, fontos lépést tesz azáltal, hogy 
tanulmányozza ezt az útmutatót, és / vagy böngészi a honlapunkat. Ez az 
információs útmutató a szexuális támadásokkal kapcsolatos nyomozást, a 
lehetséges végkifejleteket, és a büntetőeljárás folyamatát ismerteti. Valamint 
magában foglalja, a pénzügyi kompenzációs programokról, és a Torontó-i 
szakszerű tanácsadás és támogatás igénybevételéről szóló információkat. 

Ha nem szeretne feljelentést tenni a rendőrségen, vagy időre és támogatásra van 
szüksége ahhoz, hogy ezt a döntést meghozza, sok más társügynökséggel együtt 
segíthetünk, ebben a nehéz időszakban. Ezeknek a segélyszervezeteknek a listája 
és elérhetőségük a füzet hátlapján található. 

Célunk az, hogy azonosítsuk, letartóztassuk és vád alá helyezzük a felelős 
személyeket. Ugyanakkor támogatjuk az Ön túlélőként hozott döntéseit az Önnek 
legmegfelelőbb eljárás szempontjából.  
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Az útmutató tartalma 
Mit fogok érezni ebben az időben? 

Partner, szülő vagy barát vagyok: Mit tehetek? 

Mi a szexuális erőszak? 

Mit jelent a szexuális tevékenységhez való hozzájárulás? 

A "nem” szó kimondása az egyetlen módja annak, hogy jelezzem, ha nem értek egyet? 

Mi van akkor, ha először egyetértek a szexuális tevékenységgel, azután 

meggondolom magam? 

Milyen lehetőségeim vannak a szexuális erőszak után? 

Bejelenthetek évekkel ezelőtt történt szexuális erőszakot is? 

Mi van akkor, ha a szexkereskedelemben dolgozom? Letartóztatnak, ha a rendőrség 

megtudja? 

Hatást gyakorol a bevándorlási státuszomra, ha feljelentést teszek a rendőrségen? 

Kérdezni fognak a bevándorlási státuszommal kapcsolatban? 

Mi van akkor, ha fogyatékos vagyok? Hogyan hívhatom a rendőrséget? 

Mi történik azután, ha hívom a rendőrséget? 

Mi a Szexuális Erőszakot Bizonyító Teszt (SAEK)? 

Hol végzik el a SAEK-t? 

Van választási lehetőségem a SAEK-re vonatkozóan? 

Mi történik, miután hozzájárultam a SAEK rendőrségi kiadatáshoz? 

Milyen további bizonyítékok vonatkozhatnak az ügyemre? 

Ki fogja vizsgálni az ügyemet? 

Mindenki tudni fogja, a velem történteket? 

Mi történik a letartóztatás után? 

Mi van akkor, ha az elkövetőt nem fogják el? 

A rendőrség mindig vádat emel a vádlott ellen? 

Meddig tart a bírósági eljárás? 

Mi történik a bíróságon? 

Mi az előzetes meghallgatás? 

Mi a tárgyalás? 

Kell majd tanúskodnom a bíróságon? 

Mi van akkor, ha nem tudok jól angolul kommunikálni? 

Mi az Áldozati Hatástanulmány Nyilatkozat? 

Milyen büntetést szabhat ki a bíró? 

Mit jelent a feltételes szabadlábra helyezés? 

Mikor szabadul az elkövető a börtönből? 

Mi a Kanada Áldozati Jognyilatkozat (CVBR)? 

Jogosult vagyok bármilyen pénzügyi kompenzációra? 

Hol találhatok segítséget és tanácsadást Torontóban? 
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Mit fogok érezni ebben az időben? 

Nincsen "helyénvaló” érzés. A szexuális erőszak (Sexual Assault) okozhat traumát, 

különböző gondolatokat, érzéseket és érzelmeket eredményezhet mind az 

esemény során és utána is. A rendkívül stresszes helyzeteknél megjelenő reakciók 

egyénenként változnak, és nem minden ember egyforma reakciókat tapasztal 

ugyanolyan intenzitással, és az időtartam sem ugyanaz. Fontos azonban 

felismerni, hogy bármi legyen is a reakció, az egy normális emberi reakció. A füzet 

hátlapján megtalálja azoknak a segélyszervezetek listáját és elérhetőségüket, 

amelyek segíthetnek ebben a nehéz időszakban. 

Partner, szülő vagy barát vagyok: Mit tehetek? 

A szexuálisan bántalmazott személyeknek szükségük van a családjuk és barátaik 
támogatására. A túlélők érezhetnek szégyent, feszélyezettséget, depressziót és 
rémületet. Lehet, hogy nem akarnak beszélni arról, ami történt. Álljon 
rendelkezésre, hogy meghallgathassa őket, amikor készen állnak a beszélgetésre. 
Hozza a tudomásukra, hogy törődik velük, és nem ítéli el, vagy hibáztatja őket a 
történtekért. Legyen mellettük, támogassa őket a döntéseikben, amit a folyamat 
során hoznak. Lehet, hogy bűnösnek érzik magukat, de ami történt, az soha nem 
az ő hibájuk volt. Nagy segítséget nyújthat nekik ezzel az üzenettel. 

A füzet hátlapján megtalálja azoknak a segélyszervezeteknek a listáját és 

elérhetőségét, melyek segíthetnek Önnek és szeretteinek ebben a nehéz időben. 

Mi a szexuális erőszak? 

Szexuális erőszaknak minősül bármely nem kívánt szexuális kapcsolat. Szexuális 
erőszak történhet bárkivel, nemtől, életkortól és bármilyen kulturális háttértől 
függetlenül. Mindez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a nem kívánt 
csókot, érintést, behatolást vagy behatolási kísérletet. 

Szexuális erőszakot bárki elkövethet; egy idegen, barát, partner, családtag vagy 
hatósági pozícióban lévő személy. 
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Mit jelent a szexuális tevékenységhez való hozzájárulás? 

A beleegyezés (Consent), egy önkéntes és aktív egyezmény, melyet a résztvevők 
kölcsönösen egymás tudomására hoznak egy meghatározott szexuális 
tevékenységhez. A beleegyezés azt jelenti, hogy a személy megérti, mit fogad el, 
és ez milyen pozitív, valamint negatív következményekkel jár. 

A beleegyezés NEM ADOTT amikor: 

 Ön cselekvőképtelen, mert alkoholt vagy drogokat fogyasztott; 

 a következményektől tart, ha nem engedelmeskedik; 

 fenyegetve vagy megfélemlítve érzi magát; 

 kényszerítve van (kénytelen megtenni a megfélemlítés, fenyegetés,  
hatalommal való visszaélés, manipuláció,  csalás vagy megvesztegető 
cselekedetek és szavak miatt); 

 fizikai erőszakkal kényszerítik a  beleegyezésre; 

 azt mondja, hogy "nem”, akár szóban, akár fizikailag (pl. sírás, rúgás, 
ellökés); és / vagy 

 Ön fogyatékos vagy mentális egészségügyi problémája van, amely 
megakadályozza Önt abban, hogy tájékozott döntést hozzon. 

 

Beleegyezést csak a szexuális tevékenységben résztvevő személy adhat; 
beleegyezés az Ön nevében nem adható más személy által,  mint például szülő, 
testvér, partner, házastárs vagy barát. 

A beleegyezést nem szabad összetéveszteni az engedelmességgel, ahol nyomás 
hatására, fenyegetésektől, következményektől való félelem, vagy csalás miatt vett 
részt bármilyen szexuális aktusban. 

 
A "nem” szó kimondása az egyetlen módja annak, hogy jelezzem, ha nem 

értek egyet? 

Nem. A beleegyezés megtagadását kifejezheti szavakkal VAGY tettekkel is. A 
"küzdelem, futás vagy lemerevedés” mind a traumára adott reakció. Az olyan 
cselekedetek, mint például a küzdelem, a menekülési kísérlet, vagy az a tény, hogy 
nem tud megmozdulni, mind a beleegyezés megtagadására utal. 
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Mi van akkor, ha először egyetértek a szexuális tevékenységgel, azután 

meggondolom magam? 

Abban a pillanatban, amikor nem ért egyet a szexuális tevékenységgel, onnantól 
érvénytelenné válik a beleegyezés.  Az egyfajta szexuális tevékenységhez adott 
beleegyezés nem jelenti azt, hogy beleegyezik bármely más szexuális 
tevékenységbe is. 

Szexuálisan bántalmazott személynek minősíthető valaki akkor is, ha a múltban 

beleegyezésen alapuló szexuális tevékenységet folytatott az illetővel - senki sem 

feltételezheti azt, hogy a múltban folytatott beleegyezésen alapuló szexuális 

tevékenység ugyanazzal a személlyel azt jelenti, hogy Ön automatikusan 

beleegyezik a jövőbeli szexuális kapcsolatba is - minden alkalommal szükség van 

beleegyezésre. 

Milyen lehetőségeim vannak a szexuális erőszak után? 

A szexuális erőszak túlélőjeként támogatjuk Önt döntéseiben az Önnek 
legmegfelelőbb eljárás szempontjából. 
 
A szexuális erőszak túlélője számára a következő lehetőségek állnak 
rendelkezésre: 
 

 bejelentheti a szexuális erőszakot a rendőrségen; 

 orvosi, és / vagy érzelmi támogatást kaphat a közösséget támogató 
segélyszervezetektől; 

 polgári pert indíthat (azaz perelheti), az illetőt, aki szexuálisan bántalmazta. 
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Bejelenthetek évekkel ezelőtt történt szexuális erőszakot is? 

Kanadában nincs a szexuális bűncselekményeknek elévülési határideje, ami azt 

jelenti, hogy feljelentést tehet a rendőrségnél, függetlenül attól, hogy milyen 

régen történt az eset, és az illető ellen vádat emelhetnek szexuális erőszakért. 

Mi van akkor, ha a szexkereskedelemben dolgozom? Letartóztatnak, ha 

a rendőrség megtudja? 

Akárkit érhet szexuális erőszak, bárhol, bármikor és bárki által. Ez azt jelenti, hogy 

a szexkereskedelemben dolgozót is bántalmazhatja szexuálisan az ügyfele. 

Szexuális erőszaknak minősül minden olyan szexuális kapcsolat, amely nem közös 

beleegyezésen alapul. Amennyiben a szexkereskedelemben végzett munka során 

válik áldozattá, nem fogják letartóztatni. 

Hatást gyakorol a bevándorlási státuszomra, ha feljelentést teszek a 

rendőrségen? 

Nem.  A bevándorlási státuszát nem befolyásolja, ha feljelentést tesz a 
rendőrségen.  

Kérdezni fognak a bevándorlási státuszommal kapcsolatban? 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a tisztviselőnek jogilag szükséges Önt 

megkérdeznie a bevándorlási státuszáról. 

 
Ezek a körülmények: 

 olyan áldozat vagy tanú, akinek szüksége van, vagy felvételét kéri a 
Tartományi Tanúvédelmi Programba (Provincial Witness Protection 
Program); 

 az ügyész (Crown Attorney) kérvényezi az információt bírósági célokra; 

 az információ szükséges a bűncselekmény alapvető elemeinek 
bizonyításához, és / vagy; 

 olyan vizsgálatok, melyekben a körülmények alapján világossá válik, hogy a 
nyilvánosság vagy a tisztségviselők biztonsága szempontjából 
elengedhetetlen az áldozat vagy tanú bevándorlási státuszának 
megállapítása. 
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Mi van akkor, ha fogyatékos vagyok? Hogyan hívhatom a rendőrséget? 

A Torontói Rendőrség sokféle módon elérhető a fogyatékkal élő személyek 

számára. A Szervezet honlapja megfelel az Ontariói Fogyatékkal Élők 

Akadálymentesítési Törvényében (Accessibility for Ontarians with Disabilities Act) 

meghatározott feltételeknek. Ha a Torontói Rendőrséget hívja, fordítási 

szolgáltatások állnak rendelkezésére, és a halláskárosultak számára egy TTY 

rendszer is működik. 

Mi történik azután, ha hívom a rendőrséget? 

Amennyiben a szexuális erőszak éppen akkor történt, vagy közvetlen veszélyben 
van, akkor hívja a 911-et. 
 
Ha nem pont akkor történt az erőszak, hívja a Torontói Főkapitányság 
telefonszámát, a 416-808-2222-es telefonszámot, és ezután egy egyenruhát viselő 
rendőr fogja meglátogatni Önt a lakhelyén. 

 
Amikor szexuális erőszak ügyében küldenek a helyszínre egyenruhát viselő 
rendőrt: 

 a helyszínre érkezés alkalmával  ellátja a túlélő személy fizikai és érzelmi 
szükségleteit, szükség esetén mentőt hív; 

 előzetes vizsgálatot végez a túlélő közreműködésével, hogy értesülést 
szerezzen az esemény alapvető részleteiről. Ez lehetőség szerint magán 
környezetben történik; 

 amennyiben a túlélő személynek speciális szükségletei vannak (például 
tolmács / jelbeszéd használat, vagy fizikai és egyéb fogyatékosság), 
kapcsolatba lép a feladat ellátására kijelölt személlyel vagy ügynökséggel a 
segélynyújtás érdekében; 

 a szexuális erőszak jellegétől függően a rendőr kérheti a túlélőt, hogy 
menjen kórházba sérülései kezeltetéséhez, és csináltasson egy Szexuális 
Erőszakot  Bizonyító Tesztet (Sexual Assault Evidence Kit (SAEK). Ez a teszt 
gyűjti össze a törvényszéki bizonyítékokat; és / vagy 

 kapcsolatfelvételt javasol a túlélőnek a Torontói Áldozatsegítő Szervezettel 
(Victim Services Toronto) segélynyújtás, közvetlen válság, trauma és 
támogatói szolgáltatások biztosítása érdekében. 
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Mi a Szexuális Erőszakot  Bizonyító Teszt (SAEK)? 

A Szexuális Erőszakot  Bizonyító Teszt (SAEK) egy speciálisan lezárt doboz, amely 
borítékokat, palackokat és egyéb bizonyítékgyűjtő tartályokat tartalmaz. A 
bizonyítékokat különböző időközökben be lehet gyűjteni, azonban minél 
hamarabb történik, annál jobb. A támadást követő 72 órán belül nagyobb az esély 
a fizikai bizonyítékok összegyűjtésére; viszont a bizonyítékok még 12 nappal 
később is rendelkezésre állhatnak. 

Hol végzik el a SAEK-t  

A SAEK-t kórházban végzik a Szexuális Erőszak / Családon Belüli Erőszak Gondozási 
Központban (SA/DVCC) (Sexual Assault/Domestic Violence Care Centre 
(SA/DVCC)). 
 
Torontóban működő Szexuális Erőszak / Családon Belüli Erőszak Gondozási 
Központok: 
 

Women’s College Hospital  (Női Klinika) 
76 Grenville Street 

Toronto, Ontario, M5S 1B2 
416-323-6040 

www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-
violence-care-centre/ 

 

Scarborough Hospital – Birchmount Campus 
(Scarborough-i Kórház – Birchmount–Egyetemi Terület) 

3030 Birchmount Road 
Toronto, Ontario, M1W 3W3 

416-495-2555 
www.sacc.to 

 
The Hospital for Sick Children (SickKids)   (Beteg Gyermekek Kórháza) 

Suspected Child Abuse and Neglect (SCAN) Program 
(Gyermekbántalmazás és Elhanyagolás Gyanúja Program) 

555 University Avenue 
Room 6427 Black Wing 

(416) 813-6275 (napközben) 

http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre/
http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre/
http://www.sacc.to/
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(416) 813-7500 (24 órában) 
www.sickkids.ca/scan 

Az SA / DVCC sürgősségi ellátást, utólagos egészségügyi kezelést biztosít, valamint 

tanácsadást nyújt mind női, mind pedig a férfi túlélők számára a közelmúltbeli 

szexuális erőszak és az intim partneri erőszak áldozatainak. A gondozás a nap 24 

órájában rendelkezésre áll, és magában foglalja: a válságkezelést; fizikális 

vizsgálatot; sérülések dokumentálását (fényképeket is beleértve); szexuális úton 

terjedő fertőzések és a terhesség tesztelését, valamint a kezeléseket; a 

rendőrségnek átadandó (vagy a kórházban tárolt) igazságügyi bizonyítékok 

begyűjtését; a biztonság érdekében alkalmazható tervkészítést; és a folyamatos 

támogatást. Az egészségügyi utókezelés és tanácsadás szintén elérhető az SA / 

DVCC-nél. 

Van választási lehetőségem a SAEK-re vonatkozóan? 

A SAEK folyamatában való részvétel önkéntes, ami azt jelenti, hogy az Ön 
beleegyezése szükséges hozzá. A szexuális erőszak túlélőjeként támogatjuk Önt 
döntéseiben az Önnek legmegfelelőbb eljárás szempontjából. 
 
A szexuális erőszak túlélői számára a következő lehetőségek állnak rendelkezésre 
a SAEK-re vonatkozóan. 
 

 Az Ön döntése, hogy elvégezteti SAEK-et, és kéri a rendőrségi részvételt. 

 Az Ön döntése, hogy elvégezteti SAEK-et, de nem kér semmilyen rendőrségi 
részvételt. (A készlet 6 hónapig tartható, a Szexuális Erőszak Gondozási 
Központban (Sexual Assault Care Centre), ha esetleg meggondolná magát, 
és egy későbbi időpontban a rendőrségi részvétel mellett dönt). 

 Az Ön döntése, hogy megtagadja a SAEK-t, de továbbra is kéri a rendőrségi 
részvételt. 

http://www.sickkids.ca/scan
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Mi történik, miután hozzájárultam a SAEK rendőrségi kiadatáshoz? 

A SAEK-et a rendőrség átveszi a kórháztól, és azonnal átkerül az Igazságügyi 

Orvosszakértőhöz (Forensic Identification Officer). A SAEK teljes tartalmáról 

jegyzéket készítenek annak megállapítása érdekében, hogy minden összegyűjtött 

tárgyi bizonyíték megvan. Az ügy részleteinek áttekintése során az Igazságügyi 

Orvosszakértő felveszi a kapcsolatot a Bűnügyi Szakértői Intézettel (Center of 

Forensic Sciences (CFS)) annak érdekében, hogy engedélyt kapjon a SAEK 

elemzésére. Nem minden tárgyi bizonyítékot nyújtanak be elemzésre. Az ügy 

részletei alapján csak a tárgyhoz tartozó SAEK, és / vagy ruházat kerül benyújtásra. 

 Milyen további bizonyítékok vonatkozhatnak az ügyemre?  

A bizonyíték nagyon fontos minden vizsgálat során; ezért indokolt a bizonyíték 

időben történő begyűjtése. A bizonyíték nemcsak a biológiai mintákra 

korlátozódik, hanem lehet  videó, nyilatkozatok, mobiltelefon és közösségi 

médiatartalmak, valamint egyéb dokumentumok is. Bár bizonyíték nem 

feltétlenül szükséges a vizsgálat lefolytatásához, nagy segítséget nyújt a 

rendőrségnek a nyomozás során. 

Ki fogja vizsgálni az ügyemet? 

Minden szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyet olyan rendőrtisztek vizsgálnak ki, 
akik kifejezetten a szexuális erőszak területére vonatkozó szakképzésben 
részesültek. A szakképzés, amit a szexuális erőszakkal foglalkozó nyomozók 
kapnak, a következetes és alapos vizsgálat folyamatára összpontosít a szexuális 
erőszak ügyében, viszont tiszteletben tartja az áldozatok és a tanúk igényeit is. A 
szakképzés célja a szexuális erőszak vizsgálatának javítása a bevált gyakorlatok 
alkalmazásával és az áldozatok lelkiállapotának figyelembevételével. 

Az ügyhöz kirendelt nyomozó a szexuális erőszak terén szakképzett. A szexuális 
erőszak eseteit Torontóban kockázatbecsléssel végzik. Ez azt jelenti, hogy: 

 az olyan eseteket, amikor "az áldozat ismerte” az állítólagos elkövetőt, 
abban a körzetben vizsgálják, ahol a szexuális erőszak történt, és; 

 az olyan eseteket, melyek "a társadalomra nézve komoly fenyegetést 
jelentenek”, és ahol az állítólagos elkövető "ismeretlen” az áldozat számára, 
a szexuális bűncselekményekkel foglalkozó részleg vizsgálja. 
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Az Ön ügyéhez kirendelt szexuális erőszak területén szakképzett nyomozó: 

 teljes mértékben kivizsgálja az esetet; 

 biztosítja a túlélőnek az orvosi ellátáshoz való hozzáférést; 

 ismerteti az összes bizonyíték begyűjtésének folyamatát, beleértve a SAEK-
et is; 

 konzultál a Torontói Áldozatsegítő Szervezettel; 

 felméri és megbeszéli a túlélővel, hogy hol és mikor lesz egy mélyreható 
kihallgatás; 

 megkérdezi, hogy a túlélő egy férfi, vagy inkább egy nő által vezetett 
kihallgatást szeretne, és megtesz minden indokolt erőfeszítést annak 
érdekében, hogy tiszteletben tartsa a túlélő választását; 

 időben tájékoztatja a túlélőt a vizsgálat előrehaladtáról; 

 vádat emel, ha az adott esetben ez helyénvaló ; 

 tájékoztatja  a túlélőt, hogy jogában áll az Áldozati Hatástanulmány 
Nyilatkozat (Victim Impact Statement) kitöltése; 

 tájékoztatja  a túlélőt, hogy valaki az Áldozati Tanú Segélynyújtási 
Programtól (Victim Witness Assistance Program) majd kapcsolatba lép vele, 
aki segít a megfelelő formanyomtatványok kitöltésében, a bírósági 
tárgyalás előkészítésnél, és folyamatosan tájékoztatja őt a vádlott bírósági 
tárgyalásának előrehaladtáról. 

Mindenki tudni fogja, a velem történteket? 

Az Ön magánéletének a védelme számunkra nagyon fontos. Amikor szexuális 

erőszakról tesznek jelentést a rendőrségen, minden információ felülvizsgálatra 

kerül annak meghatározása érdekében, hogy szükség van-e a sajtóközleményre. 

Általában sajtóközleményt adnak ki, ha: 

 fennáll a közbiztonság veszélye; 

 a nyilvánosság tájékoztatása segíthet az ügy megoldásában; 

 úgy gondolják, hogy több áldozat is előkerülhet; és / vagy 

 letartóztatás történt és / vagy új fejlemények vannak a vizsgálat során. 
A sajtóközleményben szerepelő általános információ magában foglalja a szexuális 

erőszak dátumát, időpontját és helyszínét. Valamint a sajtóközlemény tartalmazza 

a túlélő nemét és korát. Amennyiben az elkövető ismeretlen, a sajtóközlemény 
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kiterjedő személyleírást ad az állítólagos tettesről, vagy ha az illetőt azonosították, 

feltünteti a nevet és az életkort is. 

Az Ön neve soha nem fog megjelenni a médiában. 

Mi történik a letartóztatás után? 

Miután az illetőt letartóztatták és vádat emeltek ellene a bűncselekmény miatt, 
onnantól hívjuk "vádlottnak”. A körülményektől függően a rendőrség 
letartóztatásban tarthatja a vádlottat az óvadéki meghallgatásig, amit érvelő 
meghallgatásnak is nevezhetünk, vagy feltételesen szabadlábra helyezheti. 

Amennyiben a vádlottat nem bocsátotta szabadon a rendőrség, akkor a 
vádlottnak a letartóztatást követő 24 órán belül meg kell jelennie a Békebíróság 
(JP) ( Justice of the Peace (JP)), vagy a Bíró előtt. 

Az óvadéki meghallgatáson a békebíró vagy a Bíró dönt arról, hogy a vádlott 
kaphat-e óvadékot, vagy börtönben marad. Az óvadék azt jelenti, hogy a vádlott 
által ismert személy pénzt, vagy bármilyen másfajta biztosítékot nyújt, mint 
ígéretet annak érdekében, hogy a vádlott megjelenik a jövőbeni bírósági 
időpontokon. Továbbá a vádlott kötelezhető arra is, hogy beleegyezzen a Bíró 
által meghatározott intézkedések betartására, melyeket feltételeknek is 
hívhatunk. 

Az egyik ilyen feltételt “Kapcsolatfelvételt Tiltó Rendeletnek” (“No Contact 
Order”) hívjuk. 

Ez azt jelenti, hogy a vádlott semmilyen módon nem léphet kontaktusba Önnel - 
még egy kívülálló harmadik személy (másik ember) által sem. A vádlott, vagy bárki 
más a vádlott kérésére sem léphet kapcsolatba Önnel akár telefonon, levélben, e-
mailben, sms üzenetben, közösségi médián vagy személyesen. Általában a vádlott 
számára tilos az Ön otthona, iskolája és / vagy munkahelye közelében tartózkodni. 
Amennyiben a vádlott megszegi az óvadék bármely feltételét, akkor Ön lépjen 
kapcsolatba a rendőrséggel. További vádemelés róható ki a vádlott ellen az 
óvadéki feltételek megsértése miatt. 

A vádlott több alkalommal is megjelenik a bíróság előtt az igazságszolgáltatási 
eljárás során. Ezek közül a bírósági időpontok közül néhányat 
"Dátumegyeztetésnek” (Set Dates) neveznek. Önnek nem szükséges ezeken a 
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bírósági időpontokon megjelenni. Ezek a időpontok az ügyvédek rutinszerű 
előkészítő időpontjai. 

Csak az előzetes meghallgatáson vagy bírósági tárgyaláson kell részt vennie. Az 
előzetes meghallgatásokat, és bírósági tárgyalásokat később ismertetjük ebben a 
füzetben. 

Mi van akkor, ha az elkövetőt nem fogják el? 

A megoldatlan szexuális erőszak eseteit soha nem zárják le, aktívak maradnak. Ha 

kiegészítő információ érkezik, további vizsgálatokat végeznek, ami 

letartóztatáshoz vezethet. 

A rendőrség mindig vádat emel a vádlott ellen? 

A rendőrség feladata, hogy vádat emeljen, amennyiben elegendő bizonyíték áll 

rendelkezésre a vizsgálat alátámasztásához. Néha úgy dönt a rendőrség, hogy 

nem emel vádat. Ez nem jelenti azt, hogy nem hisznek Önnek, vagy hogy nem 

történt szexuális erőszak. Hanem azt jelenti, hogy nincs elegendő bizonyíték a 

bíróság előtti bűnvád bizonyítására. Ha erre kerül sor az Ön esetében, akkor a 

nyomozó elmagyarázza, hogy mindez miért történt. A nyomozó ismerteti Önnel a 

rendelkezésre álló polgári lehetőségeket (néhány ezek közül az ügynökségek közül 

megtalálható a füzet hátulján). 

Meddig tart a bírósági eljárás? 

Az esettől függően, több hónaptól, akár több évig is eltarthat, amíg a bírósági ügy 

befejeződik. Az Ön számára nehéz lehet ez a hosszú várakozás. Fontos, hogy 

megfelelő támogatásban részesüljön ebben az időben. Vannak rendelkezésre álló 

közösségi segélyszervezetek, amelyek átsegíthetik Önt ezen a folyamaton. Néhány 

ilyen segélyszervezet megtalálható a füzet hátulján. 

Mi történik a bíróságon? 

Az Ön ügye felterjesztésre kerül a bíróság épületén belül elhelyezett Áldozati Tanú 

Segélynyújtási Program (Victim/Witness Assistance Program, VWAP) munkatársa 

elé, a bírósági folyamat iránymutatás céljából. E munkatárs szerepe az, hogy 
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tájékoztassa Önt a büntetőbírósági ügy helyzetéről, és válaszoljon a bűnügyi 

igazságszolgáltatási rendszer, a bírósági eljárások, valamint az Ön bíróságon 

betöltött szerepe kapcsán felmerülő kérdéseire. A VWAP munkatársai: 

 segítenek megérteni, hogy mire számíthat minden egyes bírósági napon; 

 másolatot biztosítanak Önnek a bírósági iratokról, például az óvadéki 
feltételekről és a próbára bocsátási rendeletről; 

 folyamatos lelki támogatást nyújtanak a bírósági eljárás során; 

 segítenek Önnek kitölteni az Áldozati Hatástanulmány Nyilatkozatot; és 

 egyeztetnek az ügyészi irodával, hogy találkozhasson az ügyésszel, 
amennyiben tanúvallomást kell tennie 

Az előzetes meghallgatás, vagy a tárgyalás időpontjának kitűzésekor az ügyészt a 

lehető leghamarabb kirendelik. Az ügyész feladata az, hogy találkozzon Önnel, és 

felkészítse a bírósági folyamatra. A felkészítést általában a nyomozótiszt és a 

VWAP képviselői jelenlétében végzik. 

Több ez irányú erőforrás áll az Ön rendelkezésére, melyek segítenek felkészülni a 
bíróságra. A nyomozó majd felajánlja Önnek ezeket az erőforrásokat. A 
www.courtprep.ca weboldal tájékoztatást nyújt a kanadai igazságszolgáltatási 
eljárásokról, és egy animált bírósági termet is tartalmaz. 

Mi az előzetes meghallgatás? 

Az előzetes meghallgatás egy "mini-tárgyalás” a bíró előtt. Nem minden esetben 
szükséges, de gyakorta előfordul a szexuális erőszak ügyében történt 
vádemeléseknél. Az előzetes meghallgatáson dönti el a bíró, hogy az ügyésznek 
van-e elegendő bizonyítéka a tárgyaláshoz. Valószínűleg tanúvallomást kell tennie 
az előzetes meghallgatáson. Más tanúk is lehet, hogy tanúskodni fognak. A vádlott 
és az ügyvédje is jelen lesz, valamint tanúskodik. 

Mi a tárgyalás? 

A tárgyalás az, amikor az ügyész, és a vádlott ügyvédje kérdéseket tesz fel Önnek, 
valamint más tanúknak azzal kapcsolatban, hogy mi történt a szexuális erőszakot 
megelőzően, annak során, illetve azt követően. A tárgyalás végén a bíró bejelenti 
a tárgyalás eredményét, amit ítéletnek neveznek. Az ítélet meghozatala több 
hétig is eltarthat, amíg a bíró vagy az esküdtszék átvizsgálja a bizonyítékokat. 

http://www.courtprep.ca/
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A tárgyalás elején a vádlott vagy "bűnösnek”, vagy "nem bűnösnek (ártatlannak)" 
vallja magát a szexuális erőszak következtében emelt vádra/vádakra. A 
"bűnösség” elismerése azt jelenti, hogy a vádlott beismeri a bűncselekményt. 
Ilyen esetekben nem lesz tárgyalás, és nem kell tanúvallomást tennie. A bíró 
meghallgatja az ügy tényeit, a vádlottat bűnösnek találja, és dönt a kiszabott 
büntetésről. Amennyiben bűnösnek találják a vádlottat, a bíró számtalan ítélet 
közül választhat. 

A "nem bűnösnek”, (magát ártatlannak) valló vádlott nem ismeri el a 
bűncselekményt. Ilyenkor a vádlott bíró előtti, vagy bíró és esküdtszék előtti 
tárgyalást kér. Ilyen esetekben Önnek is meg kell jelennie a bíróságon és 
tanúvallomást kell tennie a tárgyaláson. 

Figyelembe kell viszont venni, ha a bíró vagy az esküdtszék úgy dönt, hogy a 
vádlott nem bűnös, ez nem azt jelenti, hogy nem hittek Önnek, illetve a többi 
tanúnak. Amennyiben a vádlottat nem találták bűnösnek, a vádlott szabadon 
távozhat. Ezt nevezik felmentésnek. 

Kell majd tanúskodnom a bíróságon? 

Abban az esetben, ha a vádlott úgy dönt, hogy ártatlannak vallja magát, akkor 
valószínűleg az előzetes meghallgatáson és a tárgyaláson is tanúvallomást kell 
tennie. Számos erőforrás áll rendelkezésre, mely segít Önnek felkészülni a 
bíróságra. A nyomozó majd felajánlja Önnek ezeket az erőforrásokat. A 
www.courtprep.ca weboldal tájékoztatást nyújt a kanadai igazságszolgáltatási 
eljárásokról, és egy animált bírósági termet is tartalmaz. A honlapot fiatalok és a 
Scarborough-i Kórház Szexuális Erőszak Gondozási Központja fejlesztette ki. 

Mi van akkor, ha nem tudok jól angolul kommunikálni? 

Engedélyezni fogják az Ön számára legkönnyebb nyelven történő kommunikációt. 
Biztosítunk Önnek tolmácsot ha szüksége van rá, beleértve a jeltolmácsot is, a  
kommunikáció megkönnyítése érdekében a rendőrségen, illetve a bírósági 
tanúvallomás során. 

Mi az Áldozati Hatástanulmány Nyilatkozat? 
Ha a bíróság a vádlottat bűnösnek találja, beleértve azt is, ha a vádlott vallja 
magát bűnösnek, akkor az ügyész majd felkéri Önt egy Áldozati Hatástanulmány 
Nyilatkozat kitöltésére. Ez a dokumentum  lehetőséget ad Önnek arra, hogy 

http://www.courtprep.ca/


Tájékoztató a Szexuális Erőszak Túlélőinek 

Torontói Rendőrség 

 

 

17 

elmondja, milyen módon befolyásolta az életét a szexuális erőszak érzelmileg és 
fizikailag. Ezt a nyilatkozatot a bíró figyelembe veszi az ítélethozatalnál. A VWAP 
munkatársa segít az Áldozati Hatástanulmány Nyilatkozat kitöltésében. 
Az Ön döntésén múlik, hogy kitölti-e az Áldozati Hatástanulmány Nyilatkozatot. 
Nem köteles ezt kitöltenie annak érdekében, hogy a vádlottat elítéljék. Ugyancsak 
az Ön döntésén múlik, hogy a nyilatkozat bíróságon felolvasásra kerül-e. Nagyon 
fontos, hogy a bíró megértse a szexuális erőszak által okozott ráhatást Önre és az 
életére vonatkozólag. Amennyiben kitölti ezt a nyilatkozatot, akkor a bíró köteles 
figyelembe venni a nyilatkozatban elhangzottakat a büntetés kiszabásnál. 

Milyen büntetést szabhat ki a bíró? 
Próbaidő: 

A próbaidő az, amikor az elkövetők a büntetés idejét a közösségben töltik le. A 
elkövetőket folyamatosan felügyelik, és pártfogó tisztet kell látogatniuk. Az 
elkövető rendszerint a Próbára Bocsátási Rendeletben (Probation Order) szereplő 
szabályokat követi. Ezek a szabályok, melyeket feltételeknek is neveznek, 
magukban foglalhatják: az alkoholfogyasztási tilalmat; bizonyos területek vagy 
emberek közelében tilos tartózkodást;  tanácsadáson való kötelező részvételt; 
kötelező munkakeresést vagy a meglévő munkaviszony fenntartását; és a 
betartandó kijárási tilalmat. A Próbára Bocsátási Rendelet nem haladhatja meg a 
három évet. 
 
Ha az elkövető megsérti a próbaidő bármelyik feltételét, akkor letartóztatható, és 
az új bűncselekmény, a "Próbaidő Megsértése” miatt vádat emelnek ellene. 

Felfüggesztett Büntetés Próbaidővel:  

A bíró dönthet úgyis, hogy késlelteti vagy "felfüggeszti” az elkövető büntetését. Ez 
azt jelenti, hogy a bíró szabadon engedheti az elkövetőt egy Próbára Bocsátási 
Rendelettel. Ilyenkor az elkövetőt nem kötelezik a börtönbüntetésre, de a 
pártfogó tiszt felügyelete alatt áll. 

Időszakos Büntetés: 

Amikor a bíró 90 napos, vagy ennél kevesebb büntetést rendel el, az elkövető csak 
hétvégenként kerül börtönbe. Ez lehetővé teszi az elkövető számára, hogy 
dolgozzon vagy iskolába, valamint kezelésre járjon, ha bármilyen egészségügyi 
gondja van. Ez az ítélet mindig a Próbára Bocsátási Rendelettel jár együtt. Az 
elkövető köteles betartani a Próbára Bocsátási Rendeletet amikor nincs a 
börtönben. 
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Bebörtönzés: 

A bebörtönzés azt jelenti, hogy az elkövetőt börtönbe küldik. A bíró 
"Kapcsolatfelvételt Tiltó Rendeletet" is hozhat a ítélet részeként. Ez azt jelenti, 
hogy az elkövető nem léphet kapcsolatba Önnel a börtönből. 
Ha a büntetés nem haladja meg a két évet, akkor az elkövetőt egy "Tartományi 
Börtönbe” küldik. Az elkövető Próbára Bocsátási Rendeletet is kaphat, a 
börtönbüntetés végeztével a szabadulás után. 
Ha a büntetés meghaladja a két évet, akkor az elkövetőt a "Szövetségi Börtönbe” 
küldik. Vannak minimális, közepes és maximális biztonságú börtönök. A biztonsági 
szintet azt határozza meg, hogy a börtönben milyen veszély szinten áll a 
bűncselekmény elkövetője. Ez nem azt jelenti, hogy a szexuális erőszak csak 
többé-kevésbé volt komoly. 
 
Fellebezések: 

A felsőbíróságon kérheti a vádlott vagy az ügyész is az ügy felülvizsgálatát, a 
felmentő ítélet, judícium, vagy a bíró által hozott büntetés ellen. Ezt viszont, az 
ítéletet követő 30 napon belül meg kell tenni. 

Amennyiben a felsőbíróság hozzájárul a fellebbezés meghallgatásához, a bíró 
megváltoztathatja az eredeti bírósági ítéletet, a büntetést, vagy rendelhet új 
tárgyalást is. A felsőbíróságon Önnek nem kell tanúvallomást tennie. Csak abban 
az esetben kell Önnek újból tanúvallomást tenni, ha új tárgyalásra kerül sor. 

Mi jelent a feltételes szabadlábra helyezés? 

A legtöbb elítélt kérvényezheti a börtönből való feltételes szabadlábra helyezést, 
ha letöltötte a börtönbüntetés egyharmadát, vagy hét év elteltével, attól függően, 
hogy melyik következik be hamarabb. A Kegyelmi Tanács (Parole Board) dönt a 
feltételes szabadlábra helyezést illetően, az elítélt magatartása és a teljesített 
kötelező programok, vagy kényszerkezelések alapján. Az elutasított elítéltek 
kétévente újra beadhatják kérelmüket. 
A szövetségi börtönrendszer néhány elítéltje számára nem engedélyezett a 
feltételes szabadlábra helyezési (parole) kérelem benyújtása a büntetés 
egyharmadának letöltése után sem. Ezekben az esetekben a bíró az 
ítélethozatalkor hoz döntést azzal kapcsolatban, hogy az elítélt mikor 
kérelmezheti a feltételes szabadlábra helyezést. 

Amennyiben az elítélt megkapja a feltételes szabadlábra való helyezést, ez nem 
jelenti azt, hogy az elítélt felügyeletmentes. Az elítéltet kiengedik a börtönből 
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ugyan, de a büntetése fennmaradó részét a közösségben tölti le meghatározott 
feltételek és egy pártfogói felügyelő ellenőrzése mellett. 

Mikor szabadul az elkövető a börtönből? 

Az elkövetők többsége nem tölti le kiszabott büntetését a börtönben. Számtalan 
esetben a kiszabott büntetés bizonyos részének letöltése után az elkövető 
kiszabadul a börtönből. Kérhet arról értesítést, ha az elkövetőt szabadon engedik, 
vagy feltételes szabadlábra helyezési meghallgatása lesz. 

Amennyiben az elkövető  "Tartományi Börtönben” tölti büntetését - Ön 
regisztrálhat az áldozat értesítő rendszerben. Hívja a 416-314-2447-es 
telefonszámot, vagy a díjmentes 1-888-579-2888-as telefonszámot. Válassza az 
Áldozat Értesítő Szervezetet (Victim Notification service) az opcióban. 

Abban az esetben, ha az elkövető  "Szövetségi Börtönben” tölti büntetését - Ön 
regisztrálhat az Országos Kegyelmi Tanácsnál (National Parole Board). Hívja az 1-
800-518-8817-es díjmentesen hívható telefonszámot. 

Annak érdekében, hogy értesüljön az elkövető feltételes szabadlábra helyezési 
meghallgatásáról, vagy más börtönbe történő áthelyezéséről, valamint 
szabadlábra helyezéséről, hívja díjmentesen a Kanadai Büntetés-Végrehajtási 
Szervezetnél (Correctional Service) az Áldozatsegítő részleget a következő 
telefonszámon: 1-866-806-2275. 
 

Mi a Kanada Áldozati Jognyilatkozat (CVBR)? 
A Kanada Áldozati Jognyilatkozat (Canadian Victims Bill of Rights (CVBR)) olyan 
alapelvek gyűjteménye, amely útmutatást nyújt ahhoz, hogy miszerint kell kezelni 
a bűncselekmény áldozatait a bűnügyi igazságszolgáltatás különböző 
szakaszaiban. 
E törvény szerint áldozatnak minősül az olyan személy, aki fizikai vagy érzelmi 
károkat, vagyoni károkat vagy gazdasági veszteséget szenvedett egy 
bűncselekmény miatt. 

Bűncselekmények áldozatainak a CVBR biztosítja a következő törvényes jogokat: 

 Az információhoz való jogot 

 A részvételi jogot 

 A védelemhez való jogot 



Tájékoztató a Szexuális Erőszak Túlélőinek 

Torontói Rendőrség 

 

 

20 

 A kártérítési jogot 
 
A kanadai áldozatok jogairól szóló törvénnyel kapcsolatos további információkért  
keresse a „bűncselekmények áldozatai” (Victims of Crime) címszót a 
www.canada.ca weboldalon. 

Jogosult vagyok bármilyen pénzügyi kompenzációra? 

A szexuális erőszak túlélőjeként néhány lehetőség rendelkezésére áll az 
alábbiakban felsorolt pénzügyi kompenzáció tekintetében. 
 
Victim Quick Response Program (VQRP)- (Áldozatok Gyors Ellátása Program) 

Ministry of Attorney General c/o Victim Services Branch, (Igazságügyi 
Minisztérium - Áldozatsegítő Ágazat) 
Victim Services Toronto (Torontói Áldozatsegítő Szervezet) 
416-808-7066 
 
A VQRP rövid távú segítséget nyújt a rendőrségen bejelentett szexuális erőszak 
áldozatainak, a szexuálisan bántalmazottak központjában, a kórházban és / vagy 
más közösségi segélyszervezeteknél. 

További információért vagy a jogosultsági irányelveket illetően, kérem, vegye fel a 
kapcsolatot a Torontói Áldozatsegítő Szervezet hivatalával a 416-808-7066-os 
telefonszámon. 

 

Criminal Injuries Compensation Board (CICB)   (Bűnügyi Sérülések Kártérítési 

Tanács) 

www.cicb.gov.on.ca 
1-800-372-7463 
 
Ontárióban, a CICB anyagi kártérítést nyújt az olyan áldozatok számára, akik 
erőszakos bűncselekmény következtében megsérültek, beleértve ebbe a szexuális 
erőszakot is. A kártérítés abban az esetben is megítélhető, ha nem történt 
vádemelés, vagy ha a büntetőeljárás eredményeként nem volt elmarasztaló ítélet. 
A CICB támogatást nyújthat, orvosi, terápia és / vagy tanácsadási költségek 
fedezetére, valamint jövedelemvesztés, és az elszenvedett fájdalom miatt, és / 
vagy a szexuális erőszak eredményeképpen született gyermek számára. 

http://www.canada.ca/
http://www.cicb.gov.on.ca/
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Hol találhatok segítséget és tanácsadást Torontóban? 

Számtalan segélyforrás áll az Ön rendelkezésére a szexuális erőszak után, a 
vizsgálat során, illetve az eljárást követően. A Torontói Rendőrség együttműködik 
sok segélyszervezettel annak érdekében, hogy mindenkinek támogatást nyújtson, 
akinek szüksége van rá. Az ilyen segélyszervezeteknél dolgozó emberek nem 
rendőrtisztek. 

Victim Services Toronto (Torontói Áldozatsegítő Szervezet) 

A Torontói Áldozatsegítő Szervezet egy nonprofit, jótékonysági szervezet, amely a 
bűncselekmények túlélőinek támogatására dedikált. Érzékeny, hozzáférhető és 
felelősségteljes programokat, valamint szolgáltatásokat nyújtanak. A szolgáltatás 
középpontjában a túlélő életminőségének helyreállítása, erősítése, valamint a 
másodlagos viktimizáció megelőzése áll. 
A nap bármely órájában, a hét minden napján rendelkezésre áll a közvetlen 
helyszíni támogatás és válságkezelés. Összeköttetésbe hozzák Önt a helyi 
közösségi segélyszervezetekkel és segélyforrásokkal, a tanácsadás, 
érdekképviseletet, erőszak megelőzés, és a biztonsági szolgáltatás érdekében. 

40 College Street 
Toronto, Ontario, M5G 2J3 
416-808-7066 
Email:  info@victimservicestoronto.com 
Website:  www.victimservicestoronto.com (weboldal) 
 

 

Victim Witness Assistance Program (VWAP) (Áldozati Tanú Segélynyújtási 

Program) 

A VWAP szervezete tájékoztatást, segítséget és támogatást nyújt minden egyes 
bűncselekményt elszenvedő túlélő és tanú számára a bírósági eljárással 
kapcsolatban. A VWAP szervezete a tartományi bíróságok épületén belül 
található. Keresse a telefonkönyvben a legközelebbi bíróságot, amelynek épületén 
belül van VWAP iroda (a bíróságok listája a kék oldalakon található, a "Bíróságok” 
(Courts) címszó alatt). Keresheti mindezt a Főügyészi Minisztérium honlapján is. 
www.ontario.ca/attorneygeneral  
 

Civil Sexual Assault Lawyer (Polgárjogi Ügyvéd - Szexuális Erőszak)  

Vannak kifejezetten, a gyermekkori szexuális visszaélés és a felnőttkori szexuális 
erőszak túlélőire szakosodott ügyvédek. A polgárjogi, szexuális erőszakra 

mailto:info@victimservicestoronto.com
http://www.victimservicestoronto.com/
http://www.ontario.ca/attorneygeneral
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szakosodott ügyvéd megbízásának a célja, a pénzügyi kompenzáció. Ön perelheti 
az elkövetőt, és perelhet egy intézményt is, ha érintett volt az ügyben. 

A Torontói Rendőrség nem tud konkrét ügyvédet ajánlani. Amennyiben ügyvéddel 
szeretne kontaktusba lépni, akkor válasszon a füzetben felsorolt erőforrások 
bármelyikéből, vagy lépjen kapcsolatba az alább felsorolt segélyszervezetekkel. Ha 
a vádlottat a büntetőeljárás során ártatlannak találják, Önnek a továbbiakban is 
lehetősége van polgárjogi ügyvédet fogadni a pénzügyi kártérítés érdekében. 

 

The Law Society of Upper Canada (Felső-Kanadai Törvényszövettség) 

The Lawyer Referral Service  (Ügyvédajánló Szolgáltatás) 
416-947-3330 
1-800-268-8326 (díjmentes) 
www.lsuc.on.ca 
 

Ontario Trial Lawyers Association  (Ontárió Bírósági Jogászok Egylete) 
905-639-6852 
1-800-567-3047 (díjmentes) 
www.otla.com 
 

Crisis Lines   (Válság Segélyvonalak) 

Call 2-1-1 
www.211toronto.ca 
 
 
Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape  (Torontó Nemi 
Erőszak Válság Központ / Multikulturális Nők a Nemi Erőszak Ellen) 
24 hour crisis line  (24 órás válság segélyvonal):  416-597-88058 
crisis@trccmcwar.ca  

 

Medical  (Egészségügyi) 

Women’s College Hospital  (Női Klinika) 
Sexual Assault Domestic Violence Care Centre  (Szexuális Erőszak / Családon Belüli 
Erőszak Gondozási Központ) 
76 Grenville Street 
Toronto, Ontario M5S1B2 

http://www.lsuc.on.ca/
http://www.otla.com/
http://www.211toronto.ca/
mailto:crisis@trccmcwar.ca
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416-323-6040 
www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-
violence-care-centre 
 
Scarborough Hospital Birchmount Campus   (Scarborough-i Kórház – Birchmount–
Egyetemi Terület) 
Sexual Assault Domestic Violence Care Centre  (Szexuális Erőszak / Családon Belüli 
Erőszak Gondozási Központ) 
3030 Birchmount Road 
Toronto, Ontario, M1W 3W3 
416-495-2555 
www.sacc.to 
 
Sexual Assault/Domestic Violence Care Centre (SA/DVCC)  (Szexuális Erőszak / 
Családon Belüli Erőszak Gondozási Központ) 
(416) 314-2447  
1 (888) 579-2888 (Díjmentes) 
www.sadvtreatmentcentres.net 
 

Sick Kids Hospital  (Beteg Gyermekek Kórháza) 
Suspected Child Abuse and Neglect (SCAN) Program  (Gyermekbántalmazás és 
Elhanyagolás Gyanúja Program) 
555 University Avenue 
Room 6427, Black Wing 
Toronto, Ontario, M5G1X8 
(416) 813-6275 (napközben) 
(416) 813-7500 (24 órás) 
www.sickkids.ca/scan 
 

Mount Sinai Hospital  (Mount Sinai Kórház) 
Clinic for HIV Related Concerns  (HIV-vel Kapcsolatos Klinika) 
600 University Avenue, Room 963 (szoba) 
Toronto, Ontario, M5G 1X5 
(416) 586-4800 (extension 8714)  (8714-es mellék) 
www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/hiv-clinc  
 
Mount Sinai Hospital  (Mount Sinai Kórház) 

http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre
http://www.womenscollegehospital.ca/programs-and-services/sexual-assault-domestic-violence-care-centre
http://www.sacc.to/
http://www.sadvtreatmentcentres.net/
http://www.sickkids.ca/scan
http://www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/hiv-clinc
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Trauma Clinic  (Trauma Klinika) 
600 University Avenue, Room 963 (szoba) 
Toronto, Ontario, M5G 1X5 
(416) 586-4800 (8714-es mellék) 
www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/trauma-clinic 

 

Counselling   (Tanácsadás) 

Barbra Schlifer Clinic – Women Only  (Barbra Schlifer Klinika - Csak Nőknek) 
489 College Street 
Toronto, Ontario, M6G 1A5 
416-323-9149 
www.schliferclinic.com 
 
Egale Canada Human Rights Trust  (Kanadai Egale Emberi Jogok Alapítvány) 
185 Carlton Street 
Toronto, Ontario, M5A 2K7 
416-906-7887 
www.egale.ca 
 
Elder Abuse Ontario  (Ontárió Időskori Bántalmazás) 
2 Billingham Road Suite 306 
Toronto, Ontario, M9B 6E1  
416-916-6728 
www.elderabuseontario.com 
info@elderabuseontario.com 
 
Family Services Toronto  (Torontó Családsegítő Szolgáltatások) 
128 A Sterling Road 
Toronto, Ontario, M6P 0A1 
(416) 595-9230  
www.familyservicetoronto.org 
 
Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children  
(Metropolitan Intéző Bizottság - Nőkkel és Gyermekekkel Szembeni Erőszak) 
(METRAC) – Women Only  (Csak Nőknek) 
158 Spadina Road 
Toronto, Ontario, M5R 2T8 

http://www.mountsinai.on.ca/care/psych/patient-programs/trauma-clinic
http://www.schliferclinic.com/
http://www.egale.ca/
http://www.elderabuseontario.com/
mailto:info@elderabuseontario.com
http://www.familyservicetoronto.org/
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(416) 392-3135  
info@metrac.org  
www.metrac.org 
 
Scarborough Shoniker Clinic  (Scarborough-i Shoniker Klinika) 
2877A Ellesmere Road 
Scarborough, Ontario, M1E 4C1 
(416) 281-7301 
www.rougevalley.ca/shoniker-clinic  
 
Sherbourne Health Centre  (Sherbourne Egészségügyi Központ) 
333 Sherbourne Street 
Toronto, Ontario, M5A 2S5 
www.sherbourne.on.ca 
info@sherbourne.on.ca 
 
The Gatehouse  (Átmeneti-szállás) 
3101 Lake Shore Boulevard West 
Toronto, Ontario, M8V 3W8 
(416) 255-5900  
www.thegathehouse.org 
 
 
Toronto Rape Crisis Centre/Multicultural Women Against Rape  (Torontó Nemi 
Erőszak Válság Központ / Multikulturális Nők a Nemi Erőszak Ellen) 
(TRCC/MWAR) – Women Only  (Csak Nőknek) 
(416) 597-1171  
www.trccmwar.ca 
info@trccmcwar.ca 
 
Toronto Trans Alliance  (Torontó Transz Szövetség) 
www.torontotransalliance.com 
 
Boost CYAC  (Boost Gyermek és Ifjúsági Érdekképviseleti Központ) 
890 Yonge Street 
Toronto, Ontario, M4W 3P4  

mailto:info@metrac.org
http://www.metrac.org/
http://www.rougevalley.ca/shoniker-clinic
http://www.sherbourne.on.ca/
mailto:info@sherbourne.on.ca
http://www.thegathehouse.org/
http://www.trccmwar.ca/
mailto:info@trccmcwar.ca
http://www.torontotransalliance.com/
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(416) 515-1100  
info@boostforkids.org  
www.boostforkids.org 
 
Covenant House  (Szövetség Ház - Hajléktalan Ifjúsági Menedék) 
20 Gerrard Street East  
Toronto, Ontario, M5B 2P3 
416-598-4898 
www.covenanthousetoronto.ca 
 
East Metro Youth Services  (East Metro Ifjúsági Szolgáltatások) 
1200 Markham Road 
Scarborough, Ontario, M1H 3C3 
416-438-3697 
www.emys.on.ca 
 
 

Culturally Specific  (Kulturálisan Jellemző)  

Abrigo Centre  (Abrigo Központ) 
1645 Dufferin Street 
Toronto, Ontario, M6H 3L9 
416-534-3434 
www.abrigo.ca 
 
 
Butterfly Asian & Migrant Sex Workers Support Network  (Pillangó Ázsiai és 
Emigráns Szexmunkás Támogató Hálózat) 
416-906-3098 
www.butterfly.sw.org 
cswbutterfly@gmail.com  
 
Centre francophone de Toronto  (Torontó Frankofón Központ) 
555 Richmond Street West 
Toronto, Ontario, M5V 3B1 
416-922-2672 
www.centrefranco.org 
 infos@centrefranco.org 

mailto:info@boostforkids.org
http://www.boostforkids.org/
http://www.covenanthousetoronto.ca/
http://www.emys.on.ca/
http://www.abrigo.ca/
http://www.butterfly.sw.org/
mailto:cswbutterfly@gmail.com
http://www.centrefranco.org/


Tájékoztató a Szexuális Erőszak Túlélőinek 

Torontói Rendőrség 

 

 

27 

 
Chinese Family Services of Ontario  (Kínai Családsegítő Szolgáltatások Ontárió) 
3330 Midland Avenue, Suite 229 
Scarborough, Ontario, M1V 5E7 
416-979-8299 
www.chinesefamilyso.com 
info@chinesefamilyso.com 
 
Native Women's Resource Centre, Sexual Assault Care Centre – Women Only  
(Őslakos (Indián) Nők Menedékközpont, Szexuális Erőszak Gondozási Központ - 
Csak Nőknek) 
191 Gerrard Street East 
Toronto, Ontario, M5A 3E5 
416-963-9963 
www.nwrct.ca 
info@nwrct.ca 
 
Rexdale Women’s Centre – Women Only  (Rexdale Női Központ - Csak Nőknek) 
925 Albion Road, Suite 309 
Toronto, Ontario, M9V 1A6 
416-745-0062 
www.rexdalewomen.org 
 
 
Riverdale Immigrant Women’s Center – Women Only  (Riverdale Női Bevándorló 
Központ - Csak Nőknek) 
1326 Gerrard Street East 
Toronto, Ontario, M4L 1Z1 
416-465-6021 
www.riwc.ca 
 
South Asian Legal Clinic of Ontario  (Ontárió Dél-Ázsiai Ügyvédi Iroda) 
45 Sheppard Avenue East Suite 106A 
North York, Ontario, M2N 5W9 
416-487-6371 
www.salc.on.ca 
 

http://www.chinesefamilyso.com/
mailto:info@chinesefamilyso.com
http://www.nwrct.ca/
http://www.rexdalewomen.org/
http://www.riwc.ca/
http://www.salc.on.ca/
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South Asian Women’s Centre – Women Only  (Dél-Ázsiai Női Központ - Csak 
Nőknek) 
800 Lansdowne Avenue Suite 1 
Toronto, Ontario, M6H 4K3 
416-537-2276 
www.sawc.org 
info@sawc.org 
 
The Centre for Spanish Speaking Peoples  (Spanyol Ajkúak Központ) 
2141 Jane Street, 2nd Floor 
Toronto, Ontario, M3M 1A2 
416-533-8545 
www.spanishservices.org 
info@spanishservices.org 
 
The Centre OASIS des femmes – Women Only  (OASIS Női Központ - Csak Nőknek) 
465 Yonge Street 
Toronto, Ontario, M4Y 1X0 
416-591-6565 
www.oasisfemmes.org 
services@oasisfemmes.org 
 
West Neighbourhood House  (West Neighbourhood Ház) 
248 Ossington Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 3A2 
416-532-4828 
www.westnh.org 
info@westnh.org 
 
Women's Health in Women's Hands – Women Only  (Női Egészségügy Női Kézben 
- Csak Nőknek) 
2 Carlton Street Suite 500 
Toronto, Ontario, M5B 1J3 
416-593-7655 
www.whiwh.com 
info@whiwh.com 
 

http://www.sawc.org/
mailto:info@sawc.org
http://www.spanishservices.org/
http://www.oasisfemmes.org/
http://www.westnh.org/
http://www.whiwh.com/
mailto:info@whiwh.com
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Other Resources  (Egyéb Erőforrások)  

Canadian Centre for Abuse Awareness (CCAA)  (Felismert Bántalmazás - Kanadai 
Központ) 
(905) 967-0687  
www.abusehurts.ca 
 
Courtprep   (Bírósági felkészítő) 
www.courtprep.ca 
 
Victims Matter  (Számítanak az áldozatok) 
www.victimsmatter.gc.ca 

http://www.abusehurts.ca/
http://www.courtprep.ca/
http://www.victimsmatter.gc.ca/
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