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AZ ÖNÁLLÓ KÉPVISELÉSRŐ
A saját jogok és érdekek önálló képviselése a bíróságon nem egyszerű. Ismeretlen területre
lép be, ahol a részvevők az Ön számára ismeretlen nyelven beszélnek és ahol Önnek
ismeretlen szabályok az érvényesek. Ezek néha írott, néha pedig íratlan szabályok, amelyek
hosszúéves tanulmányozással és tapasztalattal foghatóak fel. Mégis egyetlen folyamat,
egyetlen eljárás sem ugyanolyan. Ezért, senki sem szavatolhatja az eljárás kimenetelét.
EZ A TÁJÉKOZTATÓ NEM NÉPSZERŰSÍTI AZ ÖNÁLLÓ KÉPVISELÉST. Célja, hogy a A
NEM HOZZÁÉRTŐK SZÁMÁRA A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁST AMENNYIRE CSAK LEHETSÉGES
VILÁGOSÁ TEGYE. A tájékoztatóban választ adunk azokra a kérdésekre, amelyeket saját
magának feltesz amikor a bíróságra indul de a törvényekben azokra választ nem talált.
Végezetül, bizakodunk abban, hogy ennek a tájékoztatónak olvasásával reálisabban át
tudja látni magát a folyamatot és dönteni tud arról, hogy egyáltalán elinduljon-e a bíróság
felé, vagy elegendő jó érvet kap az Ön és az ellentétes oldal részére ahhoz, hogy a vitát
békés úton oldják meg.
JUKOM CSAPATA

FELPERES
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1. PERT INDÍTANÉK – MIT KELL ELŐRE TUDNOM
Amennyiben szeretné, hogy a bíróság olyan ítéletet hozzon, amely által a másik személy (legyen az
állam, cég vagy ember) köteles lesz valamit megtenni vagy a cselekvésével felhagyni, a bírósághoz
az adott személy ellen kereseti kérelmet kell benyújtania.
``

A KERESETI KÉRELEMRE ILLETÉKET KELL FIZETNI ÉS AZT MINDJÁRT A KEZDETKOR.

Amennyiben, az illeték fizetésére nem rendelkezik eszközzel, javaslatot nyújthat be a bírónak,
hogy az illeték fizetése alól Önt felmentse, mert vagyoni helyzete alapján nem áll lehetőségében
azt fizetni. Vigyázzon!!! Mindent amit állít ahhoz bizonyítékkal kell rendelkeznie. Dokumentációt
kell majd benyújtania (pl. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküliségről szóló igazolását,
nyugdíj csekket, gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, a község ingatlanokról szóló igazolását
és egyebeket). Kérheti, hogy az illetéket részletre fizesse. Időszerűen érvényesítse jogait.

A HÁZASSÁG FELBONTÁSA IRÁNTI KERESETI KÉRELEM ILLETÉKE: 2.660,00 dinár.
A 900.000,00 dinár BEHAJTÁSA IRÁNTI KERESETI KÉRELEM ILLETÉKE: 38.300,00
`` ÖNNEK KELL BIZONYÍTANIA!!!
Mindent amit állít ahhoz bizonyítékkal kell rendelkeznie. SZABÁLY SZERINT, HA NEM RENDELKEZIK BIZONYÍTÉKOKKAL, AKKOR ELVESZÍTI A PERT.
BIZONYÍTÉKOK AZ ALÁBBIAK: Okmányok (pl. szerződések, elismervények, számlák, anyakönyvi kivonatok, e-mail levélváltások, valamennyi szemtanú – akik címét fel kellene tüntetnie, szakértői vizsgálat – amelyet a bíróság rendel el, helyszíni szemle – amelyet a perben ritkán alkalmaznak).
ÖN JAVASOL és MELLÉKELI a bizonyítékokat. Javaslattevés azt jelenti, hogy világosan fel kell tüntetnie a kereseti kérelmében (pl. Ha állítja, hogy Önnek valaki tartozik és arra tanúja van, a bizonyítékot
Pero Perić tanú kihallgatásával javasolja. Ha elismervénnyel rendelkezik, akkor a bizonyítékot az
alábbiként javasolja: 2010. 5. 5-I keltezésű elismervény, azzal hogy az elismervény másolatát több
példányban kell mellékelnie és a kereseti kérelemhez is be kell adnia.
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Bizonyítékait a kereseti kérelem szövegében kell felsorolnia és azokat a bíróság és az ellentétes oldal részére elegendő számú példányban kell mellékelnie, illetve azokat a bíróságon kell átadnia,
legkésőbb amikor a bíróság idézésére először ott megjelenik (ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGYALÁS). MEGJEGYZÉS: EZT KÖVETŐEN NINCS JOGA BIZONYÍTÉKOKAT JAVASOLNIA.
AZ ÍTÉLKEZÉSEK ELTARTANAK VALAMEDDIG. A VÉGREHAJTÁSIG TÖBB ÉV IS ELTELHET.
FEGYVERKEZZEN FEL TÜRELEMMEL.

2. KERESETI KÉRELEM ÍRÁSA
2.1 A kereseti kérelem írásához törvények és adatok szükségesek
Nem könnyű megírni a kereseti kérelmet. FEGYVERKEZZEN FEL. A teljes eljárást szabályzó Polgári peres eljárásról szóló törvény nélkül és azok a törvények nélkül, amelyek azon területet szabályozzák, amely miatt “vádol”, nem fogja tudni sikeresen összeállítani a kereseti kérelmét.
Pl. a munkaviszonyból eredő perhez Önnek a Mukaügyi törvény szükséges, a kártérítéshez a Kötelmi
viszonyokról szóló törvény, a házasság felbontásához pedig a Családjogi törvényre van szüksége.
Tudnia kell az alperes adatait. Az alperes lakhelye vagy székhelye szerint, szabály szerint, tudni fogja
melyik bíróságnál nyújtsa be kereseti kérelmét.
Meg kell határoznia a per értékét. LEGYEN REÁLIS. A per értékétől függ, hogy a végén mennyi
illetéket kell fizetnie.
A jogászok a KERESETI KÉRELMEK és ŰRLAPOK MODELLJEIT használják.
Ezért Önnek példát szemléltetünk.
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KÁRTÉRÍTÉSI KERESETI KÉRELEM
TESTI SÉRTÉS ESETÉBEN
_________________________________ ALAPFOKÚ BÍRÓSÁG
ALPERES: _____________ cím ______________ ut.______________ sz. ___
KERESETI KÉRELEM
KÁRTÉRÍTÉS CÉLJÁBÓL
Per értéke:____________________dinár
Az alperes_______év________napján a felperesnek súlyos testi sértést okozott
orrtörés formájában. Ezért a cselekményéért az alperest a ________________
bíróság _________________időtartamra börtönbüntetésre ítélte.
BIZONYÍTÉK: 1. _______bíróság aktái K. sz.__________________,
2. A felperes orvosi igazolása.
Ez a sérülés miatt a felperes__________ hónapig ideiglenesen akadályoztatva
volt a munkavégzésre és ___________dinár összegű fizetéstől esett el.
BIZONYÍTÉK: Felperes munkaadójának igazolása___________év___________
napján.
A sérülést követően a felperesnek két orrműtétje volt, amely miatt nagy erősségű
testi fájdalmakat tűrt, hosszabb ideig. A felperes úgy véli, hogy ezekért a
fájdalmakért járó méltányos megtérítés _________________________ dinár
összegű pénzösszeg.
BIZONYÍTÉK: Az orvostudományi szakma szakemberének szakértői vizsgálata

KÁRTÉRÍTÉSI KERESETI KÉRELEM
ŰRLAPJA ŰRLAPJAANAKNADU ŠTETE

FELPERES: ____________ cím ______________ ut. ______________ sz. ___
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Az okozott sérülések tartós következményeként a felperesnél megnehezített
légzés jelentkezett, ezért a felperesnél az általános életképesség lecsökkent. A
felperes úgy véli, hogy a életfunkciók lecsökkenése által kiváltott lelki fájdalmakért járó méltányos megtérítés ___________dinár.
Utoljára, a felperes nagy félelmet élt át a sérülés pillanatában és a későbbiekben
a műtét során is, félve azoktól a következményektől, amelyek meg is történtek,
ezért a félelem elviselésére vonatkozó megtérítés alapján ___________ dinár
összeget követel.
BIZONYÍTÉK: Szakértői vizsgálat
A felhozottakból kifolyólag a felperes a Kötelmi viszonyokról szóló törvény 195.
és 200. szakasza alapján ezt a kereseti kérelmét benyújtja és a bíróságnak javasolja, hogy a lefolytatott tárgyalást követően hozza meg az
ÍTÉLETET
A bíróság kötelezi az alperest, hogy a felperesnek okozott súlyos testi sértésért
járó kártérítés címén kifizessen, éspedig:
-

az ideiglenes munkaképtelenség
______________ összegű dinárt,

-

az elszenvedett testi fájdalmakért

-

a lecsökkentett életfunkciók által kiváltott lelki fájdalomért ______ összegű
dinárt,

-

az átélt félelemért
összegű dinárt, amely összesen
dinárt
tesz ki, a törvényes kamattal a kereseti kérelem benyújtásától kezdődően a
kifizetésig, valamint a felperes részére fizesse meg a peres eljárás kültségeit,
mindezt 15 napos határidőn belül a végrehajtás terhe mellett.

Helység ___________,
Kelt: __________		

idején

elveszített

keresetért

összegű dinárt,

FELPERES ALÁÍRÁSA
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2.2 Mit kérek a bíróságtól – kereseti kérelem
Nagyon fontos, hogy pontosan meghatározza mit szeretne a bíróságtól. Ezt úgy nevezik, hogy a
“kereseti kérelem megfogalmazása”. Ez a bírósági eljárásban a fő kérdés. Szabály szerint, azt akkor kell
megfogalmaznia, miután leírta az eseményt/helyzetet, amely miatt a kereseti kérelmét benyújtotta
és megmagyarázta, hogy miért is jár Önnek valamilyen jog.
Egy példa
A feltüntetettek miatt a bíróságnak javaslom, hogy hozza meg ítéletét vagy végzését,
amellyel

A bíróság kötelezi a belgrádi illetőségű Pero Perić-et, hogy az eljárás költségeit a felperes
részére 15 napos határidőn belül kifizesse.

KERESETI
KÉRELEM

A bíróság a kereseti kérelemnek helyt ad és kötelezi az alperes belgrádi illetőségű Pero Perićet, hogy a felperes smederevo-i illetőségű Marko Markovićnak a Y banknál vezetett vvvvvvvv-vvv számlájára, az ítélet kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül, adósság
címén 8.000,00 dinárt kifizessen, a 2015. május 15-től kezdődő törvényes kamattal együtt.

Még egy példa:
A feltüntetettek miatt a bíróságnak javaslom, hogy hozza meg ítéletét vagy végzését,
amellyel

A bíróság kötlelezi a belgrádi székhelyű Agroekonom D.O.O.-t, hogy az eljárás költségeit a
felperes részére 15 napos határidőn belül kifizesse.

KERESETI
KÉRELEM

A bíróság a kereseti kérelemnek helyt ad és kötelezi az alperes belgrádi székhelyű Agroekonom D.O.O.-t, hogy a felperes részére nem kifizetett kereset címén a 2016. év április hónapjára 26.000,00 dinárt fizessen ki a 2016. május 31-től a kifizetésig számított törvényes kamattal, a 2016. év május hónapjára 26.300,00 dinrát fizessen ki a 2016. június
30-tól számított törvényes kamattal együtt.
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2.3. Amikor nem tudom pontosan mit is kérek
a bíróságtól – kereseti kérelem pontosítása
Ha nem áll lehetőségében a kereseti kérelmét meghatároznia, mert nem tudja pl. mennyivel tartozik
Önnek a munkaadója, akkor igényelnie kell a pénzügyi-gazdasági szakma szakértői vizsgálatát.
Lehet, hogy úgyszintén nem tudja mennyit tesz ki a nem anyagi kárért járó térítés, azaz ha sérülést
vagy félelmet szenvedett el, Önnek nem áll lehetőségében megítélnie mekkora az ilyenfajta sérülésért járó méltányos megtérítés. Azt az eljárás során a szakértő határozza meg. Amikor a szakértő szakértői leletében és véleményében az összegeket meghatározza, Ön pedig egyetért a lelettel,
lehetősége lesz azt az összeget pontosítania, amelyet a kártérítésért felelős személytől igényel.
A bíróságnak ekkor fogja benyújtani beadványát a pontosított kereseti kérelemmel együtt.

SEGÍTSÉG!!!!
Modellek nagyon gyakran találhatóak az interneten, de tanácsért az ingyenes jogi segélyhez
is fordulhat. Érdeklődjön, hogy községében léteznek-e ingyenes jogi segélyt nyújtó szolgálatok. Ők segíteni fognak Önnek.

3. KERESET BENYÚJTÁSA
megírta a keresetet;
több példányba kinyomtatta (legalább 2);
valamennyi példányt aláírt;
a feltüntetett valamennyi bizonyítékot annyi példányban lefénymásolta,
mint a keresetet (legalább 2);
mindent összerakott (a borítékba);
a borítékot a postán (tértivevénnyel) vagy a bíróság ügyfélfogadó pultjánál átadta;

TÁJÉKOZTATÓ

ELSŐ ALKALOMMAL A BÍRÓSÁGON ÉS ELSŐ ALKALOMMAL A BÍRÓSÁG ELŐTT

15

ÖN A KERESETÉT BENYÚJTOTTA!
Hamarosan megkapja az ÜGYSZÁMÁT és azt, hogy ki lesz a BÍRÓ. VÁRJA A BÍRÓSÁG IDÉZÉSÉT,
AMELYEN FELTÜNTETIK AZ ÜGYSZÁMOT, A BÍRÓT ÉS A TÁRGYALÓTERMET. A BÍRÓSÁG TÁRGYALÁSRA IDÉZI ÖNT.
Ettől kezdve, valamennyi beadványának, amelyet a bíróságra küld, tartalmaznia kell az Ön ügyszámát.

ALPERES
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1. ОТВЕТНИК СЪМ ПО ДЕЛО: КАКВО ТРЯБВА ДА
	  ЗНАМ ПРЕДВАРИТЕЛНО?
АHa Önt valaki beperelte, de Ön a követelést, amelyet a személy az eljárás során az Ön irányába intézett, nem fogadja el, jogában áll keresetlevélre adott választ benyújtania.
VIGYÁZZON!!! Amennyiben az idézésben kitűzött meghatározott időn belül a keresetlevélre adott
válaszát nem nyújtja be, a bíróság ítéletet hozhat az Ön kárára, mulasztás miatt.
Vegye figyelembe, hogy a keresetlevélre adott válasz illeték köteles. A bíróság valamikor küld Önnek
figyelmeztetést, de valamikor nem küld.
``

A KERESETLEVÉLRE ILLETÉKET KELL FIZETNI ÉS AZT AZONNAL, MÁR A KEZDETKOR.

Amennyiben az illeték fizetésére nem rendelkezik eszközzel, javaslatot nyújthat be a bírónak,
hogy az illeték fizetése alól Önt felmentse, mert vagyoni helyzete alapján nem áll lehetőségében illetéket fizetni. Vigyázzon!!! Mindent, amit állít, ahhoz bizonyítékkal kell rendelkeznie. Dokumentációt kell majd benyújtania (pl. a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküliségről szóló
igazolását, nyugdíj csekket, gyermekek születési anyakönyvi kivonatát, a község ingatlanokról
szóló igazolását és egyebeket). Kérheti az illeték részletre történő fizetését. Időszerűen érvényesítse jogait.
``

A FELPERESNEK KELL BIZONYÍTANIA!!!

Mégis, mindent amit állít, ahhoz bizonyítékokkal kell rendelkeznie.
BIZONYÍTÉKOK AZ ALÁBBIAK: Okmányok (pl. szerződések, elismervények, számlák, anyakönyvi kivonatok, e-mail levélváltások, valamennyi szemtanú – akik címét fel kellene tüntetnie, szakértői vizsgálat – amelyet a bíróság rendel el, helyszíni szemle – amelyet a perben ritkán alkalmaznak).
ÖN JAVASOL és MELLÉKELI a bizonyítékokat. Javaslattevés azt jelenti, hogy világosan fel kell tüntetnie a keresetlevélre adott válaszában (pl. Ha azt állítja, hogy Önnek valaki tartozik és arra tanúja
van, a bizonyítékot Pero Perić tanú kihallgatásával javasolja. Ha elismervénnyel rendelkezik, akkor
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a bizonyítékot az alábbiként javasolja: 2010. 5. 5-i keltezésű elismervény, azzal hogy az elismervény másolatát több példányban kell mellékelnie és a keresetlevére adott válaszához is
be kell adnia.
Bizonyítékait a keresetlevélre adott válasz szövegében kell felsorolnia és azokat a bíróság és az
ellentétes oldal részére elegendő számú példányban kell mellékelnie, illetve azokat a bíróságon kell átadnia, legkésőbb amikor a bíróság idézésére először ott megjelenik (ELŐKÉSZÍTŐ
TÁRGYALÁS). MEGJEGYZÉS: EZT KÖVETŐEN NINCS JOGA BIZONYÍTÉKOKAT JAVASOLNI.
``

AZ ÍTÉLKEZÉSEK ELTARTHATNAK VALAMEDDIG. A VÉGREHAJTÁSIG TÖBB ÉV IS ELTELHET. HA AZ ESÉLYEI KICSIK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A BÍRÓSÁGI KÖLTSÉGEK, VALAMINT A KAMAT IS ÉVRŐL-ÉVRE NŐL.

``

MÉRJE FEL.
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2. KERESETLEVÉLRE ADOTT
VÁLASZ ÍRÁSA
2.1 A kereset megírásához törvények és adatok szükségesek
Nem könnyű a keresetlevélre adott választ megírni. FEGYVERKEZZEN FEL. A teljes eljárást szabályzó
Polgári peres eljárásról szóló törvény nélkül és azok a törvények nélkül, amelyek azon területet szabályozzák, amely miatt “vádol”, nem fogja tudni sikeresen összeállítani a kereseti kérelmét.
Legfelül hivatkoznia kell az ügyszámára, amelyet a bírósági idézésben megkapott. Pl. P 259/2016. A P
a pert jelöli. A 259 szám az Ön ügyszáma. 2016. az év, amelyben az Ön tárgyát bejegyezték.
A keresetlevélre adott válasz mindenekelőtt a kereset figyelmes olvasását feltételezi. Ne mélyedjen
bele nagyon az egyéb részletekbe. Összpontosítsa figyelmét arra ami a kereseti kérelem, valamint
a javasolt bizonyítékokra. Sorolja fel, hogy kereset és a kereseti kérelem miért ALAPTALAN. Mindenekelőtt, cáfolja meg a tényeket, de megtámadhatja a bizonyítékokat is, illetve azok helyességét
(érvényességét).
Tartsa szem előtt: A bírósági tárgyalóteremben nincs túl sok ideje állításainak magyarázatára.
Ezért, amit csak tud, azt írja bele a beadványába.

2.2. Mit kérek a bíróságtól – a kereseti
kérelem elvetése és elutasítása
Szabály szerint, ha nem ismeri el a kereseti kérelmet, akkor a bíróságnak a kereset ELVETÉSÉT javasolja, illetve javasolja, hogy a bíróság a kereseti kérelmet UTASÍTSA EL. A bíróságtól utólag kéri, hogy a
felperes a bírósági költségeket térítse meg.
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Vagyis, miután a keresetet elolvassa, ha a Polgári peres eljárásról szóló törvényben a kereset elvetésére
léteznek felsorolt indokok, sorolja fel az indokokat és kérje a bírótól, hogy a keresetet utasítsa el. Óvatosságból, kérje a kereseti kérelem elutasítását. Ehhez indokokat fog felhozni és javasolni, valamint a
bizonyítékokat a válaszhoz mellékelni fogja.
Ami kifogásolni valója csak van a felperes irányába, azt a válaszában meg kell írnia. Tehát, ha úgy véli,
hogy a követelés elévült, azt fel kell tüntetnie. Ha úgy véli, hogy az árral nem tartozik, mivel az árút
nem szállították le, tegyen kifogást, hogy a szerződést nem teljesítették. Amennyiben tudja, hogy kár
keletkezett, de bizonyos cselekményt nem Ön követett el, azt úgyszintén tüntesse fel.

SEGÍTSÉG!!!!
Példákat nagyon gyakran talál az interneten, de tanácsért az ingyenes jogi segélyhez is fordulhat. Érdeklődjön, hogy az Ön községében léteznek-e ingyenes jogi segélyt nyújtó szolgálatok. Ők segíteni fognak Önnek.
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3. KERESETLEVÉLRE ADOTT VÁLASZ BENYÚJTÁSA
a keresetlevélre adott választ megírta;
azt több példányba kinyomtatta (legalább 2);
valamennyi példányt aláírt;
a felsorolt valamennyi bizonyítékot annyi példányban lefénymásolta
mint a keresetlevére adott választ (legalább 2);
mindet összepakolta (a borítékba);
a borítékot a postán (tértivevénnyel) vagy a bíróság ügyfélfogadó pultjánál átadta;

ÖN A KERESETLEVÉLRE ADOTT VÁLASZT BENYÚJTOTTA!
Valamennyi jövőbeni beadványának, amit a bíróságnak küld, tartalmaznia kell az Ön
ügyszámát.

A BÍRÓSÁG ELŐTT
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1. HOGYAN KELL ELŐKÉSZÍTENI A FEJTEGETÉST,
		
MIT VIGYEK MAGAMMAL A BÍRÓSÁGRA,
		
HOGYAN KELL FELÖLTÖZNI, HOL VAN A
		
TÁRGYALÓTEREM, MI VAN AKKOR HA NEM
		
JELENEK MEG...
A felperes hogyan készíti elő a fejtegetését?
Az Ön első fejtegetése a kereset rövidített bemutatása, az időközben megkapott alperes keresetlevelére adott válaszában feltüntetettekre való rövid kitéréssel. A beszédében fel kell sorolnia, hogy az Ön
ellenfelének az állításai MEGALAPOZOTTAK vagy MEGALAPOZATLANOK, meg kell magyaráznia
miért megalapozatlanok és az azt alátámasztó bizonyítékokat javasolnia kell.
Felperes: „A keresetben és a kereseti kérelemben adott állításokat fenntartom. Javaslom, hogy a bíróság a
kereseti kérelemnek adjon helyt és az alperest a felperes részére történő adósság kifizetésére kötelezze.”
„Javaslom, hogy a bíróság végezzen betekintést az átnyújtott szerződésekbe, kivonatokba, levélváltások másolataiba, valamint ebbe a szerződésbe, amelyet a bíróság és az ellentétes oldal részére ezúttal mellékelek; halgassa ki Pera Perić, ut., cím, és Simon Carić, ut., cím, tanúkat, éspedig a ......... körülménnyel kapcsolatosan. Javaslom, hogy a bíróság a kereset tartozási különbségének mértéke tekintetében szakértői vizsgálatot rendeljen el.”

Az alperes hogyan készíti elő a fejtegetését?
Az Ön első fejtegetése a keresetlevélre adott válasz ismétlése.
Alperes: „A keresetlevélre adott válaszomban felsorolt állításokat fenntartom. Javaslom, hogy a bíróság
a kereseti kérelmet vesse el……okából. Elővigyázatosságból javaslom a bíróságnak, hogy a kereseti
kérelmet …… okából utasítsa vissza.”
„Javaslom, hogy a bíróság végezzen betekintést az átnyújtott szerződésekbe, kivonatokba, levélváltások
másolataiba, valamint ebbe a szerződésbe, amelyet a bíróság és az ellentétes oldal részére ezúttal
mellékelek; halgassa ki Vanja Lak, ut., cím, és Koja Tatić, ut., cím, tanúkat éspedig a ......... körülménnyel
kapcsolatosan. Javaslom, hogy a bíróság a kereset tartozási különbsége mértékének tekintetében
szakértői vizsgálatot rendeljen el.”

``
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TARTSA SZEM ELŐTT: A bírósági tárgyalóteremben nincs túl sok ideje állításainak
magyarázatára. Ezért tartsa magát a beadványához!!!
``

MIT VIGYEK MAGAMMAL A BÍRÓSÁGRA?

Alalkítsa ki a tárgyát. Vegyen irattartót. Vigye magával a keresetet. Vigye magával az egyéb bizonyítékokat (okmányokat három példányba), amelyek az Ön állításait alátámasztják. Ezeket a bizonyítékokat az
ún. előkészítő tárgyaláson fogja átadni. Ez az Ön első bíróságra való menetele, amely alkalommal a bíró
el fogja rendelni ki mindenkit hallgat ki és miért. Mindig vigye magával az irattartóját.
``

ÖLTÖZZÖN FEL MEGFELELŐEN.

Tartsa szem előtt, hogy Önt az épület bejáratánál az igaszságügyi őrség ellenőrizni fogja és visszafordítja ha
rövidnadrágot visel, vagy a vállai nincsenek lefedve, még a legforróbb nyári napokon is. Az lábujjaknak sem
szabadna látszaniuk. Ha Önt visszafordítják, nézze meg a MI VAN AKKOR HA NEM JELENEK MEG tájékoztatót.
``

HOL VAN A TÁRGYALÓTEREM?

Vigye magával a bíróság idézését. Abban írja a tárgyalóterem számát és a bíró nevét. Kérdezze meg
az információkat nyújtó őrt, hogy hol található a tárgyalóterem ahova mennie kell. A nagy bíróságok
sok tárgyalóteremmel rendelkeznek.
``

ÜLJÖN A TÁRGYALÓTEREM ELŐTT ÉS VÁRJON.

Egy meghatározott időben a jegyzőkönyvvezető ki fog jönni és szólítani fogja a felperest és az alperest. Azonnal be kell mennie a tárgyalóterembe, ahol Önt a bíró várja.
``

MI TÖRTÉNIK HA NEM JELENEK MEG?

Ha egyszerűen, előzetes igazolás nélkül, nem jelenik meg, de Ön a felperes, a keresetét visszavontnak
vélik. Az eljárás költségeit fizetni fogja.
Ha egyszerűen, előzetes igazolás nélkül, nem jelenik meg, de Ön az alperes és elegendő bizonyíték van
Ön ellen, a bíróság a felperes javaslatára meghozhatja az ítéletét. Az eljárás költségeit fizetni fogja.
KIMARADÁSÁT ELŐRE IGAZOLHATJA, BIZONYÍTÉK BEADÁSÁVAL.
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2. HOGYAN FOLYIK AZ ÍTÉLKEZÉS
Az ítélkezés tárgyalásokból tevődik össze. Első alkalommal, amikor a bíróságon
megjelenik Ön az előkészítő tárgyalásra jött. Ez sajátságos helyzet, mert ez az
Ön első találkozása a bíróval. Legyen Ön felperes vagy alperes, meg kellene
ismételnie azt, hogy mit is kér a bíróságtól. Úgyszintén, ezen a tárgyaláson
javasolja a bizonyítékok felvételét. Ezen a tárgyaláson a bíró vagy helyt ad
javaslatainak a bizonyítékok tekintetében vagy azokat elutasítja. Valamelyeket
feleslegesnek vagy jelentéktelennek fogja tartani. Tartsa szem előtt, hogy Ön
tudja mely tanúk fontosak az Ön számára. Határozottan követelje őket. Ha nagy
számú tanúval rendelkezik, taktikusan álljon el azoktól, akik kevesebbet tudnak.
A felperesnek időkeretet kell javasolnia, az pedig az az időszak, amelyben az
ítélkezésnek be kell fejeződnie. Pl. ha két tanú van, javasolhat két tárgyalást és
három hónapot az ítélkezés befejezésére. A bíró mindenképpen tudásával és a
rendelkezésére álló idővel összhangban fogja meghatározni az időkeretet.
A következő tárgyalásokon „bizonyítási eljárás folyik”. Ez azt jelenti, hogy a
bíró a tanúkat és a feleket kihallgatja. Amikor a bizonyítási eljárás befejeződik,
befejeződik az ítélkezés és „A FŐTÁRGYALÁST LEZÁRJÁK”.

25

26

TÁJÉKOZTATÓ

ELSŐ ALKALOMMAL A BÍRÓSÁGON ÉS ELSŐ ALKALOMMAL A BÍRÓSÁG ELŐTT

3. A TÁRGYALÓTEREMBEN...
`` HOL ÜLÖK A TÁRGYALÓTEREMBEN?
Ha Ön a felperes, akkor Ön a bíró jobbkeze. Ha Ön a perelt fél, akkor Ön a bíró balkeze.

BEMENT A TÁRGYALÓTEREMBE ÉS LEÜLT!
KEZDŐDIK A TÁRGYALÁS: Az ítélkezés akkor kezdődik, amikor a bíró elkezdi megállapítani, hogy
ki van jelen, oly módon, hogy felteszi a kérdést, hogy ki jelentkezik felperesként. Amikor a bírónak
válaszol, azt állva tegye! Akkor a felperes kimondja, hogy személyesen jelentkezik, ill. a bíró tudtára
adja, hogy ő a felperes. A bíró ismétli azt amit Ön mond, mivel a jegyzőkönyvvezetőnek diktál, aki a
teljes ítélkezést JEGYZŐKÖNYVEZI.
Ezt követően a bíró megkérdezi, hogy ki jelentkezik alperesként. Amikor a bírónak válaszol, azt állva
tegye! Akkor az alperes kijelenti, hogy személyesen jelentkezik. Miután megállapítja, hogy az idézettek jelen vannak, a bíró a felperesnek ad szót.
A FELPERES FELKEL ÉS A BÍRÓHOZ FORDUL.
Tartsa FIGYELEMMEL: Nem beszélget és nem szól az alpereshez. A bíró felé van fordulva. A bíró
hallgatja Önt, kérdést tesz fel és a jegyzőkönyvvezetőnek a bíróságon használt nyelven diktál.
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A FELPERES FEJTEGET:
„A keresetben és a kereseti kérelmemben adott állításokat fenntartom. Javaslom, hogy a bíróság
a kereseti kérelmemnek adjon helyt és az alperest felperesnek járó adósság kifizetésére kötelezze.”
„Javaslom, hogy a bíróság végezzen betekintést az átnyújtott szerződésekbe, kivonatokba, levélváltások
másolataiba, valamint ebbe a szerződésbe, amelyet a bíróság és az ellentétes fél számára ezúttal
mellékelek; hallgassa ki Pero Perić, ut., cím, és Simon Carić, ut., cím tanúkat, éspedig a ......... körülménnyel
kapcsolatosan. Javaslom, hogy a bíróság a kereset tartozási különbségének mértéke tekintetében
szakértői vizsgálatot rendeljen el.”
„Három hónapos időkeretet és három tárgyalást javaslok.”
AZ ALPERES FEJTEGET:
„A keresetlevélre adott válaszomban felsorolt állításokat fenntartom. Javaslom, hogy a bíróság a
kereseti kérelmet vesse el ...... okából. Elővigyázatosságból javaslom, hogy a bíróság a kereseti kérelmet ………okából utasítsa el.”
„Javaslom, hogy a bíróság végezzen betekintést az átnyújtott szerződésekbe, kivonatokba, levélváltások másolataiba, valamint ebbe a szerződésbe, amelyet a bíróság és az ellentétes fél számára ezúttal
mellékelek; hallgassa ki Vanja Lak, ut. cím, és Koja Tatić, ut. cím tanúkat, éspedig a ......... körülménnyel
kapcsolatosan. Javaslom, hogy a bíróság a kereset tartozási különbségének mértéke tekintetében
szakértői vizsgálatot rendeljen el.”
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MI VAN AKKOR HA NEM ÉRTEM AMIT
A B A ŠTA AKO NE RAZUMEM ŠTA
A BÍRÓ MOND, ILLETVE AMIT A
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐNEK DIKTÁL?
Ne legyen szégyenlős. Akár álatlános iskolát
vagy egyetemet végzett. A jogászok különös szótárt használnak. Ha nem érti a bírót,
szabadon mondja, hogy a kérdést vagy azt
amit a jegyzőkönyvbe bevitt nem értette.

AMI A JEGYZŐKÖNYVBEN VAN AZ
VOLT AZ ÍTÉLKEZÉSEN. MINDEN
AMIT MONDOTT VAGY TETT, DE A
JEGYZŐKÖNYVBE NEM KERÜLT
BE, MINTHA MEG SEM TÖRTÉNT
VOLNA. EZÉRT, HA ÚGY VÉLI, HOGY
VALAMI KULCSFONTOSSÁGÚ, DE A
JEGYZŐKÖNYVBE NEM KERÜLT BE,
HATÁROZOTTAN KÖVETELJE, HOGY
AZT JEGYZŐKÖNYVEZZÉK.

TÁRGYALÁS VÉGE: A bíró meghirdeti a tárgyalás végét és kitűzi a következő tárgyalást oly módon,
hogy a jegyzőkönyvbe bediktálja a dátumot és az időt. A jegyzőkönyvet ki kell nyomtatni. Oda kell
mennie a jegyzőkönyvvezető asztalához, hogy a jegyzőkönyvet aláírja. Kimegy a tárgyalóteremből.
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4. MI LESZ A KÖVETKEZŐ TÁRGYALÁSON?
A jegyzőkönyvben általában írja, hogy mi fog történni a következő tárgyaláson. A tárgyalás
végén a bíró végzéseket hoz, amelyek az eljárás folyamatára vonatkoznak, pl. idézi a tanúkat,
hogy jöjjönek el, illetve a szakértőt, hogy leletét és véleményét adja le.
A következő tárgyalás mindig ugyanilyen módon kezdődik. A bíró megállapítja, hogy mindenki jelen
van-e. Majd felszólítja a felperest, hogy beszéljen. A felperes javasolja, hogy a kereseti kérelmének
adjonak helyt. Majd javasolja a bizonyítási eljárást, amelyet már az előző tárgyaláson meghatároztak.
Pl. javaslom Pero Perić tanú kihallgatását.
Az alperes javasolja a kereseti kérelem elutasítását. Majd javasolja a bizonyítási eljárást, amelyet már
az előző tárgyaláson meghatároztak.
Ha tanút idéztek, akkor a tanút kihallgatják. A bíró kihallgatja a tanút. Majd felszóllítja a felperest és
az alperest, hogy tegyenek fel kérdéseket. A bíróra néz amíg kérdéseket tesz fel. A tanú úgyszintén a
bírónak válaszol. A tanúskodást ne kommentálja.
A szakértői vizsgálat általában írásban történik. A leletben és a véleményben lévő ésszerűtlenségeket kétségbe vonhatja. Ha nem fogadja el a leletet és a véleményt, akkor kérhet kiegészítő szakértői
viszgálatot vagy új szakértői vizsgálatot is kérhet. A szakértőnek előleget kell fizetnie.

5. AZ ÍTÉLKEZÉS VÉGE
Mikor már nincs több tanú, a bíróság befejezi a bizonyítási eljárást. Figyeljen arra – ha Ön a felperes
eddig a kereseti kérelmét pontosítania kellett. Azonnal a jegyzőkönyvre tett megállapítást követően,
hogy a bizonyítási eljárást befejezték, felszólítást kap, hogy mondja el a perbeszédét. Akár alperes
vagy felpers, az Ön érdekét szolgáló bizonyítékokra térjen ki, valamint kérje a bírótól, hogy a bizonyítékok alapján a kereseti kérelemnek adjon helyt vagy azt utasítsa el.
Várja az ítéletet (megközelítőleg egy hónap

SOK SZERENCSÉT.
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AZ ÍTÉLETET KÖVETŐ NÉHÁNY
LEHETSÉGES HELYZET
Ö N A F EL P ERE S

З А ОТВЕ ТНИ К А

1. HELYZET

1. HELYZET

Megkapta az ítéletet. A kérelmének helyt adtak.
Várja, hogy az ellenfél fellebbez-e. Két hónap múltán sem kapott fellebbezést. Elmegy a bíróságra
és leellenőrzi, hogy nyújtottak-e be fellebbezést.
Nem nyújtottak be, viszont a benyújtási határidő
lejárt. Gratulálunk

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelmet elutasították. Várja, hogy az ellenfél fellebbez-e. Két
hónap múltán sem kapott fellebbezést. Elmegy
a bíróságra és leellenőrzi, hogy nyújtottak-e be
fellebbezést. Nem nyújtottak be, viszont a benyújtási határidő lejárt. Gratulálunk

21. HELYZET

2. HELYZET

Megkapta az ítéletet. Kérelmének helyt adtak.
Megkapta a fellebbezést. Írhatja az írásbeli válaszát a fellebbezésre. Várja a másodfokú bíróság
döntését. A fellebbezést, mint alaptalant elvetették, ill. az elsőfokú ítéletet helybenhagyták
(egy év elteltével). Gratulálunk

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelmet elutasították. Megkapta a fellebbezést. Írhatja az írásbeli válaszát a fellebbezésre. Várja a másodfokú
bíróság döntését. A fellebbezést, mint alaptalant
elvetették, ill. az elsőfokú ítéletet helybenhagyták (egy év elteltével). Gratulálunk

3. HELYZET

3. HELYZET

Megkapta az ítéletet. A kérelmének helyt adtak.
Megkapta a fellebbezést. Írhatja az írásbeli
válaszát a fellebbezésre. Várja a másodfokú
bíróság döntését. A fellebbezésnek, mint
megalapozottnak helyt adtak. Visszatér az
elsőfokú ítélkezésre, ill. visszatér a tárgyalásokra.
(A gratuláció lehetséges de arra még várni kell)

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelmet elutasították. Megkapta a felperes fellebbezését.
Írhatja az írásbeli válaszát a fellebbezésre. Várja a
másodfokú bíróság döntését. A fellebbezésnek,
mint megalapozottnak helyt adtak. Visszatér az
elsőfokú ítélkezésre, ill. visszatér a tárgyalásokra.
(A gratuláció lehetséges de arra még várni kell)
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ÖN A Z AL PE RE S

4. HELYZET

4. HELYZET

Megkapta az ítéletet. A kérelmének helyt adtak.
Megkapta a fellebbezést. Írhatja az írásbeli válaszát a fellebbezésre. Várja a másodfokú bíróság
döntését. A fellebbezésnek, mint megalapozottnak helyt adtak. Az ítéletet megmásították és az
Ön kérelmét elutasították. (Veszítetett, az eljárás
költségeit fizetnie kell)

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelmet elutasították. Megkapta a fellebbezést. Írhatja az
írásbeli válaszát a fellebbezésre. Várja a másodfokú bíróság döntését. A fellebbezésnek, mint
megalapozottnak helyt adtak. Az ítéletet megmásították és a kereseti kérelemnek helyt adtak.
(Veszített, az eljárás költségeit fizetnie kell)

5. HELYZET

5. HELYZET

Megkapta az ítéletet. A kérelmének nem adtak
helyt. Fellebbezik. Várja a másodfokú döntést.
A fellebbezésnek nem adtak helyt. (Veszített,
fizetnie kell az elsőfokú és másodfokú eljárás
költségeit)

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelemnek
helyt adtak. Fellebbezik. Várja a másodfokú
döntést. A fellebezésnek nem adtak helyt.
(Veszített, fizetnie kell az elsőfokú és másodfokú
eljárás költségeit)

6. HELYZET

6. HELYZET

Megkapta az ítéletet. A kérelmének nem adtak
helyt. Fellebbezik. Várja a másodfokú döntést. A
fellebbezésnek helyt adtak. Visszatér az elsőfokú
ítélkezésre, ill. visszatér a tárgyalásokra. (A
gratuláció lehetséges de arra még várni kell)

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelemnek helyt
adtak Fellebbezik. Várja a másodfokú döntést. A
fellebbezésnek helyt adtak. Visszatér az elsőfokú
ítélkezésre, ill. visszatér a tárgyalásokra. (A
gratuláció lehetséges de arra még várni kell)

7. HELYZET

7. HELYZET

Megkapta az ítéletet. Kérelmének nem adtak
helyt. Fellebbezik. Várja a másodfokú döntést.
A fellebbezésnek, mint megalapozottnak helyt
adtak. Az ítéletet megmásították és a kérelmének helyt adtak. Gratulálunk

Megkapta az ítéletet. A kereseti kérelemnek helyt
adtak. Fellebbezik. Várja a másodfokú döntést.
A fellebbezésnek, mint megalapozottnak helyt
adtak. Az ítéletet megmásították és a kereseti
kérelmet elutasították. Gratulálunk
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A szervezet elnevezése

Cím és helység

1

Lányokért Altrnatív Központ

Balkanska 49/4, 37000 Kruševac

2

Astra – Emberkereskedelem Elleni Akció

11000 Beograd

3

Szerbiai Fogyasztók Egyesülete – APOS

Zmaj Jovina 26, P. C. „Lupus”, 21000 Novi Sad

4

Autonóm Női Központ

Tiršova 5a, 11000 Beograd,

5

Migrációs és Humanitárius Tevékenységek Balkáni Központja

Bulevar Despota Stefana 53, 11000 Beograd,

6

Európai Ökológiai Központ

Veljka Vlahovića 17, 35230 Ćuprija

7

Közösen Együttesen

Sredačka 2, 11000 Beograd

8

NagyKicsi Felzárkóztatásért Kezdeményezés

Žarka Zrenjanina 10, 26000 Pančevo

9

Az Emberi Jogokkal Foglalkozó Jogászok Bizottsága (JUKOM)

Kneza Miloša 4, 11000 Beograd

10

Labris – Leszbikus Emberi Jogokért Szervezet

11000 Beograd

11

Szerbiai Emberi Jogokért Bizottság Hálózata – CHRIS, valjevo-i iroda

Hajduk Veljkova 61, 14000 Valjevo

12

Szerbiai Emberi Jogokért Bizottság Hálózata – CHRIS, negotin-i iroda

JNA 1A, TC 1. sprat, lokali 39 i 40, 19300 Negotin

13

Szerbiai Emberi Jogokért Bizottság Hálózata – CHRIS, novi pazar-i iroda

37. Sandžačke divizije 19/a, 36300 Novi Pazar

14

Szerbiai Emberi Jogokért Bizottság Hálózata – CHRIS, bujanovac-i iroda

Trg Karađorđa Petrovića 254/5, 17520 Bujanovac,

15

Újvidéki Újságírói Iskola

Daničićeva 3, 21000 Novi Sad

16

Újvidéki Humanitárius Központ

Arse Teodorovića 3, 21000 Novi Sad
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Szolgáltatások fajtája

e-mail

Telefonszám

Női emberi jogok védelme és fejlesztése

alternativniczd@gmail.com

00381 37 421 295

Közvetlen segély az emberkereskedelem áldozatai számára

astra@astra.rs; sos@astra.rs

00381 11 785 0000
00381 11 785 0001

Fogyasztói jogok védelme

apos@apos.org.rs

00381 21 447 488
00381 21 6622 895

Női áldozatok részére érzelmi-lelki és jogi segély nyújtása

azc@azc.org.rs

00381 11 266 2222,
00381 11 2656 178,
00381 11 2687 190

Ingyenes jogi segély, menekült- és széttelepített személyek
emberi jogainak védelme

office@bcm.org.rs

00381 11 322 0987
00381 11 322 3574

Általános tanácsok nyújtása

evropski.ekoloski.centar@gmail.com

00381 35 84 76 654

Képzés, pszicho-szociális támogatás

zajedno@zajedno.org.rs

00381 11 2421 221
00381 63 335 027

Fejlődési zavarokkal élő gyermekek és fiatalok jogainak
népszerűsítése és védelme

office@velikimali.org

00381 13 344 141
00381 62 755 127

Ingyenes jogi segély, emberi jogok védelme

office@yucom.org.rs

00381 11 33 44 235
00381 11 33 444 25

Leszbikus emberi jogok támogatása

labris@labris.org.rs

00381 11 32 27 480

Ingyenes jogi segély, emberi jogok védelme

office.valjevo@chris-network.org

00381 14 233 390
00381 14 222 333

Ingyenes jogi segély, emberi jogok védelme

office.negotin@chris-network.org

00381 19 541 955
00381 19 541 956

Ingyenes jogi segély, emberi jogok védelme

office.novipazar@chris-network.org

00381 20 313 270

Ingyenes jogi segély, emberi jogok védelme

office.bujanovac@chris-network.org

00381 17 651 793

Védelmezés

office@novinarska-skola.org.rs

00381 21 424 246
00381 21 424 344
00381 21 423 206

Ingyenes jogi segély, pszicho-szociális, oktatási és egyéb
támogatás különösen érzékeny csoportoknak

nshc@eunet.rs

00381 21 423 021
00381 21 423 024

34
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17

Emberi Jogok Bizottsága, Niš

Obrenovićeva bb, TPC Kalča, II sprat, L-B-39, 18000 Niš

18

niš-i Jogi Kar Jogi Egyetemi Kórháza

Trg Kralja Aleksandra 11, 18000 Niš

19

belgrádi Union Tudományegyetem Jogi Kar Jogi Egyetemi Kórháza

Goce Delčeva 36, 11000 Beograd

20

Praksis – Belgrád

Alekse Nenadovića 7/3, 11000 Beograd

21

Praksis – Kraljevo

Heroja Maričića 70, 36000 Kraljevo

22

Erőforrás Központ Bor

Kralja Petra I 14, 19210 Bor

23

„Nemzeti parlament” Egyesület

Đorđa Lešnjaka 7, 16000 Leskovac

24

Szerb Demokratikus Fórum Polgári Egyesülete

Kraljice Marije 47/2, 11000 Beograd

25

ADRA Szerbia Alapítvány

Radoslava Grujića 4, 11000 Beograd

26

Rekovac Községi Közigazgatási Hivatal

Svetozara Markovića 2, 35260 Rekovac

27

Čukarica Városi Község

Šumadijski trg 2, 11000 Beograd

28

Užice Városi Közigazgatási Hivatal

Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice

29

Boljevac Községi Közigazgatási Hivatal

Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac

30

Žagubica Községi Közigazgatási Hivatal

Trg oslobođenja 1, 12320 Žagubica

31

Veliko Gradište Községi Közigazgatási Hivatal

Žitni trg 1, 12220 Veliko Gradište

32

Vlasotince Községi Közigazgatási Hivatal

Trg oslobođenja 12, 16210 Vlasotince

33

Žabalj Községi Közigazgatási Hivatal

Nikole Tesle 45, 21230 Žabalj

34

Lebane Községi Közigazgatási Hivatal

Cara Dušana 116, 16230 Lebane

35

Bajina Bašta Község Községi Közigazgatási Hivatala

Dušana Višića 28, 31250 Bajina Bašta

36

Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala

Trg oslobiđenja 2, 21220 Bečej

37

Bojnik Község Községi Közigazgatási Hivatala

Trg Slobode 2–4, 16205 Bojnik

38

Ivanjica Község Községi Közigazgatási Hivatala

Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

39

Pirot Községi Közigazgatási Hivatal

Srpskih vladara 82, 18300 Pirot
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Szolgáltatások fajtája

e-mail

Telefonszám

Ingyenes jogi segély, emberi jogok védelme

office@chrin.org.rs

00381 18 526 232
00381 18 526 233

Női jogok védelme

klinika@prafak.ni.ac.rs

00381 18 500 278

Ingyenes jogi segély (egészségügyi, családi, munkaügyi és a
gyermekek jogai)

info@pravnifakultet.rs

00381 11 20 95 501

Segélynyújtás menekült-, belső széttelepített-, hazatérő
személyeknek és Romáknak

bgoffice@praxis.rs

00381 11 344 44 82
00381 11 344 44 84

Segélynyújtás menekült-, belső széttelepített-, hazatérő
személyeknek és Romáknak

kvoffice@praxis.rs

00381 36 312 658
00381 36 312 659

Ingyenes jogi segély

office@rcbor.rs

00381 30 456 640

Ingyenes jogi segély

office@parlament.org.rs

0700 500 500
00381 16 236 890

Segélynyújtás a Horvátországból és Bosznia és Hercegovinából
menekült személyeknek

sdfbelgrade@gmail.com

00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

Humanitárius segély, érzékeny csoportok felzárkóztatása, faji
alapú erőszak elleni küzdelem

office@adra.org.rs

00381 11 3820 250
00381 11 3820 251

Ingyenes jogi segély

predsedniksorekovac@gmail.com

00381 35 84 11 004

Ingyenes jogi segély

znedeljkovic@cukarica.rs

00381 11 3052 111

Ingyenes jogi segély

uprava@uzice.rs

00381 31 590 190

Ingyenes jogi segély

ouboljevac@open.telekom.rs

00381 30 463 412
00381 30 463 413

Ingyenes jogi segély

opstinazagubica@beotel.net

00381 12 443 686

Ingyenes jogi segély

sovgradiste@ptt.rs

00381 12 662 120

Ingyenes jogi segély

officeler@vlasotince.rs

00381 16 875 122

Ingyenes jogi segély

sozabalj@eunet.rs

00381 21 831 035

Ingyenes jogi segély

kabinet@lebane.org.rs

00381 16 843 710

Ingyenes jogi segély

sobb@open.telekom.rs

00381 31 865 280

Ingyenes jogi segély

becej@becej.rs

00381 21 68 11 888

Ingyenes jogi segély

office@bojnik.org.rs

00381 16 821 214

Ingyenes jogi segély

soivanjica@hotmail.com

00381 32 664 760

Ingyenes jogi segély

kabinet@pirot.rs

00381 10 305 532
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40

Raška Községi Közigazgatási Hivatal

Predraga Vilimonovića 1, 36350 Raška

41

Ub Községi Közigazgatási Hivatal

3. Oktobra 4, 14210 Ub

42

Mladenovac Városi Község Közigazgatási Hivatala

Janka Katića 6, 11400 Mladenovac

43

Szurcsin Városi Község

Vojvođanska 79, 11271 Surčin

44

Zvezdara Városi Község

Bulevar Kralja Aleksandra 77, III sprat, kanc. 308, 11000
Beograd

45

Zvezdara Városi Község Családi Erőszak áldozatainak Jogi- és
Pszichoszociális Segélynyújtó Hivatala

Bulevar Kralja Aleksandra 77, I sprat, kanc. 104, 11000

46

Zvezdara Városi Község Rokkant személyeknek Segélynyújtó Hivatala

Dimitrija Tucovića 83, 11000 Beograd

47

Vračar Városi Község

Njegoševa 77, 11118 Beograd

Beograd
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Szolgáltatások fajtája

e-mail

Telefonszám

Ingyenes jogi segély

office@raska.org.rs

00381 36 736 281

Tájékoztatási szolgálat

office@raska.org.rs

00381 14 411 622
00381 14 411 260

Ingyenes jogi segély

info@mladenovac.rs

00381 11 8241 600
00381 11 8230 145

Ingyenes jogi segély

opstina@surcin.rs

00381 11 8442 111

Ingyenes jogi segély

dusica.kuzmanovic@zvezdara.org.rs

00381 11 3405 791
00381 11 3405 683

Családi erőszak áldozatai részére jogi és pszichoszociális segély

leila.ruzdic@zvezdara.org.rs

00381 11 3405 989

Rokkant személyeknek jogi segély

ivana.malikovic@zvezdara.org.rs

00381 11 7822 547

Ingyenes jogi segély

sovracar©vracar.rs

00381 11 30 81 442

