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Ministerstvo spravedlnosti
KODEX OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ
Oběti trestných činů: porozumění podpory, kterou můžete očekávat
Podpora a informace
Stát se obětí trestných činů může být hrozivé.
Dopad trestného činu na oběti se bude lišit, ale mnoho lidí má prospěch z nabízené podpory a informací, které jim pomohou se z toho
vzpamatovat a vyrovnat se s tím.
Kodex obětí je zákonnem daný vládní dokument, který vysvětluje, jakou podporu a informace, mohou oběti trestných činů – jak fyzické
osoby, tak i právnické osoby očekávat. Některé oběti ve vyjímečných situacích, například děti nebo oběti nejzávažnějších trestných
činů, mají nárok na vyjímečnou podporu. To je také vysvětleno v tomto Kodexu.
Nahlášení trestného činu
Můžete nahlásit trestný čin policii, buď návštěvou policejní stanice, po telefonu nebo mailem.
Policie Vám poskytne informace o tom, co očekávat od systému trestní justice po nahlášení trestného činu. S Vaším souhlasem se
Vaše kontaktní údaje předají organizacím podporujícím oběti trestného činu, které Vás budou kontaktovat a pomohou Vám.
Na organizace pomáhající obětem trestného činu, jako například charita, se Kodex obětí nevztahuje. Kodex se zaměřuje na
organizace v trestní justici – jako je policie a soudy, aby poskytly obětem podporu, na kterou mají nárok.
Nicméně organizace pomahající obětem mohou nabídnout neocenitelnou pomoc lidem, kteří se stali oběťmi trestného činu a
to včetně praktické a emocionální podpory.
Můžete být požádáni, abyste poskytli svědeckou výpověď, ve které vysvětlíte, co se Vám stalo. Pokud chcete, tak také můžete podat
osobní prohlášení oběti (VPS – Victim Personal Statement), popisující jak Vás tento trestný čin zasáhl.
Vaše informovanost
Policie Vám poskytne aktuální informace o vývoji vyšetřování, dozvíte se o jakýchkoliv zatčeních, nebo obvinění podezřelých.
Můžete se s policií domluvit na tom, jak často byste chtěli být o vyšetřování informováni.
Předvolání k soudu
Pokud se Váš případ dostane k soudu, můžete být předvoláni jako svědek v soudním procesu. Pokud se Váš případ nedostane
k soudu, tak by Vám měl být oznámen důvod pro toto rozhodnutí.
Pokud se případ dostane k soudu, bude Vám přidělen pracovník z podpory svědků, nebo jiná kontaktní osoba. Můžete se jich zeptat na
cokoliv a oni Vám poskytnou aktuální informace o všem co se děje, včetně termímů a míst konání soudních jednání a také zda-li byl
podezřelý propuštěn na svobodu, nebo je držen ve vězení. Dostane se Vám podpory dokud případ neskončí.
Svědectví
Pokud jste svědkem v soudním procesu, můžete požádat o použití zvláštních opatření, která vám pomohou při podání Vašeho
svědectví. Zvláštními opatřeními může být zástěna kolem svědecké lavice, nebo podání přímého svědectví přes video-link, abyste
nemuseli čelit podezřelému, nebo jeho přátelům a rodině.
Rozsudek
Pokud je podezřelý shledán vinným, můžete u soudu požádat, abyste mohli přečíst Vaše osobní prohlášení oběťi a nebo pokud si
přejete, může to za Vás přečíst někdo jiný. Soudce bude toto osobní prohlášení oběti brát v potaz při rozhodování o trestu.
Pracovník z podpory svědků nebo jiná kontaktní osoba Vám vysvětlí co ten rozsudek znamená.
Pokud je odsouzenému dovoleno se proti rozsudku nebo trestnímu usvědčení odvolat, Vaše kontaktní osoba Vám sdělí kde a kdy se
odvolání bude konat.
Schéma kontaktování obětí je mimořádná služba pro oběti sexuálních a/nebo násilných trestných činů, kdy je pachatel
odsouzen na více než dvanáct měsíců vězení. Pokud využijete této služby, tak budete průběžně informovani o tom, co se
stane s pachatelem poté, co je uznán vinným, až do ukončení jeho výkonu trestu.
Restorativní justice
Jako oběť trestného činu se možná budete moci zúčastnit restorativní justice. To je tehdy, když poškození trestným činem mají kontakt
s pachatelem, aby oba mohli najít pozitivní cestu vpřed. Obě strany, jak oběť, tak i pachatel musí s kontaktem souhlasit.

