Kodeks dla Poszkodowanych
Ofiary przestępstw: jakiego wsparcia możecie oczekiwać
Wsparcie i informacja
Osoba, która padła ofiarą przestępstwa może być bardzo zaniepokojona.
Wpływ, jakie poszczególne przestępstwo może mieć na poszkodowanych będzie się różnił,
ale wsparcie i informacja pomoże wielu osobom dojść do siebie i się z tym uporać.
Kodeks dla Poszkodowanych jest aktem prawnym, w którym rząd ustanowił, jakiego rodzaju
informacji i wsparcia mogą oczekiwać ofiary przestępstw - zarówno osoby fizyczne jak i
firmy.
W szczególnych okolicznościach niektórym ofiarom, takim jak na przykład dzieciom lub
osobom, które padły ofiarą najpoważniejszych przestępstw, przysługuje dodatkowe
wsparcie. Informacja na ten temat także znajduje się w Kodeksie.

Zgłoszenie przestępstwa
Przestępstwo można zgłosić osobiście na posterunku policji, telefonicznie lub przez Internet.
Policja poinformuje Cię, czego możesz oczekiwać od systemu wymiaru sprawiedliwości po
zgłoszeniu przestępstwa. Jeżeli się na to zgodzisz, to policja przekaże Twoje dane
organizacjom ds. ofiar przestępstw, które się z Tobą skontaktują i Ci pomogą.
Organizacje ds. ofiar przestępstw, na przykład charytatywne, nie są objęte Kodeksem dla
Poszkodowanych (Victims’ Code), którego celem jest zapewnienie usług ofiarom od agencji
podlegających systemowi wymiaru sprawiedliwości.
Jednak organizacja Victim Support może służyć z cenną (praktyczną i emocjonalną) pomocą
dla osób, które padły ofiarą przestępstwa.
Możesz być poproszony(a) o oświadczenie opisujące co Ci się wydarzyło. A jeżeli chcesz
to możesz także złożyć dodatkowe tzw. osobiste oświadczenie ofiary (Victim Personal
Statement), w którym opiszesz, w jaki sposób to przestępstwo Ciebie dotknęło.

Informowanie osoby poszkodowanej
Policja będzie Cię na bieżąco informować o postępach w śledztwie, jak i powiadamiać, jeżeli
zaaresztują podejrzanych lub postawią ich w stan oskarżenia.
Możesz się z policją umówić jak często chciałbyś(abyś) by się z Tobą kontaktowali w
sprawie dochodzenia.

Stawiennictwo w sądzie
Jeżeli Twoja sprawa trafi do sądu, może będziesz musiał(a) zeznawać w charakterze
świadka. A jeżeli sprawa nie trafi do sądu, to należy Ci się uzasadnienie tej decyzji. W
przypadku, kiedy sprawa ta trafi do sądu zostanie Ci przydzielony funkcjonariusz ds.
wsparcia dla świadków (Witness Care Officer), lub inna osoba pierwszego kontaktu. Będą
odpowiadać na Twoje pytania, a także informować o przebiegu sprawy, datach i
miejscu(ach) rozprawy sądowej i o tym, czy podejrzany(a) przebywa w areszcie, czy też
będzie odpowiadał(a) z wolnej stopy. Osoby te będą Cię wspierać do zakończenia sprawy.

Bycie świadkiem w sądzie
Jako świadek w procesie sądowym, możesz poprosić o zastosowanie specjalnych środków
(Special Measures), które pomogą Ci w złożeniu najlepszych zeznań.
Do specjalnych środków zalicza się postawienie osłony przed miejscem dla świadków lub
zeznawanie poprzez łącza telewizyjne, dzięki czemu nie będziesz musiał(a) stanąć oko w
oko z podejrzanym(ą) lub z ich rodziną czy przyjaciółmi.
Możesz także poprosić pracowników sądowych, aby Ci pozwolili przebywać w poczekalni z
dala od podejrzanego(ej) i ich rodziny czy przyjaciół.

Orzeczenie
Jeżeli podejrzany(a) zostanie uznany za winnego(ą) zarzucanego mu(jej) przestępstwa, to
możesz poprosić o odczytanie w sądzie Twojego osobistego oświadczenia ofiary (Victim
Personal Statement). Możesz odczytać sam(a), lub poprosić, aby ktoś inny za Ciebie to
oświadczenie odczytał.
Sędzia weźmie to pod uwagę przy wydawaniu wyroku.
Twój funkcjonariusz ds. pomocy świadkom lub inna osoba pierwszego kontaktu wyjaśni Ci,
co dany wyrok będzie oznaczał.
Jeżeli sprawca ma prawo do odwołania się od orzeczenia lub wysokości czy rodzaju kary, to
Twoja osoba pierwszego kontaktu powinna Cię poinformować gdzie i kiedy ta apelacja
będzie miała miejsce.
Program powiadamiania ofiar (Victim Contact Scheme) jest specjalną usługą dla ofiar
przestępstw na tle seksualnym lub/i z użyciem przemocy, która przysługuje poszkodowanym
w przypadku, kiedy sprawca dostał minimalną karę 12 miesięcy pozbawienia wolności. Gdy
skorzystasz z tej usługi, to będziesz na bieżąco informowany(a) o tym, co się dzieje ze
sprawcą od chwili skazania do momentu odbycia kary..

Sprawiedliwość naprawcza
Jako ofiara przestępstwa możesz wziąć udział w zastosowaniu sprawiedliwości naprawczej,
gdzie ofiary przestępstw są kontaktowani ze swoimi sprawcami, aby znaleźć najlepsze
rozwiązanie na przyszłość. Obie strony, zarówno ofiara jak i sprawca, muszą się na taki
kontakt zgodzić.

