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Ministerstvo Spravodlivosti
Kódex obete
Obete zločinu: Pochopenie podpory, ktorú môžete očakávať

Podpora a informovanosť
Byť obeťou zločinu môže byť znepokojujúce.
Dosah následkov trestnej činnosti sa líši, ale veľa ľuďom môže byť podpora a informovanosť
prospešná pri vyrovnávaní a vzchopení sa z dôsledkov zločinu.
Kódex obete (The Victim’s Code) je štatutárny vládny dokument, ktorý podáva vysvetlenie akú
podporu a informácie môžu obete zločinu, fyzické aj právnická osoby, očakávať. V jedinečných
prípadoch majú niektoré obete (napríklad deti alebo obete najzávažnejších trestných činov) nárok na
mimoriadnu podporu. Takáto možnosť je taktiež vysvetlená v danom kódexe.
Oznamovanie trestnej činnosti
Zločin môžete nahlásiť na ktorejkoľvek policajnej stanici, telefonicky alebo prostredníctvom
internetu.
Polícia Vám poskytne predpoklady priebehu vyšetrovania po nahlásení zločinu podľa daného systému
trestného súdnictva. Ak budete súhlasiť, Vaše kontaktné údaje poskytnú organizáciam pre služby
obetiam, ktoré Vás následne budú kontaktovať a snažiť sa pomôcť.
Organizácie pre služby obetiam, ako napríklad nezávislé charity, nespadajú pod Kódex obete, ktorý
je zameraný na ubezpečovanie sa, že inštitúcie činné v trestnom konaní (polícia a súdy) poskytujú
obetiam služby na ktoré majú nárok.
Napriek tomu tieto služby poskytujú cennú pomoc tým, ktorých zločin zasiahol, a to vrátane
podpory praktickej aj emocionálnej.
Môžete byť požiadaný o svedeckú výpoveď (Victim Personal Statement, VPS), kde vysvetlíte čo sa
stalo. Ak chcete, môžete doložiť prehlásenie o tom, ako Vás zločin poznamenal.
Informovanosť o procese
Polícia Vás bude aktualizovať o priebehu vyšetrovania a oboznámi Vás v prípade zatknutia alebo
obvinenia podozrivého páchateľa.
S políciou sa môžete dohodnúť na tom, ako často by ste chceli byť o priebehu vyšetrovania
informovaný.
Účasť na súde
Ak Váš prípad pôjde pred súd, môžete byť svedkom v súdnom procese. V prípade kedy sa daná
záležitosť pred súd nedostane by Ste mali byť oboznámený o dôvode takého rozhodnutia.
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V prípade, že sa záležitosť dostane pred súd, bude Vám pridelený príslušník starostlivosti o svedka
(Witness Care Officer), alebo iný kontaktný príslušník. Môžete sa ho pýtať rozličné otázky týkajúce sa
procesu. Bude Vás informovať o najaktuálnejšom dianí, vrátane času a miesta pojednávaní, a taktiež
Vám dá vedieť, či sa páchateľ nachádza podmienečne na slobode, alebo je vo väzení. Príslušník Vám
bude oporou až do ukončenia procesu.
Byť svedkom
Ak ste v procese svedkom, môžete požiadať o osobitné opatrenia, ktoré Vám pomôžu vo zvýšení
presnosti pri vypovedaní dôkazov. Osobitné opatrenia môžu mať formu plenty okolo svedeckej
lavice, alebo vypovedania dôkazov pomocou živého obrazového spojenia, čím sa vyhnete priamemu
čeleniu páchateľa, prípadne jeho rodiny a priateľov.
Súdne rozhodnutie
V prípade, že je podozrivý uznaný vinným, môžete požiadať o prečítanie prehlásenia o tom ako Vás
zločin poznamenal, alebo ho môže za Vás niekto prečítať. Sudca vezme Vaše prehlásenie do úvahy pri
rozhodovaní sa o treste.
Príslušník starostlivosti o svedka, prípadne iný kontaktný príslušník, Vám objasní význam daného
trestu.
Ak má páchateľ možnosť odvolania sa k trestu, alebo odsúdeniu za trestný čin, Váš kontaktný
príslušník Vás oboznámi kedy odvolanie prebehne.
Systém kontaktovania obete je jedinečná služba pre obete sexuálneho, alebo násilného zločinu,
kedy je páchateľ odsúdený na 12 mesiacov, a viac, vo väzení. Ak sa zapojíte do tohto programu,
budete informovaný o páchateľovom dianí od uznania vinným až po ukončenie trestu.
Nápravné súdnictvo
Ako obeť sa môžete zúčastniť priebehu takzvaného nápravného súdnictva (Restorative Justice), kedy
má obeť zločinu kontakt s páchateľom, čím môžu obe strany nájsť pozitívnu cestu vpred. V takomto
prípade musia súhlasiť so spoluprácou obeť aj páchateľ.

