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Smutna rzeczywistość pokazuje, że osoby pokrzywdzone przestępstwem zwykle niechętnie zgłaszają się do 
organów ścigania. Ofiary przestępstw mogą z różnych powodów nie być świadome swoich praw lub nie wiedzieć, 
gdzie się zwrócić po pomoc. Może to prowadzić do uczucia izolacji, większego narażenia lub podwyższonego 
poziomu lęku częściowo spowodowanych nieznajomością skutków proceduralnych wywołanych przez zdarzenie 
kryminalne. Istotne jest, aby odpowiednie służby i instytucje publiczne oferowały wszystkim ofiarom przestępstw 
niezbędne wsparcie, doradztwo, pomoc i ochronę przed ponowną wiktymizacją. 

Dyrektywa z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony 
ofiar przestępstw musi być transponowana przez wszystkie państwa członkowskie do 16 listopada 2015 
roku. Dyrektywa zawiera szereg nowych przepisów, które muszą być dokładnie zbadane przed ich skuteczną 
transpozycją przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Artykuł 22 dyrektywy zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swój nowatorski charakter. Jego pierwszy 
ustęp stanowi, aby osoby pokrzywdzone poddano „na czas indywidualnej ocenie, zgodnie z procedurami 
krajowymi, w celu ustalenia szczególnych potrzeb w zakresie ochrony i określenia, czy i w jakim zakresie 
skorzystałyby w trakcie postępowania karnego ze specjalnych środków przewidzianych w art. 23 i 24, ze względu 
na ich szczególne narażenie na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie oraz odwet». Do tej pory ramy 
prawne poszczególnych państw członkowskich przedstawiały różne perspektywy ewolucyjne w zakresie praw 
osób pokrzywdzonych. Ta różnorodność sprzyjała konstruktywnej debacie między ekspertami wybranymi do 
udziału w niniejszym projekcie. Pokazało to, że różnice w podejściu poszczególnych państw członkowskich nie 
są niezgodne z normami zharmonizowanymi w realizacji artykułu 22 dyrektywy.

Projekt indywidualnej oceny potrzeb osób pokrzywdzonych, EVVI (z ang. EValuation of VIctims) rozpoczął się w 
styczniu 2014 r. Podstawą projektu było stworzenie grupy ekspertów (po dwóch na każde państwo członkowskie 
uczestniczące w projekcie), którzy spotykaliby się regularnie w celu wymiany doświadczeń i w celu opracowania 
kwestionariusza do indywidualnej oceny potrzeb ofiar i towarzyszącego przewodnika po dobrych praktykach. 
Projekt obejmował wizytę studyjną w Londynie we współpracy z Koronną Służbą Prokuratorską (CPS). Celem 
wizyty roboczej był przegląd obecnych praktyk stosowanych w Anglii i Walii w odniesieniu do traktowania ofiar 
w procesie karnym. Obejmowało to szczegółowe informacje na temat ram prawnych dotyczących środków 
szczególnych, wstępnej oceny potrzeb ofiary przez organy ścigania, przeglądu wsparcia oferowanego osobom 
pokrzywdzonym poza systemem wymiaru sprawiedliwości, bieżącej oceny podejmowanej w trakcie postępowania 
karnego, wyjaśnienie środków szczególnych dostępnych w sądach i prawa ofiary do kontroli decyzji prokuratora.  

• Francja 

Projekt był prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji za pośrednictwem dwóch wydziałów 
Sekretariatu Generalnego. Departamentu odpowiedzialnego za dostęp do wymiaru sprawiedliwości i wsparcia 
pokrzywdzonych (Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes – SADJAV) oraz Wydziału 
Spraw Europejskich i Międzynarodowych (Service des affaires européennes et internationales – SAEI). Założony 
w 2002 roku wydział SADJAV zaoferował swoje doświadczenie w dziedzinie prawa, dostępu do pomocy prawnej 
i wsparcia dla osób pokrzywdzonych, natomiast wydział SAEI służył wsparciem i bogatym doświadczeniem w 
zarządzaniu tego typu projektami oraz porównywaniem doświadczeń europejskich. 

Projekt był również wspierany przez krajową federację stowarzyszeń pomocy osobom pokrzywdzonym - Francuski 
Instytut Mediacji i Pomocy Ofiarom (INAVEM). Partner ten miał fundamentalne znaczenie dla pomyślnej realizacji 
projektu EVVI. Podstawowym zadaniem INAVEM jest prowadzenie, koordynacja i promocja pomocy dla osób 
pokrzywdzonych oraz nawiązywanie umów partnerskich, które wspierają te działania. Federacja składa się ze 
130 różnych stowarzyszeń wspierających osoby pokrzywdzone, angażujących 1500 pracowników i wolontariuszy. 
Prowadzą one 760 biur pomocy osobom pokrzywdzonym (przy sądach, poradniach prawnych, posterunkach 
policji, szpitalach itp.), które udzieliły pomocy około 300000 pokrzywdzonych. Stowarzyszenia INAVEM, również 
obecne w sądach, wypracowały oraz dostosowały swoje praktyki, czasem innowacyjnie, aby jak najlepiej pomóc 
osobom pokrzywdzonym. Praktycy ci opracowali również „sytuacyjną ocenę potrzeb“ pokrzywdzonych, która 
rzuca interesujące światło na indywidualną ocenę opracowaną w ramach niniejszego projektu.



- 6 -

Innym kluczowym partnerem projektu EVVI była grupa interesu publicznego “Justice Coopération Internationale” 
(JCI). Upoważniona przez francuskie Ministerstwo Sprawiedliwości, ma ona na celu wspieranie współpracy 
prawnej i sądowej w ramach wielostronnych programów realizowanych przez Unię Europejską i innych 
międzynarodowych interesariuszy. W ramach niniejszego projektu finansowanego przez Komisję Europejską 
organizacja Justice Coopération Internationale udzieliła państwom członkowskim wsparcia logistycznego, 
administracyjnego i finansowego.
Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska (ENM), która szkoli francuskich sędziów i prokuratorów, również 
wzięła udział w projekcie w roli gospodarza konferencji podsumowującej, na której przedstawiono wyniki 
projektu EVVI.

• Zaangażowane państwa członkowskie

Państwa członkowskie, które zaproszono do udziału w projekcie zostały specjalnie dobrane, aby odzwierciedlić 
istniejącą różnorodność systemów prawnych w Unii Europejskiej. Udział państw członkowskich o bardzo różnych 
praktykach w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości umożliwił porównanie różnych definicji pojęcia ofiary w 
ramach różnych krajowych systemów prawnych. Różnice w podejściu wzbogaciły debaty i dyskusje oraz ułatwiły 
opracowanie wspólnego podejścia i oczekiwań wobec norm minimalnych. Państwa członkowskie, które wzięły 
udział w projekcie to: Hiszpania, Polska, Portugalia i Wielka Brytania. Tworzą one na małą skalę reprezentatywną 
próbę różnorodnych porządków prawnych: prawa precedensowego, prawa rzymsko-germańskiego oraz 
mieszanych systemów prawnych.

Wielka Brytania, reprezentowana przez Koronną Służbę Prokuratorską1, jest bardzo zaawansowana pod względem 
oceny potrzeb w zakresie ochrony i realizacji metodologii oceny narażenia osób pokrzywdzonych. Z oczywistych 
względów partner ten, który był źródłem inspiracji i refleksji dla innych państw, zorganizował dwudniową wizytę 
studyjną w Londynie. Umożliwiła ona zrozumienie sposobu postępowania wobec osób pokrzywdzonych na 
każdym etapie postępowania karnego w Wielkiej Brytanii i spotkania różnych organizacji odpowiedzialnych za 
pomoc na rzecz świadków i pokrzywdzonych w Anglii i Walii.

Polska, reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest zwolennikiem przyjęcia Dyrektywy dot. praw 
osób pokrzywdzonych i prowadziła już projekty współfinansowane przez Komisję Europejską w szczególności w 
kontekście europejskich programów „zapobiegania i walki z przestępczością”.

Hiszpania, reprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a zwłaszcza przez Sekretariat Generalny ds. 
Administracji Wymiarem Sprawiedliwości, jest bardzo zaangażowana w walkę z przemocą wobec kobiet i 
brała już udział we współpracy z organizacjami pomocy pokrzywdzonym w opracowywaniu nowych narzędzi i 
procesów usprawniających formy pomocy dostępne pokrzywdzonym.

Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw (APAV) - założone w 1990 roku - zapewnia osobom 
pokrzywdzonym bezpłatne i poufne wsparcie: pomoc psychologiczną i finansową, doradztwo oraz dostęp do 
informacji. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne na forach europejskich i międzynarodowych, m.in.: Victim 
Support Europe, Europejskiego Forum ds. Sprawiedliwości Naprawczej, Światowego Związku Wiktymologii, 
International Association for Volunteer Effort, platformy praw podstawowych, a nawet Europejskiej Sieci 
przeciwko Rasizmowi.

C’est à travers un débat ouvert et le partage de pratiques innovantes et efficaces existant au sein des To dzięki 
otwartej dyskusji i wymianie informacji na temat udanych innowacyjnych praktyk w państwach członkowskich 
partnerach projektu został opracowany projekt kwestionariusza dla celów ułatwienia praktycznego wdrożenia 
Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych. Projekt kwestionariusza został opracowany jako narzędzie pracy 
dla praktyków wymiaru sprawiedliwości w celu ułatwienia im indywidualnej oceny potrzeb pokrzywdzonych w 
zakresie ochrony i wsparcia.

Podręcznik dobrych praktyk został przedstawiony szczegółowo podczas konferencji szkoleniowej, która odbyła 
się w Krajowej Szkole Sędziowsko-Prokuratorskiej 23 kwietnia 2015 r. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 
państw członkowskich Unii Europejskiej, pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, 
specjalistów i przedstawicieli Komisji, Parlamentu Europejskiego i Europejskiej Sądowej Sieci Szkoleniowej.

Projekt został sfinansowany w ramach programu Komisji Europejskiej w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych „Criminal Justice” (JLS/2009/JPEN/AG). Wszystkie uczestniczące państwa członkowskie 
pragną podziękować Komisji Europejskiej za umożliwienie tak inspirującego sposobu implementacji niektórych 
przepisów Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych.

1 -   Odpowiedzialna za ściganie przestępstw w Anglii i Walii.
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Wprowadzenie

Od lat 70-tych wydarzenia kulturowe, społeczne i polityczne powodowały, że prawa osób pokrzywdzonych były 
coraz bardziej ugruntowane w prawodawstwie krajów całej Unii Europejskiej. Organizacje pozarządowe mogą 
pochwalić się dużym wpływem na ewolucję i uznanie tych praw, które zmieniały się również pod wpływem 
ruchów społeczno-politycznych, takich jak ruch kobiet na przykład. Podczas gdy europejskie rządy stopniowo 
uznawały prawa osób pokrzywdzonych w swoim ustawodawstwie krajowym, standard praw przysługujących 
osobom pokrzywdzonym zwrócił również uwagę instytucji europejskich. To przyniosło wiele różnych rozwiązań 
UE, włączając w to decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. 

Na mocy tej decyzji ramowej państwa członkowskie są zobowiązane do zagwarantowania, aby godność osób 
pokrzywdzonych była szanowana, a ich prawa uznawane w trakcie całego postępowania. Jednak krytyka 
niedoskonałości decyzji ramowej i jej ograniczone wdrożenie przez państwa członkowskie UE doprowadziła do 
opracowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 ustanawiającej 
normy minimalne praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (zwaną dalej dyrektywą lub Dyrektywą dotyczącą 
praw osób pokrzywdzonych).

Dyrektywa dotycząca praw osób pokrzywdzonych bazuje na decyzji ramowej z 2001 roku w sprawie pozycji ofiar 
w postępowaniu karnym. Jednakże dyrektywa dotycząca praw osób pokrzywdzonych jest prawnie wiążącym 
instrumentem, który będzie mieć bezpośredni skutek po terminie transpozycji do 16 listopada 2015 roku.
Należy zauważyć, że Dania nie przyjęła dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. W związku z tym 
decyzja ramowa Rady z 2001 r., o której mowa powyżej nadal będzie obowiązywała w Danii nawet po terminie 
transpozycji Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych w 27 państwach członkowskich (motyw 71 
preambuły dyrektywy).

Decyzja ramowa z 2001 r. została wdrożona przez państwa członkowskie w różnym stopniu, ale Dyrektywa 
dot. praw osób pokrzywdzonych idzie o krok dalej. W szerszym kontekście działań określonych w Budapeszcie 
planem działania na rzecz ofiar2 dyrektywa ma na celu wzmocnienie praw ofiar przestępstw tak, aby każdy 
pokrzywdzony miał taki sam poziom praw podstawowych niezależnie od obywatelstwa i miejsca zdarzenia na 
terenie UE.

Wszystkie osoby pokrzywdzone mają prawo do skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak określono 
w artykule 47 Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Dlatego Dyrektywa dotycząca praw osób pokrzywdzonych 
może być postrzegana jako ważny krok naprzód dla ofiar przestępstw. Jednak prawa te staną się rzeczywistością 
tylko po ich transpozycji i jeśli osoby pokrzywdzone będą świadome istnienia wsparcia oraz mechanizmów, które 
istnieją, aby pomóc im z tego wsparcia skorzystać.

Głównym celem Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych jest zapewnienie, aby szczególne potrzeby 
osób pokrzywdzonych w zakresie pomocy zostały uwzględnione, a ten cel ma zostać osiągnięty w drodze 
indywidualnej oceny (patrz poniżej) i partycypacyjnego podejścia do udzielania informacji, wsparcia, ochrony i 
praw proceduralnych.

Artykuł 22 dyrektywy pt. „indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb w zakresie ochrony” 
podkreśla kluczowy aspekt Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych, który wymaga indywidualnego 
podejścia do osób pokrzywdzonych, opartego na indywidualnych przypadkach. Podkreśla konieczność 
przeprowadzenia indywidualnej oceny w celu określenia konkretnych potrzeb, takich jak potrzeba zastosowania 
szczególnych środków w toku postępowania karnego lub indywidualnego podejścia do dzieci-ofiar (na podstawie 
artykułów 1, 23 i 24 dyrektywy). 

Celem projektu indywidualnej oceny potrzeb pokrzywdzonych (EVVI) jest pomoc państwom członkowskim we 
wdrożeniu wymogów artykułu 22 zgodnie z krajowymi procedurami, a w szczególności w celu opracowania 
praktycznych narzędzi, które ułatwią indywidualną ocenę ofiar oraz umożliwią identyfikację szczególnych potrzeb 
w zakresie ochrony.  

2 -  Uchwała z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie harmonogramu działań na rzecz zwiększania praw i ochrony ofiar, zwłaszcza w postępowaniu 

karnym.
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Przewodnik ten został opracowany z myślą o praktykach w celu zachęcania do skutecznego i spójnego 
stosowania Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych w całej UE. Zostanie to osiągnięte poprzez zastosowanie 
indywidualnego projektu kwestionariusza oceny, mającego na celu określenie konkretnych potrzeb w zakresie 
ochrony osób pokrzywdzonych oraz czy będą korzystać ze środków szczególnych w ramach postępowania 
karnego w związku z ich szczególnym narażeniem wtórną lub ponowną wiktymizacją, zastraszaniem i odwetem. 
W niektórych krajach projekt kwestionariusza może być pomocny jedynie w zakresie, w jakim uzupełnia to, co 
już funkcjonuje, aby spełniać normy Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Ale dla innych krajów, 
może zachęcać do wprowadzenia nowych praktyk bazujących na kwestionariuszu. 

Niniejszy przewodnik oraz kwestionariusz zostały więc opracowane, aby były jak najbardziej praktyczne.

W kolejnym rozdziale podręcznik zawiera ogólny przegląd i kontekst (I) ustawodawstwa państw członkowskich 
partnerów projektu oraz analizę zakresu odpowiednich artykułów Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych. 
Następnie koncentruje się na wymaganiach w zakresie indywidualnej oceny (II) oraz projekcie kwestionariusza 
(III), aby w końcu przeanalizować sugerowane środki (IV) w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb w zakresie 
ochrony pokrzywdzonych.
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Przegląd i kontekst

Projekt EVVI jest wynikiem wspólnych wysiłków przedstawicieli (w kolejności alfabetycznej) Francji, Hiszpanii, 
Polski, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Aby lepiej zrozumieć projekt kwestionariusza indywidualnej oceny potrzeb, 
konieczne jest uwzględnienie krajowych i europejskich przepisów obowiązujących w państwach członkowskich 
partnerach projektu (A) oraz interpretacja niektórych artykułów Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych 
(B). 

A. Akty prawne związane z oceną potrzeb osób pokrzywdzonych w państwie 
członkowskim partnerze projektu

Transpozycja dyrektywy znajduje się na różnych etapach wdrażania w państwach członkowskich biorących udział 
w niniejszym projekcie.

Wielka Brytania jest jedynym państwem członkowskim partnerem projektu, które wdrożyło już artykuły 22 i 
23 Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych – częściowo w formie (poprawionego) Kodeksu Postępowania 
na rzecz Pokrzywdzonych Przestępstwem (Kodeksu na rzecz pokrzywdzonych) opublikowanego 10 grudnia 
2013 r., który ma zastosowanie w Anglii i Walii oraz obowiązujących przepisów3. Inne państwa członkowskie 
partnerzy projektu pracują nad implementacją wyżej wymienionych artykułów. W dniu 25 października 2013 r. 
rząd Hiszpanii przyjął projekt ustawy organicznej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, który ma na 
celu zaspokojenie potrzeb osób pokrzywdzonych w sposób jak najbardziej kompleksowy nie tylko z prawnego 
punktu widzenia, ale również w wymiarze społecznym. W Portugalii niektóre środki przewidziane w artykule 23 
zostały już ujęte w przepisach prawnych.

1. Pozycja osoby pokrzywdzonej w ramach postępowania karnego i jej wpływ na postępowanie cywilne 

Nawet jeśli pojęcie „ofiary przestępstwa” nie posiada definicji prawnej w wielu państwach członkowskich 
partnerach projektu (Portugalii, Polsce i Francji) wszyscy partnerzy projektu stosują ten termin w dużej mierze 
w ten sam sposób.

Specyfiką systemów prawa precedensowego w Wielkiej Brytanii (które obejmuje oddzielne jurysdykcje Anglii 
i Walii, Szkocji i Irlandii Północnej) jest to, że pokrzywdzeni nie są stronami w postępowaniu karnym, a tym 
samym nie mogą podejmować działań prawnych w przeciwieństwie do osób pokrzywdzonych na kontynencie.

We wszystkich państwach członkowskich biorących udział w projekcie osoby pokrzywdzone mogą zeznawać 
w trakcie postępowania i/lub na rozprawie. We wszystkich przypadkach mogą one również wnieść powództwo 
cywilne. 

We Francji osoby pokrzywdzone mogą występować jako „partie civile“ (strona cywilna). Status ten umożliwia 
w szczególności pomoc adwokata („avocat“). Osoba pokrzywdzona może być obecna w trakcie postępowania, 
otwartego lub zamkniętego, ponieważ jest integralną częścią postępowania. Jeżeli osoby pokrzywdzonej nie ma 
na rozprawie (czy to osobiście, czy też reprezentowanej przez pełnomocnika), domniemywa się, że porzuciła swój 
wniosek o uznanie za osobę pokrzywdzoną, chyba że powództwo cywilne zostanie złożone w trakcie dochodzenia 
lub wysłane listem poleconym bezpośrednio do sądu.

W Polsce ofiary przemocy w rodzinie posiadają specjalny status, który pozwala im na dostęp do bezpłatnej 
pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej i społecznej oraz porad rodzinnych.

We wszystkich państwach członkowskich partnerach projektu osoby pokrzywdzone mają dostęp, na każdym 
etapie procesu, do pełnej informacji na temat przysługujących im praw, wsparcia, pomocy i odszkodowania. W 
Portugalii i w Polsce informacji tych udziela prokuratura. W Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji informacji tych 
udzielają władze (w tym śledczy i sędzia śledczy) lub organy wymiaru sprawiedliwości i urzędnicy, w zależności 
od etapu procesu karnego. We Francji na przykład jednym z głównych zadań stowarzyszenia INAVEM jest 
zapewnienie osobom pokrzywdzonym informacji na temat ich praw. W Wielkiej Brytanii policjanci odgrywają 
ważną rolę, ponieważ są zazwyczaj pierwszym punktem kontaktowym dla osób pokrzywdzonych.

We wszystkich państwach członkowskich partnerach projektu istnieje już wiele narzędzi komunikacji w odniesieniu 
do praw osób pokrzywdzonych. Informacje mogą być przekazywane ustnie lub w formie pisemnej.

3 -  np. ustawa Youth Justice and Criminal Evidence Act z 1999 r.
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Korzystanie z zasobów elektronicznych i stron internetowych jest coraz bardziej powszechne i rozwijane. 
Na przykład, wstępne informacje dla ofiar przestępstw znajdują się na oficjalnych stronach internetowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. Ponadto Wielka Brytania posiada Kodeks na 
rzecz pokrzywdzonych w postaci broszury, przewodnika audio oraz filmu na YouTube skierowanego do młodych.

Aby uzyskać pełną informację na temat różnicy w statusie osób pokrzywdzonych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej zachęca się czytelnika do zapoznania się z rozdziałem 1 raportu z 2014 r. Europejskiej Agencji 
Praw Podstawowych pod tytułem „Ofiary w systemie prawa karnego: różnorodność koncepcji i ramy prawne».

2. Obecna ocena szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony

W czasie przygotowywania niniejszego podręcznika, w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Francji indywidualne oceny 
nie były systematycznie przeprowadzane. Jednak nie wyklucza to faktu, że władze francuskie dokonują oceny 
potrzeb osób pokrzywdzonych w zależności od przypadku. Stąd, jeśli sędzia odpowiedzialny za dochodzenie 
uzna to za konieczne, może on przeprowadzić dodatkowe badania pozwalające na ocenę narażenia osoby 
pokrzywdzonej (opinie biegłego lekarza, psychologa, psychiatry itp.). Osoba pokrzywdzona, która wniosła 
powództwo cywilne, lub jej pełnomocnik, może również zażądać przeprowadzenia dodatkowych badań. Na 
etapie przesłuchań Tribunal może nakazać różne środki, na przykład zlecić opinię lekarską o stopniu obrażeń 
lub oddziaływania psychologicznego, orzec w sprawie szkody poniesionej przez pokrzywdzonego oraz w 
przypadkach, w których bezbronność pokrzywdzonego stanowi okoliczność obciążającą przestępstwa może to 
prowadzić do wyższego wyroku.

Wielka Brytania jest jedynym państwem członkowskim uczestniczącym w projekcie, które stosuje już ocenę 
szczególnych potrzeb w zakresie ochrony osób pokrzywdzonych i jest ona dokonywana przez funkcjonariuszy 
policji. W zależności od okoliczności sprawy i/lub stanu osoby pokrzywdzonej mogą być również przeprowadzane 
dalsze oceny przez urzędników specjalistów (np. w przypadkach przemocy w rodzinie (DV)) i/lub przez 
pracowników w Jednostce Ochrony Świadków4 (WCU). Ponadto szczególne środki są dostępne dla zagrożonych 
i zastraszonych świadków (w tym pokrzywdzonych, którzy są świadkami), aby pomóc im złożyć zeznania w 
sądzie5. 

W Anglii i Walii ocena indywidualna jest przeprowadzana w momencie zgłoszenia, ale pokrzywdzony może zostać 
(ponownie) poddany ocenie na każdym etapie do rozpoczęcia postępowania i po jego zakończeniu. Policja kieruje 
również wszystkie osoby pokrzywdzone do ośrodków pomocy pokrzywdzonym, chyba że pokrzywdzony nie 
życzy sobie tych usług. Oceny ryzyka (np. te przeprowadzone w przypadku ofiar przemocy w rodzinie) zostaną 
zrewidowane w odpowiedzi na zmiany okoliczności (np. zwolnienie sprawcy z aresztu) i mogą być powtarzane na 
każdym etapie postępowania, zapewniając w ten sposób, że bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej stoi zawsze 
na pierwszym miejscu. 

W Hiszpanii Tytuł III projektu ustawy organicznej dla ofiar przestępstw dotyczy oceny konkretnych potrzeb 
pokrzywdzonych w zakresie ochrony i stanowi szczegółową transpozycję artykułów 22 i 23 dyrektywy. Osoby 
pokrzywdzone muszą być oceniane indywidualnie w celu ustalenia ich potrzeb w zakresie ochrony w czasie 
postępowania sądowego i określenia w ten sposób, w którym przypadku potrzebna jest pomoc i jakie szczególne 
potrzeby w zakresie ochrony są potrzebne. Biura Pomocy Ofiarom Przestępstw (bezpłatne usługi publiczne 
ustanowione przez Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii) decydują o przeprowadzeniu oceny, określając kto 
jest szczególnie narażony i wprowadzając środki ochrony w celu uniknięcia wiktymizacji. 

W celu lepszego zrozumienia różnych praktyk i pokazania sposobu przeprowadzania oceny w różnych państwach 
członkowskich partnerach projektu następny rozdział skupia się na procesie oceny (a) w każdym państwie 
członkowskim uczestniczącym w projekcie i opisuje odpowiednie przepisy dotyczące dostępu do pomocy i 
środków ochrony (b). 

4 - WCU to wspólne jednostki policji i CPS, które zostały utworzone na terenie Anglii i Walii do udzielania informacji i wsparcia osobom 

pokrzywdzonym i świadkom w przypadkach rozpatrywanych przez wymiar sprawiedliwości.

5 - Policja i Jednostki Ochrony Świadków (WCU) są zobowiązane do przeprowadzenia oceny potrzeb zgodnie z ich obowiązkami określonymi w 

Kodeksie na rzecz pokrzywdzonych. 



- 11 -

a) Proces oceny potrzeb

W Wielkiej Brytanii ocenę potrzeb przeprowadza policja po tym, jak osoba pokrzywdzona zgłosi przestępstwo 
i otrzyma numer referencyjny przestępstwa. Oceny potrzeb i oceny szczególnych środków ochrony zwykle są 
przeprowadzane przez funkcjonariusza/detektywa w miejscu uzgodnionym z pokrzywdzonym, np. w miejscu 
zamieszkania, w pracy, na komisariacie policji (itp.). Oceny odnoszące się do ryzyka przemocy fizycznej są 
akceptowane przez przełożonego. Oceny zagrożenia życia są przeprowadzane przez inspektora. Organizacje 
pomocy pokrzywdzonym mogą również przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę, jeżeli pokrzywdzony wyrazi 
zgodę na przekazanie im swoich danych przez policję. 

Czas trwania i zakres oceny mogą się różnić w zależności od stanu osoby pokrzywdzonej i typu przestępstwa 
lub przestępstw. Metody oceny w zasadzie się nie zmieniają, ale poziom ryzyka (na przykład, czy ofiara 
narażona jest na wysokie, średnie lub niskie ryzyko), okoliczności przestępstwa i złożoność dowodów, które 
będą przedstawiane mogą spowodować dodatkowe konsultacje na wyższym szczeblu i/lub wczesne konsultacje 
dotyczące środków ochrony z Koronną Służbą Prokuratorską (CPS) na temat zastosowania środków szczególnych 
(dla pokrzywdzonych w Anglii i Walii).

W Hiszpanii ocena potrzeb przeprowadzana jest zwykle przez Biura Pomocy Ofiarom Przestępstw, ale może być 
również przeprowadzana przez policję i przez lekarzy sądowych. Szczegółowe protokoły zostały zaplanowane 
w jednym punkcie koordynacji dla wszystkich uczestników biorących udział w procesie oceny. Metody 
wykorzystywane do przeprowadzania oceny różnią się w zależności od cech osoby pokrzywdzonej, następstw i 
szkód poniesionych przez osobę pokrzywdzoną i wyrażanych przez nią pragnień.

Odnośnie skutków finansowych indywidualnej oceny w Wielkiej Brytanii wszelkie koszty są wyrażane w czasie pracy 
pracowników policji i pokrywane przez poszczególne jednostki policji. Podobnie Koronna Służba Prokuratorska 
(CPS) finansuje koszty spotkań dotyczących zastosowania środków szczególnych (jako współuczestnik WCU). 
Obie instytucje finansują koszty wszelkich dodatkowych ocen wykonywanych przez WCU dla pokrzywdzonych 
uczestniczących w rozprawach w charakterze świadków. Jeśli inna organizacja pomocy pokrzywdzonym 
przeprowadza bardziej szczegółową ocenę potrzeb, koszty tej oceny ponosi ta organizacja. Niemniej jednak 
wiele organizacji otrzymuje dotacje od rządu w celu świadczenia tych usług.

W Hiszpanii i Francji koszty oceny ponosi państwo.

b) Dostęp do środków wsparcia i ochrony 

Ustawodawstwo krajowe wszystkich państw członkowskich uczestniczących w projekcie zapewnia szczególne 
środki w celu wspierania i ochrony ofiar, np.:
 •  osoby pokrzywdzone mogą składać zeznania w pomieszczeniach specjalnie zaprojektowanych lub 

przystosowanych do tego celu; 
 •  osoby pokrzywdzone mogą składać zeznania w obecności lub z udziałem odpowiednio wyszkolonych 

specjalistów; 
 •  prowadzenie wszystkich przesłuchań ofiar przemocy seksualnej, przemocy wobec kobiet i przemocy 

w rodzinie (jeżeli rozprawa nie jest prowadzona przez sędziego lub prokuratora) przez osobę tej 
samej płci co osoba pokrzywdzona, jeśli takie jest życzenie osoby pokrzywdzonej i bez uszczerbku 
dla postępowania karnego.

Szczególne środki są również przewidziane dla dzieci, które są zawsze uznawane za mające szczególne potrzeby 
w zakresie ochrony ze względu na ich narażenie, zgodnie z Dyrektywą dotyczącą praw osób pokrzywdzonych. 
Środki wsparcia i ochrony są określone przez prawo krajowe. Są one wdrażane przez osobę prowadzącą 
postępowanie przygotowawcze lub przez sędziego.

Osoby pokrzywdzone nie mogą się odwoływać, jeżeli nie przyznano im środków szczególnych. Wyjątek stanowią 
Hiszpania i Portugalia.
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B. Interpretacja zapisów niektórych artykułów Dyrektywy dotyczącej praw osób 
pokrzywdzonych

Projekt EVVI został stworzony w celu zharmonizowanej transpozycji artykułu 22 dyrektywy i niniejsza część 
koncentruje się na terminach stosowanych w tym artykule (1), opisie celu indywidualnej oceny opisanej w 
artykule (2) oraz badaniu artykułów 23 i 24 dyrektywy (3). 

1. Terminy stosowane w artykule 22

Kto jest ofiarą?

Czym jest indywidualna ocena?
To spersonalizowana ocena uwzględniająca w sposób szczególny cechy osobowe osoby pokrzywdzonej, rodzaj 
lub typ przestępstwa oraz jego okoliczności
Indywidualna ocena jest przeprowadzana zgodnie z życzeniem i przy współpracy z osobą pokrzywdzoną. Może 
być dopasowana do rodzaju przestępstwa i stopnia pokrzywdzenia.
Potrzeby lub poglądy osoby pokrzywdzonej mogą ulec zmianie w miarę upływu czasu. Gdy następuje zmiana 
okoliczności, może być konieczne zweryfikowanie oceny oraz środków w zakresie ochrony zgodnie z prawem 
krajowym.

Co oznacza, że ocena jest przeprowadzana na czas?
Indywidualną ocenę należy przeprowadzić jak najwcześniej od momentu zgłoszenia przestępstwa.
Niemniej jednak uznaje się, że w niektórych przypadkach nie jest to właściwe np. osoba pokrzywdzona przeżywa 
traumę lub jest ranna lub z jakichkolwiek powodów nie rozumie pytań. W takich przypadkach należy ocenę 
przeprowadzić jak najszybciej się da po ustąpieniu przeszkód.
Bez względu na możliwość przeprowadzenia indywidualnej oceny, wszelkie zagrożenia dla osoby pokrzywdzonej 
nadal muszą zostać rozwiązane.

Kto przeprowadza ocenę?
Zwykle ocenę przeprowadza funkcjonariusz policji. Kompetentny organ lub jednostka mogą się różnić w 
zależności od etapu postępowania karnego (faza przygotowawcza lub rozprawa sądowa).
W zależności od typu osoby pokrzywdzonej i/lub rodzaju przestępstwa różne, odpowiednio przeszkolone, osoby 
mogą pomagać w komunikacji z osobą pokrzywdzoną (np. psycholog, lekarz, organizacje pozarządowe, pracownik 
pomocy społecznej, organizacje pomocy pokrzywdzonym) w zależności od wyboru państw członkowskich 
zgodnie z prawem krajowym.
Funkcjonariusz policji lub właściwy organ lub jednostka będą nadal musiały zapewnić zebranie odpowiednich 
informacji w celu uzupełnienia oceny o środki szczególne oraz ocenę ryzyka dla osoby pokrzywdzonej.

Czym jest wtórna i ponowna wiktymizacja?
Ponowna wiktymizacja odnosi się do osoby pokrzywdzonej, która ucierpiała z więcej niż jednego przestępstwa 
w ciągu danego okresu czasu od jednego lub więcej sprawców. Na przykład, może to być powtarzająca się 
agresja w bliskim związku lub przemoc na tle niepełnosprawności lub nienawiści wobec osób ze względu na ich 
narażenie.

Wtórna wiktymizacja to wiktymizacja, która powstaje nie w wyniku bezpośredniego przestępstwa, ale w wyniku 
reakcji instytucji publicznych lub prywatnych na osobę pokrzywdzoną.
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2. Cel indywidualnej oceny

Artykuł 22 ust. 2 i motyw 56 preambuły Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych stanowią, że 
indywidualna ocena powinna w szczególności uwzględniać:

 • cechy osobowe osoby pokrzywdzonej;
     - mianowicie: jego lub jej wiek, płeć i tożsamość płciową lub jej ekspresję, pochodzenie etniczne, rasę, 

religię, orientację seksualną, stan zdrowia, niepełnosprawność, status mieszkaniowy, trudności w 
komunikacji, relacje lub uzależnienie od przestępców i wcześniejsze doświadczenia z przestępczością.

 • rodzaj lub charakter oraz okoliczności przestępstwa;
     - takie jak: czy jest to przestępstwo z nienawiści, uprzedzeń lub popełnione z motywem 

dyskryminacji, przemoc seksualna, przemoc w rodzinie, czy sprawca uzależnił pokrzywdzonego, czy 
osoba pokrzywdzona mieszka w okolicy o wysokiej przestępczości, zdominowanej przez gangi, czy 
kraj pochodzenia osoby pokrzywdzonej jest inny niż państwo członkowskie, w którym dokonano 
przestępstwa.

Celem oceny jest określenie specyficznych potrzeb w zakresie ochrony i ustalenie czy i w jakim stopniu 
pokrzywdzony skorzysta ze środków szczególnych. Specyficzne potrzeby w zakresie ochrony ofiary dotyczą 
narażenia na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie i odwet. 

Szczególne środki (patrz rozdz. IV. Proponowane środki) są wymienione w artykułach 23 i 24 (dzieci-ofiary).

Uwaga: dzieci będące ofiarami są automatycznie uznawane za mające szczególne potrzeby w zakresie ochrony 
(patrz ust. 4 artykuł 22 dyrektywy).
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7 cech indywidualnej oceny:

1- indywidualna ocena jest szeroka i przeprowadzana z dwóch różnych perspektyw:
 -  rodzaju, charakteru i okoliczności przestępstwa: wszystkie osoby pokrzywdzone, bez względu na 

rodzaj przestępstwa,
 -  osoby pokrzywdzonej: wszystkie osoby pokrzywdzone, bez względu na ich status procesowy (świadek, 

uczestnik, powód...)
 
2-  indywidualna ocena powinna ocenić szczególne potrzeby w zakresie ochrony osoby pokrzywdzonej w każdej 

fazie postępowania karnego: środki szczególne mogą mieć zastosowanie po złożeniu doniesienia przez osobę 
pokrzywdzoną lub gdy organy rozpoczną postępowanie karne (a nie wcześniej). Środki ochrony nie mają 
minimalnego czasu trwania, ponieważ są związane z wymogami postępowania karnego.

 
3-  indywidualna ocena powinna być przeprowadzona według artykułu 22 „na czas”, czyli przeprowadzona w 

możliwie najkrótszym czasie w celu określenia ryzyka ponownej i wtórnej wiktymizacji, zastraszania i odwetu. 
Jest to istotne nowe podejście wprowadzone przez dyrektywę i ma na celu jak najszybszą identyfikację 
szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej.

 
4-  indywidualna ocena powinna być przeprowadzona w ścisłej współpracy z osobą pokrzywdzoną z 

uwzględnieniem jej życzeń, włącznie z tym, że nie chce on lub ona korzystać ze szczególnych środków 
ochrony. Szczególne środki ochrony nie mogą być skuteczne bez zgody osoby pokrzywdzonej; w niektórych 
przypadkach indywidualna ocena może więc być bardzo krótka. 

 
5-  Indywidualna ocena jest indywidualna i elastyczna: jej zakres może się różnić w zależności od powagi 

wykroczenia lub od stopnia widocznej szkody poniesionej przez pokrzywdzonego. Każda osoba reaguje inaczej 
w obliczu przestępstwa i tylko indywidualna ocena może wskazać konkretne narażenie osoby pokrzywdzonej. 
Dyrektywa popiera analizę każdego przypadku z osobna, bez tworzenia priorytetowych kategorii lub hierarchii 
pokrzywdzonych. Niektóre podstawowe elementy będą jednak brane pod uwagę:

     osobiste cechy osoby pokrzywdzonej (np. jego lub jej wiek, płeć i tożsamość płciową lub jej ekspresję...);
     rodzaj lub charakter przestępstwa (np. przemoc w rodzinie);
    okoliczności przestępstwa (np. przestępczość zorganizowana, sytuacja zależności między sprawcą a ofiarą).

    Domniemywa się, że dzieci będące ofiarami mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony (artykuł 22 ust. 4). 

    Ponadto motyw 57 wymienia pewną liczbę przestępstw (terroryzm, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną, 
przemoc w rodzinie, przemoc seksualną, przestępstwa ze względu na płeć...), co do których istnieje silne 
domniemanie, że ofiary będą korzystać ze specjalnych środków ochrony.

 
6-  indywidualna ocena ma na celu identyfikację narażonych ofiar, czyli „szczególną podatność na ponowną i 

wtórną wiktymizację, zastraszanie oraz odwet” (artykuł 22 ust. 1).

   To konkretne narażenie będzie stanowiło podstawę dla odpowiednich organów do ustalenia, czy osoba 
pokrzywdzona, która posiada szczególne potrzeby w zakresie ochrony może lub nie może korzystać ze 
środków szczególnych w ramach postępowania karnego. Istnieje związek między ochroną przewidzianą w 
wyniku indywidualnej oceny, a postępowaniem karnym w zakresie, w jakim motyw 58 przewiduje, że „obawy 
i lęki ofiar związane z postępowaniem powinny być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, czy potrzebuje ona 
określonego szczególnego środka”.

7-  indywidualna ocena nie jest określona na stałe i powinna być aktualizowana w toku postępowania karnego, 
aby jak najdokładniej odzwierciedlać sytuację osoby pokrzywdzonej, która może ulec zmianie po pierwszej 
indywidualnej ocenie.
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3. Artykuły 23 i 24 Dyrektywy

Artykuł 23
Ten nowy artykuł poświęcony jest „prawu do ochrony ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony 
podczas postępowania karnego”. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy potrzeby ofiary w zakresie ochrony już 
zostały zidentyfikowane jak wykazała indywidualna ocena.

Jednak istnieją pewne okoliczności, które uzasadniają, że zalecany szczególny środek nie jest faktycznie 
wdrożony w życie. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy istnieją ograniczenia operacyjne i praktyczne (np. 
niedostępność określonego policjanta, nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczności poza kontrolą organów, jak np. 
strajk, zamieszki, trzęsienia ziemi, powodzie itp.). Może to się również zdarzyć w przypadku, gdy istnieje pilna 
potrzeba przesłuchania osoby pokrzywdzonej, a jego brak może zaszkodzić samej osobie pokrzywdzonej, innej 
osobie lub może naruszyć przebieg postępowania. 

W związku z tym przepis uwzględnia indywidualne sytuacje, w których ze względu na wyjątkowe okoliczności nie 
jest możliwe zapewnienie ustalonych szczególnych środków w zakresie ochrony.
Osoby pokrzywdzone mające szczególne potrzeby w zakresie ochrony zidentyfikowane w wyniku indywidualnej 
oceny mogą wykonywać swoje prawa:
 • bez uszczerbku dla prawa do obrony; 
 • zgodnie z przepisami o swobodzie sędziowskiej;
 • o ile nie wystąpią nadzwyczajne okoliczności (jak podano wyżej); oraz
 • tak długo, jak nie są one sprzeczne z dobrym działaniem wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 23 dyrektywy wymienia środki szczególne, które powinny zostać udostępnione podczas postępowania 
przygotowawczego (ust. 2) i podczas postępowania sądowego (ust. 3) osobom pokrzywdzonym o szczególnych 
potrzebach w zakresie ochrony określonym w następstwie indywidualnej oceny (patrz rozdz. IV. Sugerowane 
środki strona 25).

Artykuł 24
Motyw 19 preambuły Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych przewiduje, że w przypadku gdy osobą 
pokrzywdzoną jest dziecko: „dziecko lub osoba sprawująca nad nim władzę rodzicielską, działająca w jego 
imieniu, powinni być uprawnieni do korzystania z praw określonych w niniejszej dyrektywie, chyba że nie służy to 
najlepszemu zabezpieczeniu interesu dziecka”. Dlatego kładziony jest nacisk na ochronę pokrzywdzonych dzieci 
nawet za pośrednictwem pełnomocnika w celu realizacji praw dyrektywy. 

Ponadto sugeruje się w motywie 60 preambuły Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych, że dziecko może 
potrzebować opiekuna lub przedstawiciela i, że rola ta będzie sprawowana „przez tę samą osobę; może je też 
pełnić osoba prawna, instytucja lub organ”.

Artykuł 24 ust. 1c) dodaje, że w sytuacjach, w których może występować konflikt interesów pomiędzy 
pokrzywdzonymi dziećmi, a osobami posiadającymi władzę rodzicielską, jeżeli pokrzywdzone dziecko ma prawo 
do adwokata, ma prawo do porady prawnej i bycia reprezentowanym w swoim własnym imieniu.

Artykuł 24 ust.1 a) oraz b) mówi o dodatkowych środkach szczególnych ponad te przewidziane w artykule 23 
(patrz rozdz. IV. Sugerowane środki strona 25).
Prawa dziecka są nadrzędne i jeśli wiek ofiary jest niepewny oraz istnieją powody, aby sądzić, że ofiarą jest 
dziecko, ofiarę uznaje się za dziecko na potrzeby Dyrektywy dot. praw osób pokrzywdzonych.

Ponadto środki wymienione w artykule 24 są określone w dyrektywach w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
(dyrektywa 2011/36/UE) oraz zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci (dyrektywa 2011/92/UE). W 
związku z powyższym powinny już istnieć ramy umożliwiające wypełnienie wymogów Dyrektywy dot. praw osób 
pokrzywdzonych.

Na koniec ważne jest, aby podkreślić, że środki w celu ochrony pokrzywdzonych dzieci muszą być przyjęte w ich 
najlepszym interesie, biorąc pod uwagę ocenę ich indywidualnych potrzeb.
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Ocena indywidualna

Indywidualna ocena służy ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar w zakresie ochrony. Niniejszy rozdział skupia się 
na praktycznych aspektach przeprowadzania ocen (A), aby później przejść do samego procesu (B).

A. Aspekty praktyczne

Indywidualna ocena potrzeb osoby pokrzywdzonej powinna być przeprowadzona w możliwie najkrótszym czasie. 

W niektórych przypadkach ofiary mogą nie być w stanie udzielić informacji (np. osoby poważnie ranne lub 
bardzo małe dzieci...). W takich przypadkach krewny, rodzic, pracownik opieki społecznej lub inna odpowiednia 
osoba może być w stanie udzielić informacji. Osoby, które są np. zdenerwowane mogą również potrzebować 
więcej czasu i profesjonalnej pomocy.

W przypadku gdy wykonanie indywidualnej oceny nie jest w ogóle możliwe, praktycy mogą również pozyskać 
informacje z innych źródeł w celu oceny bezpośredniego zagrożenia.

Indywidualna ocena nie jest ustalona na stałe. Powinna ona być aktualizowana (odpowiednio) w zależności od 
zmian okoliczności. 

Może być aktualizowana zarówno z inicjatywy instytucji publicznych jak i/lub osoby pokrzywdzonej. 

Osoby pokrzywdzone powinny być zachęcane do kontaktowania się z organami wymiaru sprawiedliwości, gdy 
zmieni się ich sytuacja.

Ocena może być powtarzana w trakcie postępowania w miarę potrzeby w każdym indywidualnym przypadku. 
Z dobrych praktyk wynika, że udzielający pomocy powinni stale aktualizować indywidualną ocenę potrzeb, aby 
zapewnić, że oferowana pomoc się zmienia i dostosowuje do potrzeb oraz sytuacji osoby pokrzywdzonej.

Ważne jest, aby osoba przeprowadzająca ocenę rozważyła, czy miejsce przeprowadzenia oceny jest odpowiednie. 
Na przykład może nie być odpowiednie przeprowadzenie oceny w miejscu przestępstwa lub w innych miejscach, 
w których osoba pokrzywdzona nie czuje się komfortowo, aby swobodnie mówić. 

Szczególne potrzeby osoby pokrzywdzonej powinny być brane pod uwagę (np. wiek, płeć itd.), tak aby osoba 
pokrzywdzona czuła się jak najbardziej komfortowo. Na przykład może być wskazany oddzielny pokój, aby 
zapewnić prywatność. Dla pokrzywdzonych dzieci odpowiednim miejscem do przeprowadzenia oceny potrzeb 
może być ich dom lub ośrodki pomocy dla dzieci, w których oferowane jest zintegrowane i interdyscyplinarne 
podejście.

A osoba pokrzywdzona może wyrażać wolę, aby towarzyszyła jej wybrana osoba. Jednak ważne jest, aby 
rozważyć czy jest to właściwe we wszystkich przypadkach (zgodnie z artykułem 3 ust. 3) - szczególnie w 
sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej, przemocy domowej lub przestępstw seksualnych, w 
których osoba pokrzywdzona może być pod nadmierną presją udzielenia określonej relacji władzom.

Szczególną ostrożność należy zachować przy ocenie potrzeb ofiar handlu ludźmi, terroryzmu, zorganizowanej 
przestępczości, przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej lub wykorzystywania seksualnego, przemocy 
uwarunkowanej płcią, przestępstw z nienawiści, ofiar niepełnosprawnych oraz pokrzywdzonych dzieci.

B. Proces

Ważne jest, aby wobec osób pokrzywdzonych stosować indywidualne podejście. 

Procedury realizacji indywidualnej oceny muszą być określone przez każde państwo członkowskie zgodnie z 
jego prawem krajowym, ale ten podręcznik przedstawia niektóre z najlepszych praktyk.

Osoby pokrzywdzone będą proszone o udzielenie odpowiedzi na szczegółowy zestaw pytań, aby ustalić czy 
są one szczególnie zagrożone wtórną lub ponowną wiktymizacją, zastraszaniem i/lub odwetem w trakcie 
postępowania karnego oraz ocenić czy i jakie środki są właściwe..
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Aby pomóc w tym procesie, opracowano projekt kwestionariusza (patrz Aneks 9 strona 81). Może on wymagać 
dostosowania przez każde państwo członkowskie do swoich procesów krajowych. 

W przypadku, gdy państwa członkowskie posiadają już istniejące procesy oceny ryzyka, które zamierzają 
utrzymać powinny dokonać przeglądu swoich procesów, aby zapewnić, że są one zgodne z wymogami artykułu 
22 dyrektywy. 
Państwa członkowskie mogą również włączyć lub dostosować projekt kwestionariusza do innych środków lub 
procesów.

Ocena potrzeb zakłada dwustopniowy proces (który można łączyć):
 •  Określenie, czy osoba pokrzywdzona posiada szczególne potrzeby w zakresie ochrony (i) na podstawie 

swoich cech osobowych, rodzaju lub charakteru przestępstwa, związku między ofiarą a przestępcą i 
okoliczności przestępstwa;

 •  Określenie, czy należy zastosować szczególne środki zabezpieczające (ii) i jakie one powinny być 
(zgodnie z artykułem 23 i 24).

Dzieci będące ofiarami są zawsze traktowane jako mające szczególne potrzeby w zakresie ochrony ze względu 
na ich narażenie na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie oraz odwet (artykuł 22 ust. 4). Ocena potrzeb 
dzieci będzie więc określać, czy i które ze środków ochrony wymienionych w artykułach 23 i 24 będą musiały 
zostać wprowadzone na rzecz każdego dziecka.

Indywidualna ocena powinna być przeprowadzona dla wszystkich osób pokrzywdzonych przestępstwem. 
Jednak dyrektywa pozwala na pewną elastyczność co do poziomu szczegółowości w zależności od oceny powagi 
przestępstwa oraz stopnia widocznej szkody poniesionej przez pokrzywdzonego.

Osoby pokrzywdzone mogą nie chcieć korzystać z jakichkolwiek środków ochrony. Niezależnie od woli osoby 
pokrzywdzonej władze mogą podjąć działania, jeśli jest to konieczne w interesie wymiaru sprawiedliwości lub w 
celu ochrony każdej osoby przed krzywdą. W przypadku, gdy osoba pokrzywdzona jest niezadowolona z oceny 
lub oferowanych środków każde państwo członkowskie ustali, czy powoduje to następstwa proceduralne i/lub 
czy należy zaproponować środki zaradcze, zgodnie z prawem krajowym. 

Aby nie narażać osoby pokrzywdzonej na więcej nieprzyjemności, należy zachować szczególną ostrożność 
podczas stosowania projektu kwestionariusza tak, aby osoba pokrzywdzona nie musiała odpowiadać wiele razy 
na te same pytania.

Przy dokonywaniu oceny osoba wypełniająca musi jasno powiedzieć, że chodzi o identyfikację indywidualnych 
potrzeb w zakresie ochrony lub środków szczególnych.

Indywidualna ocena musi uwzględnić wszystkie inne czynniki wpływające na reakcję osoby pokrzywdzonej na 
przestępstwo i jej rehabilitację. Motyw 58 stanowi, że „obawy i lęki ofiar związane z postępowaniem powinny 
być kluczowym czynnikiem przy ustalaniu, czy potrzebuje ona określonego szczególnego środka”.

Czynniki takie jak płeć, wiek, dojrzałość, pochodzenie etniczne, znajomość języków, stosunek zależności 
pomiędzy ofiarą a sprawcą, poprzednie doświadczenia z przestępczością itp. mogą być ustalone poprzez 
wypełnienie projektu kwestionariusza, ale niektóre informacje mogą być zebrane z innych źródeł (np. notatki 
policyjne...) w celu uzyskania pełnego obrazu indywidualnych potrzeb osoby pokrzywdzonej.  
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Projekt kwestionariusza

Kwestionariusz (patrz Aneks 9 strona 81) składa się z dwóch części: 

Pierwsza część służy zebraniu informacji na temat:
 • cech osobowych ofiary;
 • osobistego narażenia; oraz 
 • zagrożeń i obaw przed dalszym pokrzywdzeniem;
               w celu określenia potrzeb w zakresie ochrony i potrzeby bardziej szczegółowej oceny.

Druga część to bardziej szczegółowa ocena w celu określenia poziomu ryzyka ponoszonego przez osobę 
pokrzywdzoną oraz czy i w jakim stopniu osoba pokrzywdzona powinna korzystać ze szczególnych środków w 
toku postępowania karnego w przypadku osób narażonych na większe ryzyko ponownej lub wtórnej wiktymizacji, 
zastraszania lub odwetu.

W wielu przypadkach osoba pokrzywdzona nie musi być oceniana za pomocą drugiej części projektu 
kwestionariusza. Niektórzy pokrzywdzeni nie mają żadnych konkretnych potrzeb w zakresie ochrony lub ich 
szczególne potrzeby mogą być od samego początku widoczne. W przypadku innych osób może być wymagana 
dogłębna ocena w celu określenia szczególnych potrzeb i ustalenia, czy i jakie środki powinny być korzystne w 
ich rozwiązywaniu.

Pierwsza część kwestionariusza określiła osiem rodzajów przestępstw (określonych w dyrektywie, artykuł 22 ust. 
3) oraz trzy sytuacje, w których pokrzywdzeni mogą mieć szczególne potrzeby w zakresie ochrony.

W przypadku gdy osoba pokrzywdzona nie należy do żadnej z tych kategorii powinna zostać wypełniona druga 
część kwestionariusza (bardziej szczegółowa ocena) celem określenia, czy i w jakim stopniu osoba pokrzywdzona 
może korzystać ze środków szczególnych w ramach postępowania karnego. Część druga powinna również 
zostać wypełniona w stosownych przypadkach, biorąc pod uwagę wszelkie stwierdzone narażenia.

Nawet gdy druga część projektu kwestionariusza nie jest istotna dla danej osoby pokrzywdzonej, oceniający 
powinien nadal zidentyfikować jej potrzeby w tej sekcji.

Projekt kwestionariusza ma wymiar poglądowy i ważne jest, aby informacje w nim zawarte były zbierane w 
czasie rozmowy z osobą pokrzywdzoną, a nie w drodze stereotypowego przesłuchania. 

Następny rozdział zawiera bardziej szczegółowy opis oceny dokonywanej w pierwszej części projektu 
kwestionariusza (A) i omawia bardziej szczegółową ocenę w części drugiej (B). 

A. Część I projektu kwestionariusza: informacje wstępne

Istotne jest, aby zapytać o zgodę osobę pokrzywdzoną podczas przeprowadzania indywidualnej oceny zarówno 
w części pierwszej kwestionariusza jak i w części drugiej. Upewniając się, że osoba pokrzywdzona wyraża 
zgodę na przeprowadzenie oceny, a po jej zakończeniu, wpisuje datę i podpisuje dokument ogranicza ryzyko, 
że zakwestionuje treść oceny i zapewnia wyraźną podstawę, na której oceniający może sugerować potrzeby w 
zakresie ochrony i/lub informacyjne.

Jest możliwe, że cechy osobowe niektórych ofiar (np. wiek, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, 
trudności w komunikowaniu się itp.) lub rodzaj, charakter i okoliczności przestępstwa powodują, że   są bardziej 
narażone na ryzyko pokrzywdzenia. 

Pierwsza część kwestionariusza ma zatem na celu zebranie istotnych informacji na temat cech osobowych osoby 
pokrzywdzonej. Informacje ogólne (1) muszą być zebrane do oceny osobistego narażenia (2) i identyfikacji 
zagrożeń oraz obawy przed pokrzywdzeniem (3).
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1. Informacje ogólne

Imię, nazwisko, płeć, data urodzenia (lub zgłoszony wiek) są oczywiście niezbędne, aby określić, kto jest oceniany. 
Z kolei informacje o tym, gdzie i jak skontaktować się z osobą pokrzywdzoną (tj. numer telefonu, adres e-mail, 
wyznaczony punkt kontaktowy) mogą również stanowić kluczowe elementy, które należałoby uwzględnić.

Status społeczno-zawodowy może również mieć wpływ na subiektywne postrzeganie przestępstwa przez 
pokrzywdzonego, na jego reakcje oraz jakie działania może podjąć w danej sytuacji. Może również mieć wpływ 
na dostępność osoby pokrzywdzonej (np. dni i godziny pracy...).

Wreszcie, narodowość przyczynia się do określenia konkretnych potrzeb w zakresie ochrony (m.in. ze względu 
na język, zwyczaje itp.).

2. Osobiste czynniki ryzyka

Osoba pokrzywdzona może być narażona na większe ryzyko na przykład, jeśli jest dzieckiem, jest w ciąży lub 
cierpi z powodu niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej.

Ważne jest również, aby określić, który język jest językiem ojczystym osoby pokrzywdzonej i czy on lub ona ma 
trudności w mówieniu i/lub czytaniu lub ma inne problemy z komunikacją (np. osoba częściowo niesłysząca). 
Przemoc psychiczna i/lub ekonomiczna jest bardziej prawdopodobna, gdy osoba pokrzywdzona funkcjonuje w 
nieznanej kulturze, ma trudności językowe i/lub nie może zrozumieć konsekwencji tego, co powiedziała/napisała.

Pytanie czy oceniana osoba była wcześniej ofiarą przestępstwa, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 
może dostarczyć ważnych informacji co do tego, czy osoba pokrzywdzona jest bardziej narażona na ryzyko 
ponownej wiktymizacji.

Czy dana osoba posiada dzieci, liczba dzieci i/lub czy pracownik socjalny lub inna instytucja współpracuje z 
rodziną, mogą wskazywać czy jest dostępna pomoc, aby pomóc im w radzeniu sobie ze skutkami przestępstwa 
i/lub w identyfikacji ryzyka potencjalnej negatywnej presji. Może ona wystąpić, gdy osoba ma pięć małych dzieci 
i nie ma pracy, a zatem jest ekonomicznie zależna od sprawcy. 

Bezpośrednie pytanie o inne narażenia np. problemy zdrowotne, alkoholowe lub uzależnienie od narkotyków 
(itp.) może rozszerzyć ocenę, nawet jeśli odpowiedź udzielona przez osobę wymijająca lub w oczywisty sposób 
błędna.

3. Zagrożenie i obawa przed dalszym pokrzywdzeniem

Indywidualną ocenę należy zakończyć na ostatnim punkcie pierwszej części projektu kwestionariusza poprzez 
zebranie danych na temat:
rodzaju lub charakteru przestępstwa (ośmiu typów konkretnych przestępstw);
okoliczności przestępstwa (trzy pytania).

Projekt kwestionariusza skupia się na ośmiu rodzajach przestępstw wymienionych w artykule 22 ust. 3 dyrektywy: 
handlu ludźmi, przemocy w bliskich związkach, przestępstwach z nienawiści, zorganizowanej przestępczości, 
przemocy ze względu na płeć, przemocy seksualnej, przemocy lub wykorzystywania dzieci, terroryzmu.

Osobisty związek ze sprawcą, obawa przed dalszym pokrzywdzeniem ze strony sprawcy i/lub poprzednie krzywdy 
wyrządzone osobie pokrzywdzonej to trzy główne czynniki, które mają wpływ na szczególne jej potrzeby w 
zakresie ochrony.

Ważne jest, aby dokładnie zapisać tożsamość osoby wypełniającej indywidualną ocenę dla przejrzystości i 
ewentualnego audytu. Jest to szczególnie ważne, gdyż w zależności od procedur w państwach członkowskich 
różni oceniający mogą wypełniać część pierwszą i część drugą kwestionariusza. 
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„Zidentyfikowane potrzeby” powinny być opisane na końcu części pierwszej, gdy inna osoba ma wypełniać część 
drugą kwestionariusza, niemniej jednak zalecenia dotyczące konkretnych potrzeb w zakresie ochrony osoby 
pokrzywdzonej powinny być zawsze opisane na końcu kwestionariusza (strona 6 projektu kwestionariusza). Ma 
to zastosowanie nawet wtedy, gdy pokrzywdzonego dotyczyła tylko część pierwsza kwestionariusza.

Po wypełnieniu pierwszej części kwestionariusza, powinno być możliwe określenie szczególnych potrzeb w 
zakresie ochrony ze względu na cechy osobowe osoby pokrzywdzonej.

Ponadto część pierwsza określi również inne istotne potrzeby, takie jak problemy z komunikacją i mobilnością 
oraz jaka pomoc została już udzielona.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby wypełnienie części pierwszej i części drugiej kwestionariusza (gdy jest to 
wymagane) w tym samym czasie. Gdy nie jest to możliwe, każde opóźnienie powinno być ograniczone do 
minimum. 

W przypadku gdy występuje opóźnienie należy rozważyć wprowadzenie tymczasowych środków ochrony, o ile 
są potrzebne, przed przeprowadzeniem szczegółowej oceny w części drugiej.

B. Część II projektu kwestionariusza: ocena szczegółowa

Szczegółowa ocena w drugiej części zawiera serię pytań, które mają na celu ustalenie, czy i jak osoba 
pokrzywdzona może korzystać ze środków szczególnych. Drugą część powinno się wypełnić, gdy zostało 
zidentyfikowane narażenie na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie i/lub odwet.

Należy pamiętać, że druga część projektu kwestionariusza zawiera szczegółową ocenę, którą należy wypełnić 
w przypadku, gdy:
 • oceniający uzna to za stosowne biorąc pod uwagę stwierdzone narażenie; 
 •  uzyskano odpowiedź twierdzącą na którekolwiek z pytań odnoszących się do rodzaju lub charakteru 

przestępstw(-a) lub do okoliczności przestępstw(-a).

Po raz kolejny, ważne jest, aby zapytać o zgodę pokrzywdzonego przed wypełnieniem szczegółowej oceny 
szczególnie, gdy nie może być ona przeprowadzona przez tego samego oceniającego.

Ważne jest, aby oceniający rozważył zasadność każdego pytania w stosunku do danej osoby pokrzywdzonej 
i okoliczności. Osobom pokrzywdzonym powinno się oszczędzić powtarzania pytań, jeżeli wiadomo, że tylko 
niektóre z nich są istotne dla ich indywidualnego przypadku.

Liczba pozytywnych odpowiedzi nie zawsze koreluje z poziomem ryzyka stwarzanego przez szczególne narażenie 
osoby pokrzywdzonej na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie i odwet. Na przykład, ofiara może być w 
grupie wysokiego ryzyka, nawet jeśli odpowiedziała „tak” na jedno pytanie.

Drugą część projektu kwestionariusza stanowi szczegółowa ocena oparta na aktualnej sytuacji osoby 
pokrzywdzonej (1), poprzednich zdarzeniach (2) i pytaniach na temat sprawcy (3).
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1. Obecna sytuacja pokrzywdzonego

W projekcie kwestionariusza sugerowanych jest trzynaście pytań Tak lub Nie:

1 Czy skutkiem zdarzenia jest uszczerbek na zdrowiu (jeżeli tak, należy wyjaśnić)?

2 Czy osoba pokrzywdzona odczuwa strach?
3  Czy osoba pokrzywdzona ma kogoś gotowego udzielić jej wsparcia (krewnych, przyjaciół, wspólnotę np. 

kulturową, religijną)?

4 Czy osoba pokrzywdzona czuje się osamotniona w zaistniałej sytuacji?

5 Czy osoba pokrzywdzona czuje się przygnębiona lub deklaruje, że ma myśli samobójcze?

6 Czy osoba pokrzywdzona pozostaje w kontakcie ze sprawcą (jeżeli tak, należy wyjaśnić)?

7 Czy sprawca próbuje zastraszać osobę pokrzywdzoną?

8 Czy osoba pokrzywdzona mieszka wspólnie ze sprawcą?

9 Czy zachodzi konflikt o podłożu finansowym?

10 Czy zachodzi konflikt dotyczący dzieci?

11  Czy sprawca dopuszczał się wcześniej przemocy wobec innych członków rodziny lub zwierząt domowych?

12 Czy osoba pokrzywdzona posiada dostęp do swoich dokumentów, pieniędzy...?
13 Czy osoba pokrzywdzona posiada swobodę zamieszkiwania i opuszczania swojego miejsca zamieszkania?

Pytania te mogą oczywiście prowadzić do innych pytań, które nie były sugerowane, podobnie jak niektóre 
pytania mogą nie mieć zastosowania do poszczególnych osób/przypadków. 
Pytania ograniczają również ryzyko, że oceniający pominie aspekt, który mógłby prowadzić do ważnych informacji 
lub, który mógłby być niezbędny do ustalenia czy, kiedy i jak chronić osobę pokrzywdzoną.

2. Poprzednie zdarzenia

Może być zadanych sześć dodatkowych pytań:

1  Czy sprawca kiedykolwiek groził osobie pokrzywdzonej lub stosował wobec niej przemoc (jeżeli tak, 
należy wyjaśnić)?

2  Czy sprawca kiedykolwiek używał przeciwko osobie pokrzywdzonej broni lub niebezpiecznego narzędzia 
(jeżeli tak, należy wyjaśnić)?

3 Czy osoba pokrzywdzona kiedykolwiek dokonała zgłoszenia wobec sprawcy?
4 Czy dochodzi do eskalacji w postaci serii zdarzeń?
5 Czy istnieje potencjalne zagrożenie wobec innych osób (wyjaśnienia potrzebne jeśli jest)?
6  Czy inne osoby groziły kiedykolwiek osobie pokrzywdzonej w związku ze sprawą (jeżeli tak, należy 

wyjaśnić)?

Pytania te mają znaczenie tylko wtedy, gdy sprawca został zidentyfikowany i zwykle mogą być użyteczne w 
sytuacjach, gdy osoba pokrzywdzona i sprawca się znają. W przeciwnym razie istotny będzie kolejny zestaw 
pytań.

3. Sprawca

Można zadać dziewięć innych pytań:

1 Czy da się zidentyfikować sprawcę?
2 Czy sprawca jest niepełnoletni (osoba poniżej 18. roku życia)?
3 Czy sprawca posiada dostęp do broni (jeżeli tak, należy wyjaśnić)?
4  Czy sprawca został wcześniej skazany za przestępstwo popełnione wobec osoby pokrzywdzonej (jeżeli 

tak, należy wyjaśnić)?
5  Czy na sprawcy ciążą orzeczenia sądu, które nie zostały dotychczas wykonane (jeżeli tak, należy 

wyjaśnić)?
6 Czy sprawca został kiedykolwiek skazany za poważne przestępstwo (jeżeli tak, należy wyjaśnić)?
7 Czy sprawca ma lub miał problemy z alkoholem i/lub narkotykami (jeżeli tak, należy wyjaśnić)?
8 Czy sprawca ma lub miał problemy ze zdrowiem psychicznym (jeżeli tak, należy wyjaśnić)?
9 Czy sprawca kiedykolwiek groził lub próbował popełnić samobójstwo?
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Jak wyżej te pytania nie muszą koniecznie obejmować wszystkich aspektów sytuacji osoby pokrzywdzonej. W 
związku z powyższym oceniający powinien również rozważyć wszelkie dodatkowe informacje odnoszące się do 
ofiary i sprawcy. 

Pytanie o stanowisko osoby pokrzywdzonej odnośnie pomocy, której potrzebuje w trakcie postępowania karnego 
zawsze będzie przydatne, niezależnie czy jest ona realna, czy nie. Stanowisko osoby pokrzywdzonej pomoże w 
dokładnym określeniu, które szczególne środki w zakresie ochrony są potrzebne i/lub dostosowaniu środków 
uznanych za najbardziej odpowiednie i skuteczne dla danej osoby.

Po raz kolejny istotne jest, aby osoba pokrzywdzona wpisała datę i podpisała ocenę, potwierdzając, że podane 
informacje odzwierciedlają stanowisko pokrzywdzonego na temat jego sytuacji. Jeśli osoba pokrzywdzona 
odmówi podpisania oceny, fakt ten oraz przyczyny odmowy powinny zostać przez oceniającego odnotowane.

Po zakończeniu drugiej części kwestionariusza oceniający powinien posiadać szczegółową wiedzę na temat 
poziomu zagrożenia wtórną i/lub ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz odwetem wobec osoby 
pokrzywdzonej. Oceniający powinien być w stanie ocenić, czy i w jakim stopniu środki szczególne byłyby 
przydatne do rozwiązania zidentyfikowanych konkretnych potrzeb wsparcia oraz jakie działania są niezbędne 
do ich realizacji. Oceniający będzie zatem mógł odnieść się wprost do kwestii ochrony osoby pokrzywdzonej 
(potrzeb związanych z ochroną osoby pokrzywdzonej i/lub związanych z poprawą jakości dowodów), ustalić 
właściwe środki i wszelką pomoc specjalistyczną (tj. doradztwo, usługi prawne, pomoc na rzecz pokrzywdzonych, 
pomoc społeczną...).

We wszystkich przypadkach najlepsze praktyki sugerują, aby wszyscy pracownicy zaangażowani w proces oceny 
indywidualnej:
    •  współpracowali przy procesie oceny (kwestionariusze, skierowania...);
                •   byli odpowiednio przeszkoleni w zakresie sposobu wyjaśnienia celu indywidualnej oceny 

(czyli dlaczego jest wykonywana i jaki jest jej cel) osobie pokrzywdzonej z szacunkiem, w sposób 
taktowny i profesjonalny.
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Sugerowane środki

Ochrona osób pokrzywdzonych będzie skuteczna tylko wtedy, gdy środki szczególne będą stosowane nie tylko 
w toku postępowania karnego (A), ale w szerszym kontekście potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony 
i rehabilitacji (B). W celu rozwiązania obu kwestii może być konieczne udostępnienie informacji zawartych w 
ocenie innym instytucjom (C).

A. Środki szczególne w toku postępowania karnego

Artykuły 23 i 24 Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych wymieniają różne środki dostępne w trakcie 
postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego dla pokrzywdzonych o szczególnych potrzebach w 
zakresie ochrony, odpowiadając na trzy podstawowe pytania: gdzie (1), kto (2) i jak (3).

Gdzie ? : środki szczególne dotyczące miejsca
 •  Przesłuchania osób pokrzywdzonych  w pomieszczeniach zaprojektowanych lub przystosowanych do 

tego celu;

Kto ? śśrodki szczególne dotyczące osób zajmujących się pokrzywdzonymi
 •  prowadzenie przesłuchań pokrzywdzonych przez specjalistów odpowiednio przeszkolonych do tego 

celu; na przykład, specjaliści pracujący z pokrzywdzonymi dziećmi powinny otrzymać specjalistyczne 
szkolenia na temat sposobu komunikowania się z młodymi ofiarami przestępstw oraz jak rozpoznać 
i ograniczyć ryzyko ponownej wiktymizacji;

 •  wszelkie przesłuchania ofiar są prowadzone przez te same osoby, chyba że jest to sprzeczne z 
właściwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;

 -  prowadzenie wszelkich przesłuchań ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płciowym lub 
przemocy w bliskich związkach przez osobę tej samej płci co ofiara, o ile takie jest życzenie ofiary i 
o ile nie stanowi to uszczerbku dla przebiegu postępowania karnego. [Uwaga: przepis ten nie odnosi 
się do prokuratorów i sędziów];

 -  w toku postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, zgodnie z rolą ofiar w danym 
systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, właściwe organy powinny wyznaczyć 
specjalnego przedstawiciela dla dziecka będącego ofiarą, jeżeli – zgodnie z prawem krajowym – 
osoby, które sprawują władzę rodzicielską, nie mogą reprezentować dziecka będącego ofiarą ze 
względu na konflikt interesów między nimi a ofiarą lub jeżeli dziecko będące ofiarą nie ma opieki albo 
jest odłączone od rodziny;

Jak? środki szczególne dotyczące realizacji
 •  Zastosowanie odpowiedniej technologii komunikacyjnej:
 -  gdy osoba pokrzywdzona jest przesłuchiwana w sądzie bez bezpośredniego kontaktu wzrokowego 

między pokrzywdzonym a sprawcą, również w trakcie składania zeznań;
 - jeśli osoba pokrzywdzona może być przesłuchana bez obecności w sali sądowej;
 -  jeśli osoba pokrzywdzona jest dzieckiem przesłuchiwanym w toku postępowania przygotowawczego, 

wszystkie przesłuchania pokrzywdzonego dziecka mogą być utrwalane audiowizualnie, a te utrwalone 
audiowizualnie przesłuchania mogą zostać wykorzystane jako dowód w postępowaniu karnym;

 • ochrona prywatności dzięki:
 -  środkom pozwalającym uniknąć zbędnych pytań dotyczących życia prywatnego ofiary, niezwiązanych 

z przestępstwem;
 - środkom umożliwiającym przeprowadzenie przesłuchania bez obecności publiczności.

Środki te mają na celu uniknięcie, w miarę możliwości, wszelkich dalszych urazów spowodowanych przez 
przesłuchania, kontakt wzrokowy ze sprawcą(-ami) i/lub przez samo postępowanie karne.
Dyrektywa uznaje, że mogą istnieć operacyjne i praktyczne ograniczenia, które mają wpływ na korzystanie z tych 
środków - na przykład pilne przesłuchanie osoby pokrzywdzonej.

Praktycy powinni sprawdzić, jakie środki są dostępne w ich państwie członkowskim. 

Dobra praktyka wskazuje, że powyższe środki powinny być oferowane wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem, 
a nie tylko pokrzywdzonym mającym szczególne potrzeby w zakresie ochrony. Niemniej jednak, aby środki 
były skuteczne będzie to wymagać zmian standardowych praktyk i procedur pracy pracowników wymiaru 
sprawiedliwości, wraz z adaptacją i modernizacją odpowiednich pomieszczeń.  
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B. Środki do zaspokojenia konkretnych potrzeb w zakresie ochrony

Ta część powinna być dostosowana przez każde państwo członkowskie, aby odzwierciedlić dostępność środków 
wsparcia. Może też być stosowana przez państwa członkowskie w celu dostosowania przepisów krajowych, 
opracowania nowych środków ochrony lub ulepszenia istniejących środków. W każdym razie Dyrektywa 
dotycząca praw pokrzywdzonych obliguje, aby niektóre kategorie pokrzywdzonych obowiązkowo korzystały ze 
środków odpowiadających ich szczególnym potrzebom w zakresie ochrony.

W skrócie zalecenia, których może udzielić oceniający celem zaspokojenia potrzeb pokrzywdzonego sprowadzają 
się do dwóch aspektów, wspomnianych w projekcie kwestionariusza: 
 •  Potrzeby w zakresie ochrony (potrzeby w zakresie ochrony ofiary i/lub związane z poprawą jakości 

dowodów).
 •  Potrzeby w zakresie informacji (doradztwo, usługi prawne, usługi pomocy pokrzywdzonym, pomoc 

społeczna...).

Z definicji indywidualna ocena lub ocena zależna od danego przypadku oznacza, że   niemożliwe jest uwzględnienie 
wszystkich możliwych środków w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb w zakresie ochrony lub podanie 
konkretnego typu lub typów reakcji wymaganych od państw członkowskich.

1. Szkolenie

Konieczne jest, aby wszyscy praktycy (policjanci, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, doradcy, pracownicy 
społeczni, członkowie organizacji pozarządowych, itp.) pracujący z osobami pokrzywdzonymi o szczególnych 
potrzebach w zakresie ochrony otrzymali specjalistyczne szkolenie na poziomie odpowiadającym ich kontaktom 
z pokrzywdzonymi, jak opisano w artykule 25 Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Szkolenie 
powinno pomóc specjalistom, zgodnie z kompetencjami, rozpoznać i odpowiednio postępować z osobami 
pokrzywdzonymi o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony, ocenić wpływ przestępstwa na ofiary, rozpoznać 
strategie radzenia sobie oraz rozpoznać i ograniczać ryzyko ponownej wiktymizacji, aby zapewnić możliwie 
najlepsze rozwiązania dla pokrzywdzonego w czasie, gdy ocena jest prowadzona.

Niektóre osoby pokrzywdzone - czy to ze względu na okoliczności, czy na charakter samego przestępstwa, z powodu 
wieku lub niepełnosprawności, pokrzywdzenia szczególnym rodzajem przestępstwa, na przykład przemocą w 
rodzinie lub terroryzmem - mają oczywiste szczególne potrzeby w zakresie ochrony. Z kolei w przypadku innych 
pokrzywdzonych wiek lub charakter przestępstwa nie muszą stanowić uzasadnienia szczególnych potrzeb w 
zakresie ochrony, ale ich narażenie. Posiadanie wstępnego stanowiska, tabeli lub innego instrumentu, który 
systematycznie eliminowałby niektóre kategorie pokrzywdzonych jest niemożliwe i nieodpowiednie. 

Każdy pokrzywdzony musi zostać starannie oceniony, tak aby określić jego specyficzne potrzeby w zakresie 
ochrony. To wymaga dobrego zrozumienia szczególnych potrzeb w zakresie ochrony oraz sposobu reakcji różnych 
pokrzywdzonych w obliczu traumatycznych doświadczeń. Zapewnienie takiego zrozumienia wśród oceniających 
zapewni wysokiej jakości materiały dowodowe i zmniejszy stres pokrzywdzonych w trakcie oceny, a jednocześnie 
zapewni, że niezbędne środki będą realizowane. Co więcej umiejętność doboru odpowiedniego środka(-ów) 
(lub zaproponowanie jednego środka zamiast innego) wymaga dobrej znajomości obowiązujących przepisów, 
programów wsparcia, metod i usług oferowanych przez specjalistów z różnych dziedzin. Biorąc pod uwagę, że 
taka analiza jest wymagana dla każdego przypadku oddzielnie taka wiedza zapewni rozwiązanie dopasowane do 
potrzeb pokrzywdzonych. 

Mając na uwadze fakt, że przestępstwo może mieć wpływ na różne sfery życia osoby pokrzywdzonej - od zdrowia 
fizycznego, psychicznego i emocjonalnego po bezpieczeństwo finansowe - niezbędna jest identyfikacja tego 
wpływu na każdą osobę pokrzywdzoną. Wszystkie osoby pokrzywdzone powinny być traktowane z szacunkiem 
i bezstronnie, profesjonalnie oraz w sposób niedyskryminujący.  
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W niektórych przypadkach może być przydatne skierowanie pokrzywdzonego do biegłego lekarza lub psychologa, 
a także do odpowiedniego ośrodka pomocy pokrzywdzonym, jeżeli takie są potrzeby osoby pokrzywdzonej. 
Im wcześniej potrzeby osoby pokrzywdzonej zostaną odpowiednio uwzględnione, tym lepiej. Zapewnienie 
odpowiedniego wsparcia na wczesnym etapie osobie, która była ofiarą przestępstwa może znacznie ograniczyć 
wpływ przestępstwa - nie tylko dla danej osoby, ale dla jej bliskich i/lub społeczeństwa jako całości (tj. 
nieobecności w pracy, utrata zarobków, wsparcie wymagane przez krewnych, opieka zdrowotna i/lub pomoc 
społeczna). Dlatego ważne jest, aby oprócz potrzeb osoby pokrzywdzonej w uzasadnionych przypadkach 
indywidualna ocena uwzględniała również wsparcie (o ile potrzebne) dla jej rodziny zgodnie z artykułem 8 
Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych.

2. Ochrona prawna
Ochrona prawna może się pojawić w formie środków zapobiegawczych, takich jak tymczasowe aresztowanie 
podejrzanego, przeniesienie pokrzywdzonych, eskorta policji, ograniczających nakazów, konfiskaty broni, 
elektronicznych systemów monitoringu/kontroli (np.: CCTV, alarm napadowy, opaska na kostkę/bransoletka), 
itp.

Działania ukierunkowane na szczególne potrzeby w zakresie ochrony mogą mieć również na celu uczynienie 
procesu sprawiedliwości mniej traumatycznym na początkowym etapie pozwu, w fazie dochodzeniowej, w 
trakcie procesu lub po wyroku. Przykładami takich działań są: unikanie opóźnień, praktyczne działania mające 
na celu ograniczenie liczby oświadczeń przyjętych od dzieci, pozwolenie osobie pokrzywdzonej na obecność 
osoby swojego wyboru, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich, zapewnienie ochrony prywatności, 
zapobieganie kontaktom między sprawcą a ofiarą tam, gdzie to konieczne, zwrot kosztów i/lub przekazywanie 
odpowiednich informacji na temat praw osobie pokrzywdzonej.

a) Potrzeby w zakresie ochrony fizycznej i psychicznej
Jak wyżej w celu określenia szczególnych potrzeb w zakresie ochrony indywidualna ocena nieuchronnie wiąże się 
z pytaniami dotyczącymi spraw osobistych osoby pokrzywdzonej (jak podkreślono w projekcie kwestionariusza). 
Istotne jest, aby podjąć odpowiednie środki w celu ochrony prywatności osoby pokrzywdzonej oraz, aby pytania 
były dostosowane do potrzeb i ujawniły, czy osoba pokrzywdzona jest odizolowana lub narażona. Wszystkie 
pytania powinny być zadawane w języku, który osoba pokrzywdzona rozumie. 

Osoby pokrzywdzone mogły być narażone m.in. na: wykorzystywanie seksualne, przemoc fizyczną, groźby, 
szantaż emocjonalny, przetrzymywanie lub ograniczenie swobody przemieszczania, narkomanię, alkoholizm lub 
wielokrotne nękanie. Częstymi konsekwencjami dla pokrzywdzonych tymi przestępstwami są: choroby zakaźne 
(w tym choroby przenoszone drogą płciową), niechciana ciąża, strach, niepokój, niepewność, nieufność, niskie 
poczucie własnej wartości, izolacja, uzależnienie, uległość, nieobecności, utraty pamięci i/lub poczucie winy, 
wstyd lub agresja wobec siebie i innych ludzi.

W zależności od cech ofiary, charakteru przestępstwa i udzielonych odpowiedzi powinny zostać zastosowane 
odpowiednie środki szczególne, proporcjonalnie do zidentyfikowanej sytuacji, na przykład przesłuchiwanie osoby 
pokrzywdzonej przez osobę tej samej płci (w przypadkach wykorzystania seksualnego, gwałtu) lub w miejscu, 
gdzie osoba pokrzywdzona nie może spotkać sprawcy, nagrywanie relacji pokrzywdzonego dziecka, skierowanie 
osoby pokrzywdzonej do pełnomocnika w celu zapewnienia jej praw, zapewnienie odpowiedniej ochrony w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonemu, zapewnienie tymczasowej pomocy logistycznej i/lub finansowej 
lub pomoc w wyleczeniu przez polecenie psychologa.

Ochrona psychologiczna wymaga analizy psychospołecznej osoby pokrzywdzonej, obejmującej analizę narażenia 
(czynników ryzyka, czynników ochrony), porady psychologicznej z odpowiednim poziomem informacji lub 
leczenia psychologicznego (które może zawierać informacje na temat technik relaksacyjnych, radzenia sobie/
umiejętności rozwiązywania problemów i sposobów na wzmocnienie poczucia własnej wartości).
Nawet wtedy, gdy osoba pokrzywdzona nie jest przygotowana do złożenia pozwu plan wsparcia może być nadal 
konieczny - na przykład, aby przeciwdziałać rozwojowi syndromu sztokholmskiego, opanować strach przed 
odwetem, konfliktowi lojalności lub poczuciu winy (itp.).

Ochrona fizyczna może być zapewniona za pomocą planu ochrony własnej, utworzenia lub wzmocnienia opieki 
domowej, technologii internetowych lub zainstalowania specjalnego systemu telefonicznego lub kamer. Państwa 
członkowskie powinny upewnić się, że tymczasowe zakwaterowanie (np. hostel lub schronisko) jest dostępne 
dla osób pokrzywdzonych potrzebujących bezpiecznego miejsca ze względu na bezpośrednie ryzyko wystąpienia 
wtórnej i ponownej wiktymizacji, zastraszania i/lub odwetu.
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b) Potrzeby w zakresie konsultacji
Artykuł 8 (i motywy 37, 40, 62 i 63) oraz artykuł 9 (i motywy 38, 39 i 40) zawierają szczegółowy opis następstw 
prawa dostępu do usług pomocy oraz rodzaju pomocy, która powinna być udzielona jako minimum. 

Nie jest konieczne obszerne przytaczanie tych artykułów w tym miejscu, ale ważne jest, aby podkreślić, że 
prawo do wsparcia jest jednym z podstawowych praw Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Należy 
upewnić się, że pokrzywdzeni i członkowie ich rodzin mają dostęp do bezpłatnych i poufnych świadczeń pomocy 
tak szybko, jak to możliwe bez względu na to, czy przestępstwo zostało zgłoszone, czy nie. W tej kwestii państwa 
członkowskie posiadają pewien stopień dowolności w zakresie świadczenia specjalistycznej pomocy, które mogą 
być dostarczane przez organizacje rządowe lub pozarządowe, profesjonalnie i/lub w ramach wolontariatu.

Środki te głównie dotyczą zabezpieczenia społecznego, np. pomocy prawnej, pomocy finansowej, pomocy 
organizacji pozarządowych, takich jak mieszkanie chronione, konsultacje medyczne i psychologiczne oraz 
infolinie i inne podstawowe usługi. Skierowania są najczęściej dokonywane przez policję, ale w zależności od 
państwa członkowskiego nie muszą być koniecznie sformalizowane. W niektórych państwach członkowskich w 
momencie zgłoszenia przestępstwa policja automatycznie kieruje ofiary przemocy do odpowiedniej organizacji 
pomocy osobom pokrzywdzonym. 

Zalecane jest stworzenie skoordynowanej sieci pomocy pokrzywdzonym, aby w uzasadnionych przypadkach 
móc zapewnić cały wachlarz usług wsparcia odpowiednio do zróżnicowanych potrzeby osoby pokrzywdzonej. 
Taka sieć zapewni również możliwość śledzenia przebiegu sprawy. Wyspecjalizowane organizacje/wyszkolony 
profesjonalista prowadzący indywidualną ocenę powinien zaplanować sposób koordynacji z innymi służbami, 
aby zadbać o szczególne potrzeby każdego pokrzywdzonego oraz zmiany tych potrzeb w trakcie postępowania. 
Współpraca i spójność działań między policją, organami ścigania, władzami sądowniczymi i organizacjami 
wspierającymi osoby pokrzywdzone jest podstawą przy rozpatrywaniu spraw osób pokrzywdzonych, aby 
zapewnić im skuteczność i zminimalizować wpływ na osobę pokrzywdzoną. Uwzględnienie relacji między osobą 
pokrzywdzoną, sprawcą, dziećmi i ich szerszym otoczeniem społecznym jest ważne przy ocenie potrzeb osób 
pokrzywdzonych. 

Dyrektywa dotycząca praw osób pokrzywdzonych stwierdza, że   prawa w niej zawarte nie powinny być uzależnione 
od statusu pobytu osoby pokrzywdzonej lub jej obywatelstwa czy narodowości.
Finansowanie wymaganych struktur i usług wsparcia będzie nieuchronnie problemem dla wszystkich państw 
członkowskich i istnieje kilka opcji, np. finansowanie z budżetu państwa członkowskiego, stworzenie funduszu 
kompensacyjnego na rzecz ofiar lub grzywny (opłaty) wpłacane przez sprawcę(-ów) w celu finansowania 
funduszu na rzecz osób pokrzywdzonych (itp.).

c) Szczególne potrzeby w zakresie ochrony dla niektórych grup pokrzywdzonych
Ofiary przemocy domowej mogą potrzebować szczególnych środków w zakresie ochrony, jak stwierdzono w 
motywie 18 preambuły Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych.

Gdy przemoc ma miejsce w rodzinie, czyli jest dokonywana „przez osobę, która jest obecnym lub byłym 
małżonkiem lub partnerem, lub innym członkiem rodziny osoby pokrzywdzonej”, wpływ przestępstwa jest 
spotęgowany dodatkowym cierpieniem psychicznym i/lub moralnym. Dla tych ofiar przestępstwo będzie często 
długotrwałe i powtarzające się, będzie je również pogarszał fakt, że sprawca jest osobą zaufaną, powodując 
tym samym traumę zarówno fizyczną jak i psychiczną. Ponadto przestępstwo często odbywa się w/na terenie 
własności prywatnej, a brak niezależnych świadków powoduje problemy dowodowe. W takich okolicznościach 
ryzyko ponownej lub wtórnej wiktymizacji, zastraszania i odwetu połączonego z przemocą jest szczególnie 
wysokie. 

Przypadki przemocy w rodzinie powinny być rozpatrywane przez państwa członkowskie ze szczególną 
starannością.

Jak wspomniano powyżej specjalistyczne szkolenia są równie ważne, co specjalistyczne zespoły do pomocy 
kobietom ofiarom przemocy. Zapewni to w zależności od potrzeb dostępność odpowiedniego wsparcia (w tym 
wsparcia pourazowego). 

Wszystkie środki szczególne - takie jak wywiad przez osobę tej samej płci, dokumentowanie wszystkich zeznań/
oświadczeń lub inne środki w celu ograniczenia liczby oświadczeń przyjętych od osoby pokrzywdzonej oraz 
dostęp do bezpłatnych badań lekarskich - powinny być dostępne.
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Państwa członkowskie mogą również organizować kampanie uświadamiające, aby pomóc walczyć z tymi formami 
przemocy, konsolidować plany działań i programy prewencyjne i/lub poprawiać obsługę takich pozwów. Badania 
wykazały, że fizyczna odległość między sprawcą a ofiarą (oddalenie od brutalnego przestępcy) za pomocą takich 
środków, jak nakaz ochrony, nakaz opuszczenia gospodarstwa domowego lub zapewnienie ofierze mieszkania 
chronionego są bardzo skuteczne.

W Portugalii ustawa w sprawie ochrony kobiet ofiar przemocy w rodzinie została uchwalona w 1991 roku, ale jej 
wprowadzenie było trudne, ponieważ przestępstwa te nie były głównym problemem w tym okresie.

Hiszpania jest pionierem w dziedzinie ochrony ofiar przemocy w rodzinie i stanowi inspirację dla wielu państw 
członkowskich. Hiszpańskie ustawy z 2003, 2005 i 2009 roku wprowadziły natychmiastowe środki ochrony, takie 
jak infolinie pomocowe, wyspecjalizowane sądy i elektroniczne urządzenia monitorujące, które szybko zostały 
wprowadzone we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Hiszpańscy policjanci otrzymali również poszerzone 
uprawnienia umożliwiające im ochronę osób pokrzywdzonych do czasu formalnego ogłoszenia wyroku.

Po kilku latach projektów pilotażowych Francja upowszechniła ustawą z dnia 4 sierpnia 2014 r. mechanizm zwany 
„telefonem alarmowym dot. poważnego niebezpieczeństwa“ („TGD: téléphone grave danger”), który umożliwia 
osobie pokrzywdzonej będącej w niebezpieczeństwie zagrożenia życia na posiadanie telefonu z geolokalizacją 
połączonego z infolinią z bezpośrednim połączeniem z policją, która może natychmiast interweniować w celu 
ochrony ofiary i aresztowania przestępcy. Sądy mogą wydawać awaryjne nakazy opuszczenia lokalu przez 
sprawcę i zakazy kontaktowania się z ofiarą. Prokuratorzy mogą również stosować tymczasowe nakazy ochrony.

Wielka Brytania również eksperymentowała w trzech różnych regionach z zakazami zbliżania na okres do 28 dni 
dla przestępców, którzy mieszkali z osobą pokrzywdzoną.

Jak wykazano powyżej dzięki wyróżnieniu określonych przestępstw, np. przemocy w rodzinie, oraz tworzeniu 
dostosowanych do ich potrzeb narzędzi reagowania osoby pokrzywdzone mogą być lepiej chronione. Podobnie 
ofiary terroryzmu (motyw 16 preambuły), przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, przemocy wobec kobiet 
(określonej w motywie 17 preambuły), przemocy seksualnej, wykorzystywania i/lub przestępstw z nienawiści 
mogą również skorzystać ze specjalnej uwagi i bardziej dostosowanych form wsparcia i ochrony.

C. Jak udostępniać informacje zawarte w ocenie?
 
Ocena indywidualna wypełniana jest za zgodą osoby pokrzywdzonej. Indywidualna ocena, której nie 
przekazywałoby się właściwym organom/ośrodkom wsparcia byłaby oczywistą stratą czasu. W związku z tym 
powinna być przekazana do właściwego organu wymiaru sprawiedliwości i/lub sądu.

Wynikają z tego dwa zasadnicze pytania: kto może zachować kopię informacji zawartych w ocenie i kto może 
mieć do niej dostęp.

Zasada kontradyktoryjności ma na celu poszanowanie prawa do obrony z uwzględnieniem równości argumentów. 
Ta podstawowa zasada, która wywodzi się z europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności wyjaśnia dlaczego indywidualną ocenę należy uwzględnić w postępowaniu karnym i powinna być 
dostępna dla różnych interwenientów w postępowaniu, takich jak sędziowie, prokuratorzy, pełnomocnicy 
(adwokaci lub radcy prawni), policjanci lub inne osoby upoważnione do konsultowania treści sprawy.

Zasada kontradyktoryjności może jednak wywoływać konflikt z innymi prawami określonymi w Dyrektywie 
dotyczącej praw osób pokrzywdzonych, takimi jak prawo do ochrony prywatności. Należy ograniczyć narażenie 
ofiary na ryzyko wtórnej wiktymizacji lub ponownej wiktymizacji, zastraszania lub odwetu. Państwa członkowskie 
powinny zatem uregulować kwestię ochrony i udostępniania danych zawartych w treści oceny.

Artykuł 21 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zapewnią, aby właściwe organy mogły zastosować w 
toku postępowania karnego właściwe środki w celu ochrony prywatności osób pokrzywdzonych i członków ich 
rodzin. Państwa członkowskie określą zatem w jaki sposób, kiedy i komu należy ujawnić informacje zgodnie z 
ich prawem krajowym.
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W przypadku pokrzywdzonych dzieci ujawnienie ich tożsamości może doprowadzić do jeszcze większego urazu 
zwłaszcza, gdy te informacje są dostępne/używane przez media. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach, gdy 
chodzi o zaginięcie lub uprowadzenie dzieci, lub gdy są narażone na przymusowe małżeństwo, zbrodnie w imię 
honoru lub okaleczanie narządów płciowych, identyfikacja może być uzasadniona w interesie bezpieczeństwa 
dziecka.

Ujawnienie informacji odnoszących się do osoby pokrzywdzonej i jej życia osobistego, niezależnie czy dotyczą 
one osoby dorosłej czy dziecka, jest kwestią proporcjonalności. W przypadku, gdy ustawodawstwo krajowe 
zezwala na ujawnienie treści indywidualnej oceny obronie lub oskarżonemu, ofiary powinny być świadome tego 
faktu w momencie udzielania zgody na ocenę.
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Podsumowanie

Podręcznik dobrych praktyk stanowi praktyczne narzędzie dla praktyków zajmujących się osobami pokrzywdzonymi 
przestępstwem. 

Projekt kwestionariusza powinien być traktowany jako narzędzie, które ułatwia identyfikację szczególnych 
potrzeb w zakresie ochrony, zgodnie z artykułem 22 Dyrektywy dotyczącej praw osób pokrzywdzonych. Został on 
specjalnie zaprojektowany, aby być łatwy do przyswojenia i dostosowania przez różnych praktyków pracujących 
w różnych systemach prawnych Unii Europejskiej. Z tego powodu kwestionariusz jest dosyć długi. Warto 
jednak pamiętać, że niektóre informacje można pozyskać przed oceną, na przykład w momencie zgłoszenia 
przestępstwa lub w trakcie dochodzenia. W związku z tym istotne jest, aby oceniający dostosowali treść projektu 
kwestionariusza i uczynili go przystępnym dla każdego pokrzywdzonego w zależności od potrzeb. 

Ostatecznie, niezależnie od tego, jak wyraźna jest dyrektywa lub powiązane wytyczne i dobre praktyki, 
najważniejsze jest to, aby osoby pokrzywdzone i ich prawa były respektowane przez inne osoby na terenie całej 
Unii Europejskiej w okresie, który będzie dla nich trudny, obcy i w wielu przypadkach bardzo traumatyczny. Mając 
na uwadze te jasne zasady niniejszy podręcznik dobrych praktyk i towarzyszący mu projekt kwestionariusza 
oddaje się państwom członkowskim do rozważenia. 
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1. Plan projektu

Strumień prac 1 –  Przegląd ustawodawstwa krajowego i analiza istniejących praktyk w państwach członkowskich  
partnerach projektu

Harmonogram Działania

30 stycznia 2014 r. 1. Spotkanie inauguracyjne Grupy Roboczej (Paryż, Francja)

24-25 kwietnia 2014 r. 2. Wizyta studyjna na temat metod oceny, które już funkcjonują w państwie 
członkowskim (Londyn, Wielka Brytania)

Strumień prac 2  -  Opracowanie kwestionariusza i jego analiza w każdym państwie członkowskim przez osoby odpowiedzialne 
za implementację dyrektywy

Harmonogram Działania

5 czerwca 2014 r. 3. Spotkanie Grupy Roboczej i opracowanie projektu kwestionariusza oceny indywidualnej 
osób pokrzywdzonych (Paryż, Francja)

Lipiec - październik 2014 r. 4. Analiza kwestionariusza w państwach członkowskich partnerach projektu przez osoby 
odpowiedzialne za implementację dyrektywy (oficerów policji, sędziów, prokuratorów, 
specjalistów ds. pomocy pokrzywdzonym) (w każdym państwie członkowskim partnerem 
projektu)

Strumień prac 3  - Opracowanie podręcznika dobrych praktyk i konferencji szkoleniowej

Harmonogram Działania

18-19 listopada 2014 r. 5. Spotkanie Grupy Roboczej w sprawie analizy wyników ankiety i opracowania 
podręcznika

23 kwietnia 2015 r. 6. Konferencja szkoleniowa z państw członkowskich i przedstawicieli instytucji europejs-
kich oraz Europejskiej Sądowej Sieci Szkoleniowej

24-30 kwietnia 2015 r. 7. Wspólne prace nad koncepcją dokumentu w wersji papierowej i elektronicznej, 
włączając w to prezentację przepisów, identyfikację najlepszych praktyk, wyzwań i reko-
mendacji na konferencję końcową
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2. Artykuły 22, 23 i 24 Dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie 
praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw z dnia 25 października 2012 r. 

Artykuł 22
Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar w zakresie ochrony

1. Państwa członkowskie zapewniają, by ofiary poddano na czas indywidualnej ocenie, zgodnie z procedurami 
krajowymi, w celu ustalenia szczególnych potrzeb w zakresie ochrony i określenia, czy i w jakim zakresie 
skorzystałyby w trakcie postępowania karnego ze specjalnych środków przewidzianych w art. 23 i 24, ze względu 
na ich szczególne narażenie na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie oraz odwet.

2. Indywidualna ocena uwzględnia w szczególności:
 (a) cechy osobowe ofiary;
 (b) rodzaj lub charakter przestępstwa; oraz
 (c) okoliczności przestępstwa.

3. W ramach indywidualnej oceny szczególną uwagę zwraca się na ofiary, które doznały znacznej szkody ze 
względu na powagę przestępstwa, ofiary przestępstw popełnionych z powodu uprzedzeń lub dyskryminacji – co 
mogło być w szczególności powiązane z ich cechami osobowymi – oraz ofiary, których szczególne narażenie 
jest skutkiem związku ze sprawcą lub zależności od niego. W tym zakresie należycie uwzględnia się ofiary 
terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, przemocy ze względu na płeć, przemocy w bliskich 
związkach, przemocy seksualnej lub wykorzystywania seksualnego lub przestępstw z nienawiści oraz ofiary 
będące osobami niepełnosprawnymi.

4. Do celów niniejszej dyrektywy zakłada się, że dzieci będące ofiarami mają szczególne potrzeby w zakresie 
ochrony, gdyż narażone są na wtórną i ponowną wiktymizację, zastraszanie oraz odwet. W celu określenia, czy i 
w jakim stopniu korzystałyby one ze środków specjalnych przewidzianych w art. 23 i 24, dzieci będące ofiarami 
poddawane są indywidualnej ocenie przewidzianej w ust. 1 niniejszego artykułu.

5. Zakres indywidualnej oceny może być dostosowany odpowiednio do wagi przestępstwa oraz stopnia widocznej 
szkody, którą poniosła ofiara.

6. Przy dokonywaniu indywidualnej oceny ściśle angażuje się ofiary i uwzględnia się ich wolę, w tym życzenie 
niekorzystania przez nie ze środków specjalnych przewidzianych w art. 23 i 24.

7. Jeżeli elementy stanowiące podstawę indywidualnej oceny uległy znacznej zmianie, państwa członkowskie 
zapewniają, by była ona aktualizowana w toku całego postępowania karnego.

Artykuł 23
Prawo do ochrony ofiar o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony podczas postępowania karnego

1. Bez uszczerbku dla praw do obrony i zgodnie z przepisami o swobodzie sędziowskiej, państwa członkowskie 
zapewniają, by ofiary o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony korzystające ze szczególnych środków 
ustalonych w rezultacie indywidualnej oceny przewidzianej w art. 22 ust. 1 mogły korzystać ze środków 
przewidzianych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu. Nie zapewnia się środka specjalnego wynikającego z 
indywidualnej oceny, jeżeli uniemożliwiają to ograniczenia operacyjne lub praktyczne lub gdy istnieje pilna 
potrzeba przesłuchania ofiary, a jej nieprzesłuchanie mogłoby wyrządzić szkodę ofierze lub innej osobie lub 
mógłby stanowić uszczerbek dla przebiegu postępowania.

2. Ofiarom o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony określonym zgodnie z art. 22 ust. 1 udostępnia się 
podczas postępowania przygotowawczego następujące środki:
 a)  przesłuchania ofiar odbywają się w zaprojektowanych lub  przystosowanych do tego celu 

pomieszczeniach;
 b)  przesłuchania ofiar są prowadzone przez lub z udziałem  specjalistów, odpowiednio przeszkolonych 

do tego celu;
 c)  wszelkie przesłuchania ofiar są prowadzone przez te same osoby, chyba że jest to sprzeczne z 

właściwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;
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 d)  wszelkie przesłuchania ofiar przemocy seksualnej, przemocy ze względu na płeć lub przemocy w 
bliskich związkach – jeżeli nie są prowadzone przez prokuratora ani sędziego – prowadzą osoby tej 
samej płci co ofiara, o ile takie jest życzenie ofiary i o ile nie stanowi to uszczerbku dla przebiegu 
postępowania karnego.

3. Ofiarom o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony określonym zgodnie z art. 22 ust. 1 udostępnia się 
podczas postępowania sądowego:
 a)  środki zapewniające unikanie kontaktu wzrokowego między ofiarami a sprawcami, również w trakcie 

składania zeznań, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków, w tym technologii komunikacyjnych;
 b)  środki służące temu, by ofiara mogła zostać przesłuchana pod jej nieobecność na sali sądowej, w 

szczególności dzięki wykorzystaniu odpowiednich technologii komunikacyjnych;
 c)  środki pozwalające uniknąć zbędnych pytań dotyczących życia prywatnego ofiary, niezwiązanych z 

przestępstwem; oraz
 d) środki umożliwiające przeprowadzenie przesłuchania bez obecności publiczności.

Artykuł 24
Prawo do ochrony dzieci będących ofiarami podczas postępowania karnego

1. Jeżeli ofiarą jest dziecko, państwa członkowskie – w uzupełnieniu środków przewidzianych w art. 23 – 
zapewniają, by:
 a)  w toku postępowania przygotowawczego wszystkie przesłuchania dziecka będącego ofiarą mogły być 

utrwalane audiowizualnie, a te utrwalone audiowizualnie przesłuchania mogły zostać wykorzystane 
jako dowód w postępowaniu karnym;

 b)   w toku postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego, zgodnie z rolą ofiar w danym 
systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, właściwe organy wyznaczają specjalnego 
przedstawiciela dla dziecka będącego ofiarą, jeżeli – zgodnie z prawem krajowym – osoby, które 
sprawują władzę rodzicielską, nie mogą reprezentować dziecka będącego ofiarą ze względu na 
konflikt interesów między nimi a ofiarą lub jeżeli dziecko będące ofiarą nie ma opieki albo jest 
odłączone od rodziny;

 c)  w przypadku gdy dziecko będące ofiarą ma prawo do doradztwa prawnego, ma ono prawo do 
własnego doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, we własnym imieniu, w postępowaniach, 
w których istnieje lub może zaistnieć konflikt interesów między dzieckiem będącym ofiarą a osobami 
sprawującymi władzę rodzicielską. 

      Przepisy dotyczące procedury utrwalania audiowizualnego, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. 
a), oraz korzystanie z niego określa prawo krajowe.

2. W przypadku gdy niemożliwe jest ustalenie wieku ofiary, a istnieją powody, by sądzić, że ofiarą jest dziecko, 
ofiarę tę do celów niniejszej dyrektywy uznaje się za dziecko.
 



- 37 -

3. Przegląd ustawodawstwa krajowego - kwestionariusz dla państw członkowskich 
partnerów projektu - Francja

Czy wasze państwo transponowało już dyrektywę europejską nr 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r., w 
szczególności art. 22 i 23? (Jeżeli tak, jaki jest rodzaj przyjętych przepisów (ustawodawcze, wykonawcze itp.)? 
Nie.

Jaka jest wasza definicja pojęcia „osoby pokrzywdzonej przestępstwem“?
Pojęcie osoby pokrzywdzonej przestępstwem nie posiada definicji prawnej w prawie francuskim, nawet jeśli 
o nim mowa w wielu art. Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Pojęcie „osoby pokrzywdzonej 
przestępstwem” jest częściej używane w prawie cywilnym, które to pojęcie otwiera prawo do odszkodowania 
każdemu, kto poniósł szkodę osobiście w bezpośrednim związku z zamierzonym lub niezamierzonym aktem o 
charakterze przestępczym.

Jaki jest status osoby pokrzywdzonej jak określono w ramach postępowania karnego? Jakie mają one prawa? 
Czy status ten ma jakikolwiek wpływ na postępowanie cywilne, a jeśli tak, proszę opisać?
Osoba pokrzywdzona może wnieść powództwo cywilne na dowolnym etapie postępowania, aż do dnia rozprawy. 
Aby powództwo było dopuszczalne musi opierać się na okolicznościach, na których opiera się sprawa, aby 
sąd uznał możliwość istnienia rzekomej szkody i bezpośredniego związku z czynem zabronionym (poważne 
przestępstwo, przestępstwo karalne lub wykroczenie).
Status strony prawa cywilnego daje osobom pokrzywdzonym różne prawa. Korzystanie z tych praw jest możliwe 
w trakcie trzech odrębnych etapów postępowania: przed, w trakcie i po procesie sądowym..

1. Przed procesem sądowym:

W trakcie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez procureur de la République (Prokuratora przy 
sądzie zwanym tribunal de grande instance) i w fazie czynności przedprocesowych (prowadzonej przez sędziego 
śledczego) strona cywilna może: 
 1) być wspierana przez pełnomocnika;
 2)  być wysłuchana przez sędziego śledczego lub ekspertów w obecności pełnomocnika, chyba że strona 

wyraźnie zrezygnowała z tego prawa;
 3)  wnioskować, aby niektóre dowody były przeprowadzane tylko w obecności pełnomocnika, na przykład: 

wizyta na miejscu zbrodni, zeznania świadka lub inne zeznania strony cywilnej, przesłuchanie osoby 
podejrzanej o przestępstwo itp.;

 4)  mieć dostęp do akt postępowania i otrzymywać kopie za pośrednictwem pełnomocnika;
 5)  uczestniczyć w dochodzeniu, wnosząc o obecność przy niektórych czynnościach dochodzeniowych: 

przesłuchaniach świadków i innych stron zewnętrznych biorących udział w postępowaniu, 
konfrontacjach, wizytach na miejscu zbrodni, interwencjach ekspertów itp.; gdy sędzia śledczy nie 
rozstrzygnie o tym wniosku w terminie jednego miesiąca, strona cywilna może przekazać sprawę do 
Izby Śledczej;

 6)  wystąpić do sędziego śledczego o przeprowadzenie wszystkich czynności, które pozwolą mu ocenić 
domniemane przestępstwo lub zebrać informacje dotyczące osobowości ofiary; 

 7)  wystąpić do sędziego śledczego o orzeczenie o kolejnym etapie postępowania w określonych ramach 
czasowych: skierować sprawę do sądu lub odrzucić sprawę, na przykład ze względu na brak lub 
niewystarczające dowody. Jeśli sędzia nie wyda orzeczenia w ciągu jednego miesiąca, sprawa 
może zostać skierowana do przewodniczącego składu Izby Śledczej (sądu apelacyjnego dla decyzji 
podejmowanych przez sędziego śledczego);

 8)  może być obecna w trakcie postępowania, otwartego lub zamkniętego, ponieważ strona jest 
integralną częścią postępowania. Należy zwrócić uwagę, że jeśli strona cywilna jest nieobecna, 
domniemywa się, że porzuciła swój wniosek, chyba że zostało złożone powództwo cywilne w toku 
dochodzenia lub został wysłany list polecony bezpośrednio do sądu;
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2. W trakcie procesu sądowego:

 Osoba pokrzywdzona: 
  •   może być obecna w trakcie postępowania, otwartego lub zamkniętego, ponieważ stanowi 

integralną część postępowania: jeśli osoba pokrzywdzona jest nieobecna, domniemywa się, 
że porzuciła swój wniosek, chyba że zostało złożone powództwo cywilne w toku dochodzenia 
lub wysłany list polecony bezpośrednio do sądu;  

  • ma prawo do bycia reprezentowaną i wspieraną przez pełnomocnika;
  •  może wzywać świadków lub sprzeciwiać się wysłuchaniu niektórych świadków;
  •  może zadawać świadkom i oskarżonemu pytania za pośrednictwem przewodniczącego 

składu orzekającego sądu lub trybunału; 
  • może żądać przeprowadzenia procedur dochodzeniowych w celu ustalenia prawdy;
  •  może złożyć pisemne uwagi (wnioski) dotyczące technicznych aspektów postępowania, 

przepisów i/lub faktów dotyczących sprawy, do których sędzia musi się ustosunkować;
  •  może, przed cour d’assises (sądem przysięgłych), uzyskać bezpłatne odpisy zgłoszenia 

przestępstwa, pisemnych oświadczeń świadków i raportów ekspertów oraz uzyskać odpisy 
innych dokumentów postępowania, na własny koszt; przed tribunal correctionnel (sądem 
karnym) i tribunal de police (nazwa „tribunal d’instance», gdyrozpatrywana jest sprawa 
karna) nie może mieć bezpośredniego dostępu do dokumentów: musi najpierw uzyskać 
pozwolenie od prokuratora, a odpisy będą wykonywane na jej koszt;

  •  może żądać odszkodowania w ramach rekompensaty za poniesione straty, jak również złożyć 
wniosek, aby osoba uznana za winną otrzymała nakaz zapłaty określonej sumy pieniędzy na 
pokrycie kosztów poniesionych w trakcie postępowania (np. honorarium pełnomocnika).

3. Po zakończeniu procesu sądowego:

Po wydaniu decyzji przez sąd première instance (sąd pierwszej instancji), strona cywilna ma 10 dni od czasu jej 
otrzymania na złożenie apelacji. Może również wnieść apelację od wyroku Sądu Apelacyjnego w ciągu 5 dni od 
jego otrzymania.
Wreszcie, pod pewnymi warunkami, mogą korzystać z procedur odszkodowawczych i/lub pomocy w uzyskaniu 
odszkodowania za poniesione straty.

Jakie informacje w zakresie swoich praw posiadają osoby pokrzywdzone? Kto ich udziela i przy użyciu jakich 
środków?
Wszystkie osoby pokrzywdzone sś informowane o swoich prawach:
 • do uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodą;
 • do wniesienia powództwa cywilnego; 
 • do wniesienia powództwa cywilnego, jeąli takie jest ąyczenie, przy wsparciu pełnomocnika;
 • do pomocy ze strony stowarzyszenia pomocy pokrzywdzonym lub właąciwej instytucji publicznej;
 •  do złoąenia wniosku o odszkodowanie, o ile warunki zostaną spełnione, do Rady ds. odszkodowaą 

dla pokrzywdzonych przestąpstwem;
 • wystąpią o nakaz ochrony (dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie).

Osoby pokrzywdzone, które wniosą powództwo cywilne otrzymują dodatkowe informacje w zależności od 
swojego statusu.

Informacje te są udzielane zarówno w formie ustnej jak i pisemnej (za potwierdzeniem odbioru wraz z danymi 
kontaktowymi stowarzyszeń pomocy pokrzywdzonym) przez służby dochodzeniowe (osoby pokrzywdzone są 
rejestrowane przez służby dochodzeniowe), Biura Wsparcia Osób Poszkodowanych Przestępstwem oraz sędziego 
śledczego dla poszkodowanych, którzy wnieśli powództwo cywilne.

Biura Wsparcia Osób Poszkodowanych Przestępstwem składają się z przedstawicieli stowarzyszeń pomocy 
pokrzywdzonym, którzy zostali powołani na podstawie umów podpisanych pomiędzy władzami a odpowiednimi 
stowarzyszeniami. Ich celem jest udzielanie pokrzywdzonym informacji, wsparcia i wskazówek podczas całego 
postępowania sądowego i jest to obecnie wprowadzane we wszystkich sądach.
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Czy jest przeprowadzana ocena odnośnie szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony?
Obecnie nie ma systematycznie przeprowadzanej oceny odnośnie szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w 
zakresie ochrony. Niemniej jednak, w zależności od przypadku, jeśli urzędnik sądowy prowadzący postępowanie 
przygotowawcze uzna to za stosowne, może przeprowadzić dodatkowe postępowania wyjaśniające umożliwiające 
ocenę sytuacji osoby pokrzywdzonej (opinie medyczne, psychologiczne, psychiatryczne itp.). Osoba 
pokrzywdzona, która wniosła powództwo cywilne, lub jej pełnomocnik, może również zażądać przeprowadzenia 
dodatkowych badań. Na koniec, w czasie rozprawy, sąd może nakazać zastosowanie takich środków, na przykład 
orzec o stracie poniesionej przez osobę pokrzywdzoną lub, gdy stopień narażenia ofiary stanowi okoliczność 
obciążającą przestępstwa, powodującą zwiększenie wyroku.

Jaki przepis chroni osoby pokrzywdzone i zezwala na obecność osoby bliskiej, w szczególności w świetle artykułu 
23 dyrektywy?
Od kilku lat, polityka wspierania ofiar, wprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzmocniła prawa ofiar 
w postępowaniu karnym i wprowadziła przepisy umożliwiające pokrzywdzonym towarzyszenie i ochronę, jak to 
możliwe, aby wierni faktów, w trakcie całego postępowania sądowego aż do dnia wyroku.

Cel Ministerstwa Sprawiedliwości został osiągnięty dzięki mobilizacji stowarzyszeń pomocy osobom 
pokrzywdzonym, które działają na terenie całego kraju. Na dzień dzisiejszy 167 autoryzowanych stowarzyszeń 
oferuje pomoc w ponad 1500 biurach, włączając w to 140 Biur Wsparcia Osób Pokrzywdzonych zlokalizowanych 
przy tribunaux de grande instance (francuskich sądach pierwszej instancji w sprawach cywilnych i karnych). Jest 
to wielodyscyplinarne świadczenie, które jest bezpłatne i poufne. Dostarcza wskazówek odnośnie praw, pomocy 
psychologicznej, zagadnień społecznych i, jeśli potrzeba, kieruje po wyspecjalizowane usługi.

Ponadto, szczególne środki zostały ustanowione dla ofiar handlu ludźmi umożliwiające dostęp do przyjemnych 
i bezpiecznych miejsc pobytu, a w ramach planu działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego (Ac-sé) dostęp 
do pomocy psychologicznej udzielanej przez ośrodki zdrowia psychicznego, psychologów pracujących w 
stowarzyszeniach pomocy ofiarom przemocy i wyspecjalizowane organizacje (autoryzowane i finansowane 
przez państwo). Pomoc materialna jest także udzielana w formie wypłaty zasiłku allocation temporaire d’attente 
(tymczasowy zasiłek na czas oczekiwania) przez Pôle emploi (agencja świadczeń dla bezrobotnych), w zależności 
od miejsca zamieszkania, jak również pomocy finansowej lub innej pomocy (transport, ubrania, itd.) przez 
wyspecjalizowane stowarzyszenia (certyfikowane i dotowane przez państwo).

Na koniec, w ramach testów prowadzonych od 2009 r. na obszarze działania kilku sądów, ofiary przemocy domowej, 
czyli grupa najbardziej narażona na powtórną wiktymizację, mogą za zgodą Prokuratora otrzymać urządzenie 
alarmowe, które jest wyposażone w przycisk alarmowy, który po naciśnięciu łączy z firmą monitoringu. Osoba 
pokrzywdzona jest natychmiast rozpoznawana przez operatora, który w razie niebezpieczeństwa zawiadamia 
właściwy wydział policji lub żandarmerię. Ponadto urządzenie posiada zaprogramowany numer, który łączy z 
miejscową grupą wsparcia dla osób pokrzywdzonych. To urządzenie ma być wkrótce szeroko dostępne.
  
Ponadto służby śledcze mają do dyspozycji pokoje przystosowane dla nieletnich ofiar (meble dla dzieci, zabawki, 
wystrój dla dzieci: jasne kolory, plakaty); dedykowane pokoje również istnieją w szpitalach i wybranych 
oddziałach medycyny sądowej. Oświadczenia nieletnich ofiar poważnych przestępstw (przemocy o podłożu 
seksualnym, handlu ludźmi itp.) są systematycznie nagrywane na wideo.

Jest również możliwe przeprowadzenie przesłuchania ofiary lub konfrontacji ze sprawcą przy pomocy 
wideokonferencji, niezależnie od wieku ofiary. Środki te są stosowane na polecenie sędziego, do którego 
skierowano wniosek lub na polecenie sądu.

Kto zatwierdza zastosowanie tych środków i według jakich kryteriów?
Parquet (Prokuratura) lub sędzia śledczy w ramach sądowego postępowania przygotowawczego zgodnie z 
postanowieniami art. 41 ust. 7 Kodeksu postępowania karnego mogą skontaktować się ze stowarzyszeniem 
pomocy pokrzywdzonym „aby osoba pokrzywdzona przestępstwem uzyskała pomoc”. 

Czy pokrzywdzeni mogą się odwoływać, gdy odmówiono im ochrony?
Nie 
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4. Przegląd ustawodawstwa krajowego - kwestionariusz dla państw członkowskich 
partnerów projektu - Polska

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Dyrektywy, ofiarom o szczególnych potrzebach w zakresie ochrony określonym zgodnie 
z art. 22 ust. 1, udostępnia się podczas postępowania przygotowawczego oraz sądowego specjalne środki. 

Do środków udostępnianych w toku postępowania przygotowawczego Dyrektywa zalicza:
- przesłuchanie w zaprojektowanych lub przystosowanych do tego pomieszczeniach,
- przesłuchanie z udziałem odpowiednio przeszkolonych specjalistów,
- prowadzenie przesłuchania przez te same osoby, chyba że jest to sprzeczne z właściwym funkcjonowaniem 
wymiaru sprawiedliwości,
-przesłuchanie ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płciowym lub przemocy w bliskich związkach - jeżeli 
nie jest prowadzone przez sędziego lub prokuratora – przez osobę tej samej płci co ofiara, o ile takie jest 
życzenie ofiary i nie stanowi uszczerbku dla przebiegu postępowania karnego. 

Obowiązujący kodeks postępowania karnego przewiduje (art. art. 185a, 185c i 185d) przesłuchanie 
pokrzywdzonego w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą 
w sprawach: 
  1. o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub przestępstwa przeciwko 

wolności, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece, jeżeli 
pokrzywdzony w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat; pokrzywdzonego przesłuchuje się w charakterze 
świadka tylko wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, 
i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego 
przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania 
pokrzywdzonego; przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa, 
maja mają prawo wziąć w nim udział: prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego i jego 
przedstawiciel ustawowy lub osoba pełnoletnia wskazana przez pokrzywdzonego; przesłuchanie 
utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, a na rozprawie głównej odtwarza się 
sporządzony zapis oraz odczytuje się protokół przesłuchania. 

  2. o przestępstwa wymienione w punkcie 1, jeżeli pokrzywdzony w chwili przesłuchania ukończył 15 lat 
a nie ukończył lat 18, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie w innych warunkach mogłoby 
wywrzeć negatywny wpływ na jego stan psychiczny; przesłuchanie wygląda w sposób opisany w 
punkcie 1, 

 3. o przestępstwa: 
 - doprowadzenia przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego (zgwałcenie), 
  - doprowadzenia przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do poddania się innej czynności 

seksualnej lub wykonania takiej czynności, 
  - doprowadzenia  do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania 

takiej czynności poprzez wykorzystanie bezradności lub  braku zdolności do rozpoznania znaczenia 
czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, 

  - doprowadzenia do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do 
wykonania takiej czynności poprzez  nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego 
położenia; 

  niezależnie od wieku  pokrzywdzonego przesłuchuje w charakterze świadka sąd na posiedzeniu, 
w którym mają prawo wziąć udział prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego; 
przesłuchanie utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk, a na rozprawie głównej 
odtwarza się sporządzony zapis oraz odczytuje się protokół przesłuchania; jeżeli zajdzie konieczność 
ponownego przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka i zachodzi uzasadniona obawa, że 
bezpośrednia obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania 
pokrzywdzonego lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny, pokrzywdzony może złożyć 
wniosek o przeprowadzenie tej czynności przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej 
wykonanie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, 

  UWAGA: należy pamiętać, że w odniesieniu do pokrzywdzonych, którzy nie ukończyli w chwili 
przesłuchania 18 lat, w przypadku wszystkich wymienionych w punkcie 3 przestępstw zawsze ma 
zastosowanie tryb opisany w punktach 1 i 2. 
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Kodeks postępowania karnego przewiduje obowiązkowy udział specjalistów w przesłuchaniach wymienionych w 
punktach 1 i 2 – uczestniczy w nich psycholog. 
Należy jednak zaznaczyć, że przesłuchanie pokrzywdzonego w charakterze świadka z udziałem specjalistów 
jest możliwe w każdej sprawie, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym, jeżeli istnieje 
wątpliwość co do jego stanu psychicznego, rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania 
postrzeżeń. W takiej sytuacji sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie z udziałem biegłego lekarza lub 
biegłego psychologa (art. 192 § 2 kpk). 

Kodeks postępowania karnego nie reguluje kwestii przesłuchiwania przez te same osoby w postępowaniu 
przygotowawczym (w postępowaniu sądowym jest zasada stałości składu co oznacza, że sprawę – a więc i 
czynność przesłuchania - prowadzą od początku do końca te same osoby; jeżeli skład się zmieni – sprawa jest 
prowadzona od początku - art. 402 § 2 kpk). 

Kodeks postępowania karnego nie reguluje kwestii przesłuchania przez osobę tej samej płci, przewiduje jedynie 
dokonanie oględzin lub badań ciała, które mogą wywołać uczucie wstydu, przez osobę tej samej płci, chyba że 
łączą się z tym szczególne trudności (art.208 kpk). 

Obecnie, zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji (lub innymi zaleceniami), w przypadkach 
przestępstwa zgwałcenia, pokrzywdzonych przesłuchują funkcjonariusze Policji tej samej płci.

Jeżeli przesłuchanie pokrzywdzonego w sytuacji opisanej w punkcie 3 odbywa się z udziałem biegłego 
psychologa, należy zapewnić, na wniosek pokrzywdzonego, aby był on osobą tej samej płci, chyba że będzie to 
utrudniać postępowanie (art. 185c § 4 kpk). 

Projekt ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka przewiduje wprowadzenie nowego przepisu (art. 299a), 
który może dotyczyć również czynności przesłuchania. Zgodnie z proponowanym brzmieniem, podczas czynności 
z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym może być obecna osoba przez niego wskazana, 
jeżeli nie uniemożliwia to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób. 

Do środków udostępnianych w postępowaniu sądowym Dyrektywa zalicza:
•  środki zapewniające unikanie kontaktu wzrokowego między ofiarami a sprawcami, również w trakcie składania 

zeznań, dzięki zastosowaniu odpowiednich środków, w tym technologii komunikacyjnych,
•  środki służące temu, by ofiara została przesłuchana pod jej nieobecność na sali sądowej, w szczególności 

dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjnych 
•  środki pozwalające uniknąć zbędnych pytań dotyczących życia prywatnego ofiary, niezwiązanych z 

przestępstwem,
•  środki umożliwiające przesłuchanie ofiary bez udziału publiczności. 

Kodeks postępowania karnego nie reguluje sytuacji związanej z unikaniem kontaktu wzrokowym ofiary i sprawcy, 
przewiduje natomiast przeprowadzenie przesłuchania pokrzywdzonego (oraz innych świadków) pod nieobecność 
oskarżonego, między innymi sytuacji, gdyby jego obecność mogła wpływać krępująco na jego zeznania (art. 390 
§ 2). W takiej sytuacji oskarżony opuszcza salę rozpraw na czas przesłuchania. 

Planowana jest nowelizacja przepisu art. 390 § 2 kpk w projekcie ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka. 
Projekt przewiduje, że w opisanej sytuacji możliwe będzie przesłuchanie pokrzywdzonego (oraz innych świadków) 
nie tylko pod nieobecność oskarżonego, ale również w formie wideokonferencji. 

Kodeks postępowania karnego przewiduje środki, dzięki krótym możliwe jest uniknięcie zbędnych pytań 
dotyczących życia prywantego ofiary, niezwiązanych z przestępstwem. Zasadą jest, że wszyscy świadkowie 
najpierw wypowiadają się swobodnie, a dopiero po zakończneiu przez nich wypowiedzi można zadawać pytania 
uzupełniające Przewodniczący składu, który kieruje rozprawą, uchyla pytania któe uznaje za nieuistotne (art. 
171 § 1 i art. 370 § 4 kpk). 

Kodeks postępowania karnego przewiduje sytuacje, w których ofiara może zostac przsłuchana bez udziału 
publiczności, mimo że jawność rozprawy jest jedną z zasad postępowania karnego i odstąpienie od niej jest 
mozlliwe tylko w sytuacjach przewidzianychw ustawie. 
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Sąd wyłącza jawność rozpraw w całości lub części, między innymi, jeżeli :jawność mogłaby naruszyć ważny 
interees prywatny (a więc również ważny interes pokrzywdzonego) oraz na żądanie osoby, która złożyła wniosek 
o ściganie (art. 360 § 1 i 2 kpk).

Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawyna czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 
lat (art. 360 § 3 kpk).

Pokrzywdzony może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań 
mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą (art. 183 §2 kpk). 

Kto decyduje o przyznaniu tych środków i według jakich kryteriów ? 
Postępowanie przygotowawcze 
Przesłuchanie pokrzywdzonych w specjalnych pomieszczeniach w sytuacjach opisanych w punktach 1 i 3 na str. 
1 przeprowadza się z mocy ustawy, pokrzywdzony nie składa w tym przedmiocie wniosku. 
W sytuacji opisanej w punkcie 2 o przesłuchaniu w tym trybie decyduje prowadzący postępowanie, może 
zasięgnąć opinii biegłego co do celowości zastosowania opisanego trybu. 
Udział psychologa w przesłuchaniu pokrzywdzonych w sytuacjach opisanych na str. 1 pkt 1 i 2 jest obowiązkowy 
i wynika z ustawy. 
O udziale psychologa w przesłuchaniach pokrzywdzonych w pozostałych sytuacjach odbywa się w postępowaniu 
przygotowawczym decyduje prowadzący postępowanie przygotowawcze. Nie ma przeszkód, żeby pokrzywdzony 
(jego pełnomocnik) złożył w tym przedmiocie wniosek. 
Pokrzywdzony może złożyć wniosek, by w sytuacji opisanej w punkcie 3 na str. 1, jeżeli uczestniczy w nim biegły 
psycholog, był osobą tej samej płci. 
Postępowanie sądowe 
Decyzja o przesłuchaniu pokrzywdzonego pod nieobecność oskarżonego i uchylanie pytań nieistotnych należy 
do przewodniczącego składu. 
W przedmiocie wyłączenia jawności rozprawy sąd wydaje postanowienie. 

Czy ofiarom przysługuje odwołanie w przypadku odmowy nadania środków ochrony ?
W postępowaniau przygotowawczym pokrzywdzony nie może odowłąć od decyzji w przedmiocie opisanych 
środków ochrony. 
W postępowaniu sądowym pokrzywdzony może odwołąć się od decyzji przewodniczącego do całego składu 
sądzącego. Od postanowienia w przemiocie jawności rozprawy nie przysługuje odwołanie. 
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5. Przegląd ustawodawstwa krajowego - kwestionariusz dla państw członkowskich 
partnerów projektu - Portugalia

Czy wasze państwo transponowało już dyrektywę europejską nr 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r., w 
szczególności art. 22 i 23? (Jeżeli tak, jaki jest rodzaj przyjętych przepisów (ustawodawcze, wykonawcze itp.)? 
Portugalia jeszcze nie transponowała art. 22 i 23 dyrektywy. 
Niemniej jednak niektóre środki wymienione w art. 23 już istnieją w portugalskim systemie prawnym: ust. 3, lit. 
a) i b) art. 23 w części 93/99 ustawy z 14 lipca (ustawa o ochronie świadków) i lit. d) tego samego artykułu w 
art. 87 nr 1 Kodeksu postępowania karnego. 

Jaka jest wasza definicja pojęcia „osoby pokrzywdzonej przestępstwem“?
Definicja osoby pokrzywdzonej nie istnieje w portugalskim ustroju prawnym, a termin „ofiara” występuje tylko 
w nielicznych artykułach Kodeksu postępowania karnego. Z drugiej strony, najczęściej używanym terminem jest 
„pokrzywdzony”, definiowany jako zainteresowana strona, którą prawo ma chronić w szczególny sposób.

Jaki jest status osoby pokrzywdzonej jak określono w ramach postępowania karnego? Jakie mają one prawa? 
Czy status ten ma jakikolwiek wpływ na postępowanie cywilne, a jeśli tak, proszę opisać?
Podczas postępowania karnego osoba pokrzywdzona jest prawie zawsze zachęcana do złożenia zeznań.
Niemniej jednak, oprócz statusu świadka, jeśli osoba pokrzywdzona chce złożyć wniosek o odszkodowanie 
przeciw rzekomemu sprawcy przestępstwa, może złożyć skargę. W takim przypadku osoba pokrzywdzona 
składa wniosek o odszkodowanie z odpowiednimi dowodami odpowiadającymi poniesionej szkodzie.

Jeśli osoba pokrzywdzona chce mieć większy udział w postępowaniu sądowym, może wnieść powództwo cywilne. 
Strona cywilna współpracuje z funkcjonariuszem publicznym i dzięki temu statusowi pokrzywdzony może 
odgrywać bardziej aktywną rolę w postępowaniu. Na przykład, strona cywilna może sprzeciwić się czasowemu 
zawieszeniu postępowania lub aktywnie uczestniczyć w projekcie zgłoszenia nakazów wymaganych do dalszego 
biegu postępowania. Ponadto, może zwrócić się o działania, które uzna za niezbędne; wnieść o rozpatrzenie 
sprawy w przypadku braku porozumienia z funkcjonariuszem publicznym pod koniec fazy śledczej, odwołać się 
od decyzji itp. Aby wnieść sprawę cywilną osoba pokrzywdzona musi posiłkować się pełnomocnikiem i zapłacić 
opłatę sądową.

Jakie informacje w zakresie swoich praw posiadają osoby pokrzywdzone? Kto ich udziela i przy użyciu jakich 
środków?
Zgodnie z art. 247 Kodeksu postępowania karnego udzielanie tych informacji jest rolą funkcjonariuszy publicznych. 
Zatem to funkcjonariusz publiczny udziela osobie pokrzywdzonej danych kontaktowych do organizacji pomocy 
pokrzywdzonym. Funkcjonariusze publiczni również udzielają informacji na temat prawa osoby pokrzywdzonej do 
złożenia skargi w sprawach karnych; skutków prawnych jakie może to wywołać oraz procedur dostępnych osobie 
pokrzywdzonej, aby złożyć roszczenie o odszkodowanie przeciwko oskarżonemu w ramach postępowania karnego. 
Powinny one również poinformować pokrzywdzonego, że może żądać pomocy prawnej, jeżeli nie ma niezbędnych 
środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania. Funkcjonariusze publiczni odpowiadają również za 
udzielenie informacji ofiarom przestępstw z użyciem przemocy i przemocy domowej o możliwości skierowania sprawy 
do Komisji na rzecz ochrony ofiar w celu dochodzenia odszkodowania. Na koniec, w szczególności w przypadku, 
gdy oskarżony jest uznawany za szczególnie niebezpiecznego, funkcjonariusze publiczni muszą poinformować 
ofiarę o wszelkich decyzjach i okolicznościach, które mają wpływ na zmianę jej sytuacji np. zwolnienie warunkowe 
oskarżonego lub ucieczka z więzienia. 
 
Zasada ta nie jest jednak systematycznie stosowana. Zawsze jednak pokrzywdzony jest informowany o możliwości 
złożenia wniosku o odszkodowanie przeciwko oskarżonemu w ramach postępowania karnego. W odniesieniu do 
pozostałych punktów, nadal nie ma jednorodnych przepisów, które gwarantowałyby, że każda osoba pokrzywdzona 
przestępstwem wnosząca skargę otrzymuje informacje wymienione powyżej.

Czy jest przeprowadzana ocena odnośnie szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony?
Nie ma określonej procedury przeprowadzania tej oceny. Gdy pojawia się pytanie o ewentualnej konieczności 
ochrony, władze podejmują decyzję w oparciu o ich wiedzy na temat faktów i okoliczności związanych ze 
sprawą, o ich doświadczeniu i przekonaniu co do konieczności oceny potrzeb i w razie potrzeby podejmują środki 
uznane za najbardziej odpowiednie. 
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Odnośnie przemocy w rodzinie, Ministerstwo Sprawiedliwości i policja pracują razem nad procedurą oceny 
ryzyka, która pozwala na dokładną ocenę potrzeb w zakresie ochrony kobiet, które są ofiarami tych przestępstw 
z użyciem przemocy. Procedura ta jeszcze jednak nie funkcjonuje.

Jaki przepis chroni osoby pokrzywdzone i zezwala na obecność osoby bliskiej, w szczególności w świetle artykułu 
23 dyrektywy?
Niektóre środki wymienione w art. 23 już istnieją w portugalskim systemie prawnym: ust. 3, lit. a) i b) art. 
23 w części 93/99 ustawy z 14 lipca (ustawa o ochronie świadków) i lit. d) tego samego artykułu w art. 87 
nr 1 Kodeksu postępowania karnego. Ponadto istnieją inne środki w szczególności w odniesieniu do prawa do 
obecności osoby bliskiej i do ochrony, świadczone na przykład przez firmę teleassistance, które konkretnie 
dotyczą ofiar przemocy domowej.
 
Kto zatwierdza zastosowanie tych środków i według jakich kryteriów?
Środki ochrony przewidziane przez prawo w zakresie ochrony świadków mają charakter wyjątkowy i mogą 
być stosowane tylko wtedy, gdy są uznane za niezbędne i dostosowane do ochrony ludzi, i aby osiągnąć cele 
postępowania: 

o przesłuchaniu pokrzywdzonego bez kontaktu wzrokowego i/lub z użyciem zniekształcenia głosu decyduje 
sędzia (sędzia śledczy lub sąd, w zależności od etapu postępowania) na podstawie faktów i okoliczności 
wskazujących na możliwość zastraszania lub wysokiego ryzyka zastraszania;
korzystanie z telekonferencji - możliwe jest tylko w przypadku, gdy sprawa lub przestępstwo toczy się przed 
trybunałem kolegialnym lub ławą przysięgłych (w skrócie, najpoważniejsze przestępstwa, za które grozi więcej 
niż pięć lat więzienia) lub gdy świadek jest szczególnie narażony. Sędzia decyduje w kwestii ochrony, gdy istnieją 
poważne powody uzasadniające jej zastosowanie.

Decyzję o prowadzeniu rozprawy za zamkniętymi drzwiami podejmuje sędzia na podstawie konkretnych faktów i 
okoliczności wskazujących na możliwość wystąpienia audytorium, które mogłoby poważnie zaszkodzić godności 
ludzi, moralności społecznej lub zakłócić normalny przebieg postępowania. Zwykle dotyczy to spraw o handel 
ludźmi lub przestępstwa o podłożu seksualnym.      

Czy pokrzywdzeni mogą się odwoływać, gdy odmówiono im ochrony?
Za wyjątkiem kilku okoliczności, ale niezwiązanych z omawianym tematem, możliwe jest odwołanie się od 
każdego decyzji prawnej.
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Czy wasze państwo transponowało już dyrektywę europejską nr 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r., w 
szczególności art. 22 i 23? (Jeżeli tak, jaki jest rodzaj przyjętych przepisów (ustawodawcze, wykonawcze itp.)? 
W dniu 25 października 2013 r. rząd Hiszpanii przyjął projekt ustawy ustrojowej na rzecz osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, który ma na celu zaspokojenie potrzeb osób pokrzywdzonych w sposób jak najbardziej 
kompleksowy nie tylko z prawnego punktu widzenia, ale również w wymiarze społecznym. Takie prawo byłoby nie 
tylko ze swej natury restoratywne w ramach postępowania karnego, ale moralnie rzecz ujmując zmniejszałoby 
również traumatyczne skutki, które mógłby powodować stan emocjonalny osób pokrzywdzonych niezależnie od 
rozwoju sytuacji w trakcie postępowania. 

Ta ustawa pozwala Hiszpanii na skatalogowanie praw osób pokrzywdzonych w jednym akcie prawnym, 
transponując w ten sposób dyrektywę nr 2012/29/UE i jednocześnie spełniając potrzeby obywateli. Tekst 
zostanie wysłany do Consejo de Estado (Rady Doradczej przy rządzie), a po zatwierdzeniu jako projekt ustawy 
przez Consejo de Ministros (Gabinet Ministrów) zostanie wysłany do Congreso de los Diputados (Parlamentu), 
gdzie stanie się ustawą organiczną. Status ustawy ustrojowej, która dotyczy podstawowych praw obywateli, 
będzie musiał zostać zatwierdzony większością głosów w parlamencie.   
Tak więc w tytule III Statutu artykuły od 19 do 26 transponują artykuły 22 i 23 dyrektywy nr 2012/29/UE, 
odnosząc się do kwestii związanych z ochroną i indywidualną oceną praw osób pokrzywdzonych, jak również 
szczególnych środków ochrony w odniesieniu do niektórych grup ofiar.

W załączeniu znajduje się tekst projektu ustawy ustrojowej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w 
obecnym kształcie.  

Ponadto opracowywane jest rozporządzenie w sprawie Biur Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem, w którym 
mogą zostać określone procedury indywidualnych ocen, specjalistyczne wsparcie oraz ochrona dla niektórych 
narażonych grup pokrzywdzonych. Będzie to wspierane przez skoordynowaną sieć, tak samo jak dostęp do 
informacji o możliwości ubiegania się o sprawiedliwość restoratywną ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.
 
Jaką stosujecie definicję pojęcia „osoby pokrzywdzonej przestępstwem“?
Projekt ustawy ustrojowej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem stosuje termin „osoby pokrzywdzone 
przestępstwem“ w szerokim tego słowa znaczeniu, który obejmuje osoby pokrzywdzone, które ucierpiały 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku przestępstwa. Za bezpośrednią ofiarę uznaje się osobę fizyczną, która 
doznała krzywdy lub szkody o charakterze osobistym lub materialnym, w szczególności urazu fizycznego lub 
psychicznego, emocjonalnego lub finansowego bezpośrednio w następstwie popełnienia przestępstwa. 
W przypadku śmierci lub zaginięcia osoby bezpośrednio poszkodowanej przestępstwem za ofiary pośrednie 
uważa się współmałżonka lub osobę powiązaną z pokrzywdzonym więzią emocjonalną, dzieci biologiczne lub 
ich dzieci, rodziców i niektórych krewnych pod ich kuratelą. Wszystkie wyżej wymienione osoby będą korzystać 
z praw przyznanych w tej ustawie. 

W równym stopniu staramy się zidentyfikować młodociane ofiary uwikłane w przemoc ze względu na płeć w celu 
zagwarantowania im dostępu do usług pomocy i wsparcia, co stosować środki w zakresie ochrony, aby ułatwić 
niezbędną rekonwalescencję. Ponadto, uwzględniane są osoby pokrzywdzone z innych państw oraz świadkowie.

Jaki jest status osoby pokrzywdzonej jak określono w ramach postępowania karnego? Jakie mają one prawa? 
Czy status ten ma jakikolwiek wpływ na postępowanie cywilne, a jeśli tak, proszę opisać?
Projekt ustawy ustrojowej zapewnia, że osoba pokrzywdzona posiada status odpowiedni do swoich praw i 
szczególnych potrzeb w trakcie postępowania sądowego. Tak więc, każdy pokrzywdzony ma prawo do ochrony, 
bycia informowanym, wsparcia, pomocy i uwagi, a także aktywnego udziału w postępowaniu sądowym czy to 
poprzez prowadzenie działań prawnych, czy poprzez zeznania.
Ponadto pokrzywdzeni są traktowani z szacunkiem, profesjonalizmem, w zindywidualizowany i niedyskryminacyjny 
sposób od pierwszego kontaktu z władzami, a środki pomocy, wsparcia i sprawiedliwości naprawczej są 
stosowane podczas całego postępowania i przez odpowiedni okres czasu po rozstrzygnięciu sprawy, niezależnie 
od wyniku sprawy i faktu, czy tożsamość sprawcy jest znana czy nie.

6. Przegląd ustawodawstwa krajowego - kwestionariusz dla państw członkowskich 
partnerów projektu - Hiszpania
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Status pokrzywdzonego przestępstwem ustanawia również powództwo cywilne wynikające z przestępstwa, 
które w Hiszpanii jest kierowane do tego samego sędziego prowadzącego, zachowując ten sam status praw dla 
pokrzywdzonego. Ponadto ochrona rozpoczyna się od pierwszego kontaktu z władzami i trwa przez cały czas 
trwania postępowania sądowego, również po zakończeniu sprawy zgodnie z art. 8 dyrektywy nr 2012/29/UE. 

Jednak osoba pokrzywdzona przestępstwem jest faktycznie za taką uznawana i traktowana z szacunkiem, 
profesjonalnie, w sposób niedyskryminujący i indywidualny niezależnie od tego, czy ma siedzibę prawną w 
Hiszpanii.  
  
 
Jakie informacje przewiduje postępowanie karne dla osób pokrzywdzonych, kto ich udziela i przy użyciu jakich 
środków?
W projekcie ustawy ustrojowej o statucie osoby pokrzywdzonej przestępstwem artykuł 5 stanowi, że wszyscy 
pokrzywdzeni mają prawo do otrzymywania aktualnych informacji dostosowanych do ich sytuacji, stanu i charakteru 
popełnionego przestępstwa, doznanej krzywdy i szkód od pierwszego kontaktu z władzami i urzędnikami, włączając 
w to informację o planowanym terminie wydania orzeczenia.  

Wszyscy urzędnicy i władze cywilne, którzy podejmują działania dotyczące pokrzywdzonych są zobowiązani do 
informowania ich o przysługujących im prawach. Informacji udzielają Biura Pomocy Ofiarom Przestępstw, policja, 
Ministerio Fiscal  (Prokuratura) oraz Secretario Judicial  (pracownika sądu) dla działań kierowanych do sądu. 
Te informacje będą uaktualniane na bieżąco na każdym etapie proceduralnym, aby mieć pewność, że osoba 
pokrzywdzona może korzystać ze swoich praw. 

W szczególności udziela się następujących informacji: O dostępnych środkach pomocy i wsparcia, włączając w to 
pomoc medyczną, psychologiczną lub materialną. 

W stosownych przypadkach będzie to rozszerzone o informacje na temat sposobu otrzymania mieszkania 
zastępczego; wszczęcia postępowania prawnego - procedury, która poprzedza zgłoszenie do postępowania 
sądowego i przedstawienie dowodów organom prowadzącym dochodzenie; procesu stosowanego do zabezpieczenia 
porad prawnych i obrony prawnej, a w tym przypadku wymaganych warunków uzyskania bezpłatnego 
zastępstwa procesowego; wniosku o środki ochrony, a w tym przypadku wymaganej procedury; oceny ich 
prawo do odszkodowania, a w tym przypadku procedury składania wniosku o odszkodowanie; dostępnych usług 
tłumaczeniowych; dostępnego wsparcia i obsługi dodatkowej komunikacji; procedury stosowanej w przypadku 
pokrzywdzonych przebywających poza Hiszpanią; składaniawniosków odwoławczych od decyzji, które uważa się 
za naruszenie praw pokrzywdzonych;  danych kontaktowych organu odpowiedzialnego za wdrożenie postępowania 
sądowego i procesu komunikowania się z nimi; dostępnych usług sprawiedliwości restoratywnej w przypadkach, 
w których jest to prawnie możliwe; wymagań dotyczących uzyskania zwrotu kosztów procesowych, a w tym 
przypadku, procedury składania wniosku i jeśli to konieczne, bycia powiadamianym o określonych decyzjach. 

Czy jest przeprowadzana ocena odnośnie szczególnych potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony?
Jak wyjaśniono wcześniej w odpowiedzi na pierwsze pytanie, Tytuł III projektu ustawy organicznej dla ofiar 
przestępstw dotyczy oceny konkretnych potrzeb pokrzywdzonych w zakresie ochrony i stanowi bardziej 
szczegółową transpozycję artykułów 22 i 23 Dyrektywy nr 2012/29/UE. 

Osoby pokrzywdzone muszą być oceniane indywidualnie w celu ustalenia ich potrzeb w zakresie ochrony w 
czasie postępowania sądowego i określenia w ten sposób szczególnych potrzeb w zakresie pomocy i ochrony. 

Udzielana jest pomoc w następujących etapach: w zakresie orientacji, informacji, interwencji i monitorowania 
obszarów, w których często występują reperkusje w wyniku przestępstwa, takie jak prawne, psychologiczne i 
społeczne.

Indywidualne oceny, które skutecznie określą ryzyka: wiktymizacji wtórnej lub powtarzającej się, zastraszania 
lub represji ze strony sprawcy, muszą być przeprowadzone tak szybko, jak to możliwe, aby zaspokoić potrzeby 
w zakresie ochrony wszystkich pokrzywdzonych. Dokładny charakter tych środków powinien uwidocznić się w 
trakcie procesu oceny, mając na uwadze życzenia osoby pokrzywdzonej.
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Nawiązując do tego, istnieją dwa rodzaje ocen: w zakresie pomocy i faktycznej ochrony. 
Ocena w zakresie pomocy i ocena osób pokrzywdzonych, które mają szczególne potrzeby w zakresie ochrony jest 
przeprowadzana w Biurach Wsparcia dla Pokrzywdzonych. Metodologia oceny zależy od stopnia przestępstwa 
i cech osoby pokrzywdzonej, w celu ustalenia, następujących środków: a) wymaganego poziomu wsparcia 
lub pomocy psychologicznej b) towarzyszenia w trakcie procesu lub postępowania sądowego, c) informacji 
o dostępnym wsparciu psychologicznym i społecznym oraz sposobie uzyskania skierowania do niego, jeśli 
pokrzywdzony sobie tego życzy; d) szczególnych środków wsparcia i e) skierowania do specjalistycznych usług 
wsparcia. 

Środki w zakresie ochrony mają na celu zapewnienie skutecznej ochrony przed represjami, zastraszaniem, 
wtórną wiktymizacją, obrażeniami fizycznymi lub nastawaniem na ludzką godność podczas przesłuchania i 
podczas zeznań, obejmują one również środki ochrony fizycznej, między innymi wykorzystanie oddzielnych 
pokoi w sądach, aby uniknąć kontaktu sprawcy i ofiary oraz wszelkich innych form kontaktów, które mogą być 
wymagane okolicznościami, w gestii zaangażowanych organów prawnych.

Aby uniknąć, w szczególności, wtórnej wiktymizacji, dąży się do uzyskania oświadczenia osoby pokrzywdzonej 
jak najszybciej po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, ograniczenia liczby zeznań i badań medycznych do 
niezbędnego minimum, zapewnienia osobie pokrzywdzonej prawa do obecności osoby wspierającej, nie tylko 
pełnomocnika, ale osoby ich wyboru, chyba że to nieuzasadnione.

Zastosowanie środków oraz dostęp do niektórych usług jest poprzedzone indywidualną oceną potrzeb 
pokrzywdzonego w celu ustalenia jego specyficznych potrzeb w zakresie ochrony i ewentualnych wymaganych 
środków specjalnych. Wspomniane środki muszą być aktualizowane w czasie trwania postępowania sądowego i, 
gdy wymagają tego późniejsze okoliczności.

Szczególne środki w zakresie ochrony są dostosowywane do charakteru osoby, przestępstwa i powiązanych 
okoliczności, stopnia nasilenia i rozległości szkód oraz bezbronności ofiary. Tak więc, wraz z odniesieniem do 
obecnego prawodawstwa specjalizującego się w tej dziedzinie, możemy objąć konkretnymi środkami ochrony 
grupy, dla których specjalne przepisy nie istnieją, w szczególności nieletnie ofiary znęcania i wykorzystywania lub 
pornografii dziecięcej, ofiar handlu ludźmi, fizycznie upośledzonych i inne grupy, jak przestępstwa, które mają 
wielu pokrzywdzonych i katastrofalne efekty.

Jeśli tak, 
 Na jakim etapie postępowania to następuje?
 Podczas fazy śledczej, oskarżenia i wyroku.

 Kto zatwierdza ocenę i w oparciu o jakie kryteria?
  Indywidualna ocena potrzeb pokrzywdzonego w zakresie pomocy jest przeprowadzana przez Biura 

Wsparcia Ofiar Przestępstw. Są w nich identyfikowane osoby pokrzywdzone, które są szczególnie 
narażone i są uruchamiane środki ochrony w celu uniknięcia wiktymizacji. Środki ochrony są określane: 
w fazie śledczej przez Juez de Instrucción (sędziego śledczego) lub przez sędziego ds. przemocy 
wobec kobiet niezależnie od oceny i czasowych decyzji, których dokonuje Fiscal  (Prokuratura) w 
czasie postępowania przygotowawczego, przez procedury podlegające ustawie ustrojowej w sprawie 
postępowania karnego wobec młodocianych lub przez funkcjonariuszy policji, którzy biorą udział w 
początkowej fazie dochodzeniowej. Dotyczy to również fazy działań prokuratury i sędziego lub sądu, w 
którym sprawa jest rozpatrywana. 

  Jaki rodzaj oceny jest stosowany i kto ją wykonuje (kwestionariusz/wywiad przez telefon/spotkanie 
twarzą w twarz/wizyta domowa itp.)?

  Jak wyjaśniono wcześniej, zajmują się tym Biura Pomocy Ofiarom Przestępstw, które dokonują oceny 
pod kątem potrzebnej pomocy, identyfikują osoby szczególnie narażone i wdrażają w życie odpowiednie 
środki pomocy osobie pokrzywdzonej. Ocena może być również przeprowadzana przez policję i lekarzy 
sądowych.

  Może być również dokonywana przez sędziego w celu określenia wymaganych środków ochrony zgodnie 
z okolicznościami sprawy oraz innymi źródłami informacji, które ma on do dyspozycji. W celu wykonania 
tych zadań wprowadzono szczegółowe procedury przechodzące przez jeden punkt koordynacji dla 
wszystkich uczestników zaangażowanych w proces oceny i monitorowania przyjętych działań. 
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  Obejmuje ona środki, które w pierwszej kolejności chronią życie osoby pokrzywdzonej, jej nietykalności 
fizycznej i psychicznej, wolności, bezpieczeństwa, wolności i nietykalności seksualnej, a także 
odpowiednio chronią jej prywatność i godność szczególnie na etapie składania oświadczeń lub zeznań, 
zapobiegając w ten sposób ryzyku wtórnej lub ciągłej wiktymizacji. Indywidualna ocena uwzględnia 
cechy osobowe osoby pokrzywdzonej, charakter doznanej krzywdy, powagę spowodowanych urazów 
oraz ryzyko powtórzenia się przestępstwa. Przepisy ustanowią sposób postępowanie, dowody z 
dokumentów i zarządzanie oceną i zmiany.

  Czy opinia osoby pokrzywdzonej (za lub przeciw) brana jest pod uwagę? Czy jest to związane z 
instytucją która przeprowadza ocenę? 

  Ocena potrzeb w zakresie ochrony osoby pokrzywdzonej zawsze zawiera potrzeby wymienione przez 
samego zainteresowanego oraz wyrażone przez niego życzenia. Oceny uwzględniają stanowisko i 
interes pokrzywdzonych osób młodocianych lub osób z trudnościami w poruszaniu się, które potrzebują 
szczególnych środków ochrony. W ten sposób stanowisko osoby pokrzywdzonej będzie oceniane, co w 
żadnym wypadku nie oznacza, że jest ono wiążące.

  Pomoc osobie pokrzywdzonej obejmuje monitoring oraz środki w zakresie ochrony i wsparcia. W 
związku z tym, wszelkie zmiany istotne dla okoliczności, które były uwzględniane w ocenie potrzeb 
osoby pokrzywdzonej spowodują aktualizację ich oceny, zmieniając w ten sposób środki ochrony, które 
były pierwotnie przyznane. 

  Czy metodologia oceny różni się w zależności od charakteru i powagi przestępstwa (lub jakichkolwiek 
innych kryteriów)?

  Oczywiście, metodologia różni się w zależności od charakteru i powagi wykroczenia. Cechy 
pokrzywdzonego będą również brane pod uwagę, a także rodzaj przestępstwa, konsekwencje i szkody 
poniesione przez pokrzywdzonego w wyniku przestępstwa, a także pragnienia wyrażane przez osobę 
pokrzywdzoną.

  Czy stowarzyszenia pomocy pokrzywdzonym biorą udział w ocenie? 
  Stowarzyszenie pomocy pokrzywdzonym nie uczestniczy bezpośrednio w ocenie. Mimo tego władze 

publiczne sprzyjają współpracy z organizacjami zawodowymi wyspecjalizowanymi  w leczeniu, pomocy 
i ochronie osób pokrzywdzonych. Organizacje te są zachęcane do wnoszenia wkładu do systemów 
oceny, przepisów, środków i innych przyjętych instrumentów w zakresie ochrony i pomocy osobom 
pokrzywdzonym. 

Jakie są konsekwencje finansowe związane z oceną i kto ją finansuje?
Pokrycie kosztów należy do państwa. Jednak jest to obecnie trudne do oszacowania, ponieważ uczestniczy w 
niej wiele profesjonalnych podmiotów zbiorowych (funkcjonariusze bezpieczeństwa państwa, lekarze sądowi, 
fizjologowie, prokuratorzy, sędziowie, pracownicy wymiaru sprawiedliwości itp.).  

Jaki przepis chroni osoby pokrzywdzone i zezwala na obecność osoby bliskiej, w szczególności w świetle artykułu 
23 dyrektywy?
Środki w zakresie ochrony w projekcie ustawy ustrojowej na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, zgodnie 
z postanowieniami artykułu 23 dyrektywy 2012/29/EU obejmują: 

1- Na etapie przygotowawczym postępowania: składanie oświadczeń w specjalnie wyznaczonych 
pomieszczeniach; pomoc specjalnie przeszkolonych profesjonalistów; udział tej samej osoby przy składaniu 
oświadczeń; przekazywanie oświadczeń osobie tej samej płci na wniosek pokrzywdzonego.

2 - Na etapie postępowania prokuratorskiego: 
a) Środki, które zapobiegają kontaktowi wzrokowemu z pokrzywdzonym; b) środki umożliwiające osobie 
pokrzywdzonej zeznania bez obecności fizycznej na sali sądowej; c) środki pozwalające uniknąć zbędnych 
pytań dotyczących życia prywatnego ofiary, niezwiązanych z przestępstwem; d) przesłuchania bez obecności 
publiczności. 

3- W przypadku pokrzywdzonych nieletnich i niepełnosprawnych, wymagających szczególnej ochrony oprócz 
wyżej wymienionych środków mogą być stosowane: a) rejestrowanie za pomocą środków audiowizualnych 
oświadczeń na etapie przygotowawczym i odtwarzanie ich podczas procesu; b) udział biegłych w składaniu 
oświadczeń. 
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Ponadto Fiscal  (Prokuratura) występuje do sędziego lub sądu dla nieletnich pokrzywdzonych o powołanie 
obrońcy tak, aby pokrzywdzeni byli reprezentowani w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego w 
razie konfliktu interesów z rodzicami, osobami sprawującymi władzę rodzicielską lub opiekunami.

Ponadto istnieją też inne mechanizmy pomocy i ochrony niż te wymienione w artykule 23, jak np. nakazy 
ochrony w przypadku przemocy domowej oraz przejściowe środki ochrony. Takie nakazy ochrony to środek, 
który gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo w obliczu ryzykownych sytuacji.

Kto zatwierdza zastosowanie tych środków i według jakich kryteriów?
Zatwierdzenie realizacji tych środków należy do sędziów, a jako takiej do sądów i organów ścigania.

Czy pokrzywdzeni mogą się odwoływać, gdy odmówiono im ochrony?
Wszystkie decyzje prawne podejmowane w ramach postępowania karnego podlegają ogólnym zasadom 
odwoławczym. Określa to ustawa o postępowaniu karnym, która pozwala na odwołanie się od decyzji sędziego 
polegającej na odrzuceniu wniosku o ochronę.
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7. Przegląd ustawodawstwa krajowego - kwestionariusz dla państw członkowskich 
partnerów projektu - Wielka Brytania

Czy wasze państwo transponowało już dyrektywę europejską nr 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r., w 
szczególności art. 22 i 23? (Jeżeli tak, jaki jest rodzaj przyjętych przepisów (ustawodawcze, wykonawcze, inne)? 
Kodeks Postępowania na rzecz Pokrzywdzonych Przestępstwem (zwany również „Kodeksem na rzecz 
pokrzywdzonych“) określa informacje i wsparcie, które przysługują pokrzywdzonym na terenie Anglii i Walii. 
Egzemplarz Kodeksu dla pokrzywdzonych znajduje się w załączeniu. 
Określa on, że  pokrzywdzony ma prawo do oceny swoich potrzeb ze strony policji, tak aby mogła określić 
zakres pomocy lub wsparcia, których pokrzywdzony może potrzebować. Pomoże to określić, czy dana osoba jest 
zagrożona krzywdą i wymaga ochrony i/lub należy do jednej z trzech kategorii ofiar, które mogą potrzebować 
większego wsparcia. Te trzy kategorie to: ofiary najpoważniejszych przestępstw; ofiary uporczywie nękane oraz 
ofiary bezbronne i zastraszane. 

Policja kieruje osobę do organizacji pomocy na rzecz pokrzywdzonych (organizacje ochotnicze), które mogą 
wykonać bardziej szczegółową ocenę w imieniu policji, chyba że pokrzywdzony sobie tego nie życzy. 

Istnieje szereg środków specjalnych stosowanych na terenie Anglii i Walii, które pomagają pokrzywdzonym i 
świadkom złożyć najlepsze zeznania i ograniczyć stres związany z rozprawą sądową. 

Jak definiowane jest pojęcie osoby pokrzywdzonej przestępstwem?
Angielski i walijski Kodeks na rzecz pokrzywdzonych określa, że „osobą pokrzywdzoną” jest: 
Osoba, która doznała krzywdy, włączając w to krzywdę fizyczną, psychiczną i emocjonalną lub stratę finansową 
bezpośrednio spowodowaną przestępczym działaniem.
Bliski krewny osoby, której śmierć była bezpośrednio spowodowana przestępczym działaniem.
Bliscy krewni to małżonek, partner, krewni w linii prostej, rodzeństwo i osoby na utrzymaniu ofiary. Inni 
członkowie rodziny, w tym opiekunowie, mogą być uznani za bliskich krewnych przez świadczeniodawcę.

Jaki jest status osoby pokrzywdzonej ramach postępowania karnego i jakie ma ona prawa? Jaki wpływ, jeśli w 
ogóle, ma ten status w postępowaniu cywilnym? 
Anglia i Walia, Szkocja i Irlandia Północna działają na prawie anglosaskim, w którym pokrzywdzeni nie są 
stronami postępowania karnego. W związku z tym, zgodnie z motywem (20) dyrektywy, pokrzywdzony ma 
rolę świadka, którego udział w każdej rozprawie zależy od prokuratora. Niemniej jednak osoby pokrzywdzone 
mogą uczestniczyć w postępowaniu karnym przez złożenie Osobistego Oświadczenia Pokrzywdzonego (lub 
Oświadczenia o Skutkach dla Pokrzywdzonego w Szkocji).

Kodeks dla pokrzywdzonych szczegółowo wyjaśnia jakie wsparcie i informacje przysługują osobie pokrzywdzonej 
na każdym etapie postępowania. Kodeks jest pisany przystępnym językiem dzięki czemu osobom pokrzywdzone 
jest łatwiej zrozumieć ich prawa. Ponadto Kodeks zawiera mapę drogi pokrzywdzonego przez system wymiaru 
sprawiedliwości, która podkreśla również, jakie ma on prawa w trakcie postępowania karnego. 

Jakie informacje przysługują osobom pokrzywdzonym odnośnie ich praw, kto ich udziela i przy użyciu jakich 
środków?
10 grudnia 2013 r. w Anglii i Walii wszedł w życie nowy Kodeks na rzecz pokrzywdzonych. Określa on jakich 
informacji, wsparcia i usług mogą oczekiwać osoby pokrzywdzone ze strony instytucji wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych w Anglii i Walii na każdym etapie postępowania. Nowy Kodeks na rzecz pokrzywdzonych jest 
napisany przystępnym językiem i skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem, jako grupy docelowej.

Istnieje szereg materiałów, które skutecznie omawiają Kodeks na rzecz pokrzywdzonych, aby osoby pokrzywdzone 
przestępstwem wiedziały jakie mają prawa. Materiały te obejmują broszurę dla dorosłych, broszurę dla dzieci, 
przewodnik EasyRead dla osób z trudnościami w porozumiewaniu, przewodnik audio oraz film na YouTube 
skierowany do młodych ludzi. Są one dostępne na stronie Gov.uk: https://www.gov.uk/government/publications/
the-code-of-practice-for-victims-of-crime.
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Policja jest pierwszym punktem kontaktu dla osób pokrzywdzonych, które po zgłoszeniu przestępstwa mogą 
uzyskać informacje o swoich prawach. Obejmuje to informacje dotyczące praw osób pokrzywdzonych w trakcie i 
po zakończeniu policyjnego dochodzenia, wskazówek dotyczących osobistego oświadczenia osoby pokrzywdzonej 
oraz dostępnej pomocy dla osób pokrzywdzonych. Zgodnie z Kodeksem na rzecz pokrzywdzonych policja ma 
obowiązek dostarczyć wszystkim osobom pokrzywdzonym ulotkę pt. „Informacje dla ofiar przestępstw“ w ciągu 
5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przestępstwa lub skierować pokrzywdzonego do strony internetowej, która 
zawiera te same informacje. Broszura informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem znajduje się również 
na stronie Gov.uk: 
https://www.gov.uk/government/publications/leaflet-for-victims-reporting-a-crime-resource-for-police-forces.

Ponadto, wszystkie instytucje prawa karnego, w tym policja, Koronna Służba Prokuratorska (CPS) i Służba ds. 
Sądów Jej Królewskiej Mości (HMCTS), udzielają informacji na temat praw osób pokrzywdzonych.  Niektóre siły 
policyjne rozdają ulotki przewidziane przez Kodeks na rzecz pokrzywdzonych, podczas gdy inne odsyłają osoby 
pokrzywdzone do stron internetowych. CPS posiada na swojej stronie internetowej dedykowaną sekcję dla 
świadków i osób pokrzywdzonych, która dostarcza osobom pokrzywdzonym odpowiednie informacje.

Czy są oceniane specyficzne potrzeby  osób pokrzywdzonych w zakresie ochrony?
Tak, interweniujący funkcjonariusze wypełniają ocenę potrzeb.  

Mogą być wykonywane kolejne oceny przez wyspecjalizowanych urzędników w zależności od przypadku (np. 
Przemoc domowa (DV)), a także przez jednostki ochrony świadków.

Specjalne środki są dostępne dla zagrożonych i zastraszonych świadków (w tym pokrzywdzonych, którzy są 
świadkami), aby pomóc im złożyć zeznania.

Ustępy 1.4 i 1.5 rozdziału 1 Kodeksu na rzecz pokrzywdzonych określają uprawnienia do i wymagania odnośnie 
indywidualnych ocen dla wszystkich pokrzywdzonych, co spełnia wymogi artykułu 22 dyrektywy. Policja określa 
w ocenie czy pokrzywdzony kwalifikuje się do jednej z trzech priorytetowych grup pokrzywdzonych uznawanych 
za najbardziej potrzebujących ze względu na charakter przestępstwa lub sytuację osobistą: pokrzywdzeni 
najcięższymi przestępstwami, pokrzywdzeni najuporczywiej nękani i bezbronni lub pokrzywdzeni zastraszani. 
Pokrzywdzeni należący do jednej z trzech grup priorytetowych mają prawo do rozszerzonych świadczeń w 
ramach Kodeksu na rzecz pokrzywdzonych, np. szybszego informowania na temat statusu ich sprawy. Ocena 
potrzeb określa również czy osoba pokrzywdzona ma prawo do szczególnych środków ochrony podczas składania 
zeznań w sądzie zgodnie z ustawą w sprawie zeznawania i wymiaru sprawiedliwości dla młodych z 1999 r. (z 
ang. YJCEA).

Jeśli tak, 
• Na jakim etapie postępowania?
Ocena indywidualna jest przeprowadzana w momencie zgłoszenia, ale pokrzywdzony może zostać (ponownie) 
poddany ocenie na każdym etapie do rozpoczęcia i po zakończeniu postępowania. 

Policja przeprowadza indywidualną ocenę pokrzywdzonego po zgłoszeniu przestępstwa. Pracownik policji, 
odbierający zgłoszenie ustala, czy dana osoba znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie i odpowiednio 
nadaje priorytet połączeniu. Ocenę potrzeb przeprowadzają albo funkcjonariusze interweniujący albo 
przyjmujący zgłoszenie.  Nawet jeżeli zeznania nie można uzyskać od razu, ocena ryzyka zostanie mimo wszystko 
przeprowadzona, aby można było zastosować środki bezpieczeństwa. 

 Na tym etapie policja określa również, czy osoba pokrzywdzona ma prawo do rozszerzonych świadczeń na mocy 
Kodeksu na rzecz pokrzywdzonych. Jeśli osoba pokrzywdzona zostanie uznana za narażoną lub zastraszaną, 
policja przedstawi jej szczególne środki ochrony i zarejestruje jej stanowisko odnośnie tego, co może jej najlepiej 
pomóc w złożeniu zeznań. Jeśli osoba pokrzywdzona wyrazi zgodę, policja skieruje ją do ośrodka pomocy dla 
pokrzywdzonych w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej oceny. 

W przypadku przemocy domowej (DV) oceny ryzyka będą ważna na wszystkich etapach postępowania w celu 
zapewnienia, że   bezpieczeństwo osoby pokrzywdzonej jest w każdym momencie najważniejsze. Bezpieczeństwem 
i ochroną osób pokrzywdzonych mogą zajmować się również inne agencje i grupy (np. MARAC przy Sądach ds. 
Przemocy Domowej).

Specjalistyczne rodzaje pomocy, jak Niezależni Doradcy w sprawach Przemocy Domowej (IDVAs) będą również 
pomagać w przypadkach ciągłego zagrożenia, oceny i pomocy na wszystkich etapach postępowania, włączając 
w to przypadki, w których nie można sformułować zarzutów oraz te, które mogą zostać wstrzymane. 
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Zaleca się, aby w przypadku ofiar przemocy domowej (DV) dobierano szczególne środki ochrony jak najszybciej, 
ale zdajemy sobie sprawę, że ofiary mogą zwrócić się o nie na późniejszych etapach, ewentualnie, gdy istnieje 
realna perspektywa wycofania szczególnej ochrony, może ona być oferowana w celu utrzymania zaangażowania 
osoby pokrzywdzonej.

Informacje zebrane przez policję są udostępniane Jednostkom Opieki nad Świadkami, które omówią środki 
szczególnej ochrony z osobą pokrzywdzoną w ramach szczegółowej oceny potrzeb. Prokuratura następnie 
zdecyduje, czy wystąpić z wnioskiem do sądu czy nie.

Wspólne Jednostki Opieki nad Świadkami (z ang. WCU) policji i CPS udzielają informacji i wsparcia osobom 
pokrzywdzonym i świadkom, których sprawy mają trafić do sądu.  Funkcjonariusze Opieki nad Świadkami (z 
ang. WCO) pełnią rolę pojedynczego punktu kontaktowego i przeprowadzają z pokrzywdzonym szczegółową 
ocenę potrzeb, aby zapewnić, że pokrzywdzony ma dostęp do zindywidualizowanego wsparcia. Rolą WCU jest 
również zapewnienie, że osoba pokrzywdzona otrzyma dokładne, aktualne i istotne informacje w miarę jak ich 
sprawa jest rozpatrywana przez system wymiaru sprawiedliwości.

• Kto decyduje o tym, czy ocena jest przeprowadzana i według jakich kryteriów?
Zgodnie z Kodeksem na rzecz pokrzywdzonych wszyscy pokrzywdzeni mają prawo do oceny ich potrzeb w 
zakresie przysługujących im w ramach Kodeksy uprawnień i szczególnych środków ochrony.  Kwestie oceny 
potrzeb w zakresie środków szczególnych reguluje ustawa YJCEA, w szczególności rozdziały 16-21.  Gdy zachodzi 
potrzeba, stosowane są również inne oceny potencjalnych zagrożeń, np. «DASH» i oceny zagrożenia życia.

Policja i Jednostki Ochrony Świadków są zobowiązane do przeprowadzenia oceny potrzeb określonych powyżej, 
zgodnie z ich obowiązkami określonymi w Kodeksie na rzecz pokrzywdzonych.  

• Kto przeprowadza tę ocenę i w jaki sposób (standardowy kwestionariusz, wywiad telefon, spotkania, wizyty 
w domu, itp)?
Policja przeprowadza ocenę po tym, jak pokrzywdzony zgłosi przestępstwo i otrzyma numer referencyjny 
przestępstwa. Oceny potrzeb i oceny szczególnych środków ochrony zwykle są przeprowadzane przez PC/DC 
w miejscu uzgodnionym z pokrzywdzonym, np. w miejscu zamieszkania, w pracy, na komisariacie policji itp. 
Oceny dotyczące ryzyka obrażeń cielesnych są weryfikowane przez przełożonego.  Oceny zagrożenia życia są 
przeprowadzane przez inspektora.

Organizacje pomocy pokrzywdzonym mogą również przeprowadzić bardziej szczegółową ocenę, jeśli 
pokrzywdzony wyrazi zgodę na przekazanie im swoich danych przez policję. 

Czy opinia osoby pokrzywdzonej (za lub przeciw) brana jest pod uwagę? Czy organ przeprowadzający ocenę 
jest związany tą opinią?
Opinia osoby pokrzywdzonej brana jest pod uwagę, ale nie jest wiążąca.

O złożeniu wniosku o zastosowanie środków szczególnych w imieniu osoby pokrzywdzonej decyduje Prokuratura, 
ale bierze pod uwagę stanowisko osoby pokrzywdzonej. 

Spotkania świadka i prokuratora odnośnie ustanowienia szczególnych środków stanowią jedną z możliwości 
oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej - chociaż odbywają się one tylko w ograniczonej liczbie przypadków i jest 
prawdopodobne, że ocena potrzeb pokrzywdzonego miała już miejsce w celu identyfikacji konieczności spotkania.  
Narażenie oraz powaga przestępstwa/szkody mają wpływ na decyzję o konieczności takiego spotkania.

• Czy metody wykorzystywane do przeprowadzania oceny różnią się w zależności od rodzaju i powagi 
przestępstwa (lub jakichkolwiek innych kryteriów)?
W Anglii i Walii wszyscy pokrzywdzeni mają prawo do oceny ich potrzeb przez policję w celu ustalenia zakresu 
uzasadnionej pomocy i wsparcia. Czas trwania i zakres oceny mogą się różnić w zależności od stanu osoby 
pokrzywdzonej i typu przestępstw(-a). 

Metody oceny w zasadzie się nie zmieniają, ale poziom ryzyka (na przykład, czy ofiara narażona jest na wysokie, 
średnie lub niskie ryzyko) i złożoność dowodów, które będą przedstawiane mogą spowodować dodatkowe 
dyskusje na wyższym szczeblu, np. konsultacje z CPS na temat zastosowania środków szczególnych.
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• Czy stowarzyszenia pomocy pokrzywdzonym biorą udział w ocenie? 
Jeśli osoba pokrzywdzona wyrazi zgodę, policja wyśle jej dane do ośrodka pomocy dla pokrzywdzonych w celu 
przeprowadzenia bardziej szczegółowej oceny. W większości przypadków organizacje te nie biorą regularnie 
udziału w ocenie, ale mogą być konsultowane w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona otrzymuje od nich 
wsparcie, np. w przypadku przemocy domowej i przemocy na tle seksualnym.

Jaki jest koszt tej oceny i kto ją finansuje?
Głównym kosztem wstępnych ocen jest czas pracy personelu, a ten ponoszony jest przez poszczególne służby 
policyjne.

W podobny sposób, CPS będzie finansowało koszty spotkań w sprawie środków szczególnych, a Jednostki 
Ochrony Świadków pokryją koszty oceny dodatkowych potrzeb osób pokrzywdzonych występujących w sądzie 
w charakterze świadka. 

Jeśli organizacje pomocy pokrzywdzonym przeprowadzają bardziej szczegółową ocenę, koszty tej oceny ponosi 
organizacja. Niemniej jednak wiele organizacji otrzymuje dotacje od rządu w celu świadczenia takich usług.

Do jakich środków ochrony i wsparcia, w szczególności w rozumieniu art. 23 dyrektywy, mają dostęp osoby 
pokrzywdzone?
W Anglii i Walii dostęp do środków szczególnych mają świadkowie narażeni lub zastraszani (w tym pokrzywdzeni, 
którzy występują w roli świadka). Środki te mają na celu pomoc w złożeniu zeznań. Obejmują one nagrania wideo, 
transmisje na żywo, przegrody wokół świadków i wykorzystanie pośrednika do pomocy w porozumiewaniu się. O 
złożeniu wniosku o zastosowanie środków szczególnych w imieniu osoby pokrzywdzonej decyduje Prokuratura, 
ale bierze pod uwagę stanowisko osoby pokrzywdzonej. Sąd podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy świadek 
ma prawo do środków szczególnych oraz, które środki należy zastosować. 

Rozdziały 16-33 ustawy Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (YJCEA) określają dostępne środki 
szczególne i kryteria kwalifikowalności. 

Dodatkowo w dniu 27 września 2013 r. uruchomiono agencję UK Protected Person Service (UKPPS) w celu 
zapewnienia lepszej koordynacji i standardów usług dla osób chronionych, w tym świadków, w Wielkiej Brytanii. 
Dyrekcja agencji ma siedzibę przy Narodowej Agencji ds. Przestępczości, choć usługi są realizowane przez 
zespoły terenowe. 

Podstawową zasadą w odniesieniu do dzieci jest  domniemanie, że zeznania będą miały postać nagranego 
wywiadu, a kolejne zeznania odbywać się będą w formie transmisji na żywo chyba, że sąd uzna, że   nie przyczyni 
się to do poprawy jakości dowodów.   Za zgodą sądu małoletni świadek może „zrezygnować“ z nagrywania 
zeznania lub transmisji na żywo lub z obu. Jeśli małoletni świadek zrezygnuje, istnieje domniemanie, że 
będzie zeznawał w sądzie zza przegrody. Jeśli małoletni świadek nie chce zeznawać zza przegrody, może z niej 
zrezygnować, również za zgodą sądu.  

Oprócz środków wymienionych w rozdziałach 16-33 ustawy YJCEA dalszą ochronę zapewniają następujące 
zapisy: 

Rozdział 34 YJCEA zakazuje osobistego przesłuchania powodów przez pozwanych powodów w sprawach na tle 
seksualnym.

Rozdział 35 YJCEA zakazuje osobistego przesłuchania niektórych „świadków chronionych“ (małoletnich powodów 
i małoletnich świadków) przez pozwanych bez pełnomocnika. 

Rozdział 36 YJCEA pozwala sądom na wydanie zakazu osobistego przesłuchania świadka przez pozwanego 
w przypadku, gdy zakazy w rozdziałach 34 i 35 nie mają zastosowania (jak w przypadku niektórych grup 
zastraszanych świadków).
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Rozdział 46 YJCEA umożliwia sądom wprowadzenie wobec dorosłych świadków zakazu publikacji wszelkich 
materiałów o nich, na cały czas postępowania, które mogłyby umożliwić odbiorcom zidentyfikowanie osoby jako 
świadka w postępowaniu karnym.

Rozdział 51 YJCEA pozwala na użycie transmisji na żywo.

Rozdział 39 ustawy o prawach dzieci i młodzieży z 1933 r. umożliwia sądowi nałożenie ograniczeń w zakresie 
sprawozdawczości w celu ochrony tożsamości dzieci-ofiar, świadków i oskarżonych. 

Kto decyduje o tym, czy środki te są realizowane i według jakich kryteriów?
Jak wskazano powyżej, sąd podejmuje ostateczną decyzję o tym, czy świadek lub ofiara, która jest świadkiem 
jest uprawniona do środków szczególnych i jakie środki powinny być zastosowane. Kryteria zostały określone w 
rozdziałach 16-33 ustawy Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (ang. YJCEA).

YJCEA wymienia listę czynników, które sądy muszą lub powinny uwzględnić podczas oceny czy świadkowi 
przysługują jakiekolwiek środki szczególne. Czynniki te obejmują: 
 • typ i rzekome okoliczności przestępstwa;  
 • wiek świadka;  
 • pochodzenie społeczno-kulturowe oraz pochodzenie etniczne świadka;  
  • wszelkie przekonania religijne lub poglądy polityczne świadka;  
 • sytuację domową i zawodową świadka; oraz  
 •  wszelkie zachowanie wobec świadka ze strony oskarżonego, jego rodziny lub wspólników, albo 

jakiegokolwiek innego świadka lub współoskarżonych (może to być szczególnie istotne w przypadkach 
przemocy w rodzinie).

Zgodnie z rozdziałem 19 YJCEA, gdy sąd orzeknie, że ofiara/świadek kwalifikuje się do szczególnych środków, 
sąd musi ustalić, czy którykolwiek ze środków szczególnych dostępnych w stosunku do świadka (lub dowolna 
ich kombinacji) będzie, jego zdaniem, w stanie poprawić jakość zeznań świadka; a jeśli tak, określić, które z 
tych środków (lub ich kombinacji), jego zdaniem, mogłyby zwiększyć w miarę możliwości, jakość tych dowodów.

Sąd musi uwzględnić wszystkie okoliczności w sprawie, w tym: 
 • wszelkie opinie wyrażone przez świadka; oraz
 •  czy dany środek lub środki mogą przeszkadzać w skutecznej ocenie dowodów przez strony 

postępowania.

Czy pokrzywdzeni mogą się odwoływać, gdy odmówiono im środków ochrony?
Osoby pokrzywdzone nie mogą się odwoływać, jeśli sąd odmówi zastosowania środków szczególnych. Niemniej 
jednak Koronna Służba Prokuratorska może złożyć dodatkowy wniosek o środki szczególne w imieniu osoby 
pokrzywdzonej.

W jaki sposób można ulepszyć system krajowy w szczególności w zakresie implementacji artykułów 22 i 23 
dyrektywy?
W ramach transpozycji dyrektywy dotyczącej osób pokrzywdzonych Wielka Brytania rozważy, czy ulepszenia 
istniejących praktyk są potrzebne w świetle artykułów 22 i 23 dyrektywy. Wielka Brytania chętnie pozna sposób 
w jaki inne państwa członkowskie UE zamierzają dokonać transpozycji dyrektywy w ramach niniejszego projektu.

Nasz system można poprawić poprzez usprawnienie procesu składania wniosków o środki szczególne - składanie 
wniosków ustnie na wczesnym etapie pozwoli pokrzywdzonym na otrzymanie informacji z góry, czy środki 
szczególne zostały przyznane.  Istnieją również argumenty za automatycznym kwalifikowaniem wszystkich 
świadków do otrzymania środków szczególnych.

W odniesieniu do artykułu 23.2 (d) [Przesłuchania ofiar przemocy seksualnej....prowadzą osoby tej samej płci 
co ofiara, o ile takie jest życzenie ofiary] nie jest jasne, czy policja rutynowo oferuje wybór płci, ale stara się to 
spełnić w miarę możliwości. 
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Policja i Komisarze ds. przestępczości (PCCS) wskazali, że widzą możliwość wprowadzenia kluczowych usprawnień 
w wielu dziedzinach:
 • Lepszych przepisów szczególnych dotyczących młodych ofiar.
 •  Lepszych powiązań pomiędzy instytucjami prawa karnego a instytucjami opieki zdrowotnej w celu 

zapewnienia lepszej długoterminowej pomocy dla ofiar poważnych przestępstw oraz osób, które 
doznał fizycznych i seksualnych urazów w wyniku poważnych przestępstw seksualnych i przemocy.

 • Lepszej wymiany danych i informacji o pokrzywdzonych pomiędzy organami wymiaru sprawiedliwości.
Większej ciągłości działania pomiędzy organizacjami pomocy dla ofiar i świadków, gdy ofiara może również 
występować jako świadek oraz w celu zapobiegania ponownej wiktymizacji / przyszłej wiktymizacji.
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8. Wizyta studyjna - 24 i 25 kwietnia 2014 r., Koronna Służba Prokuratorska, Londyn, 
Zjednoczone Królestwo

Kontekst
Wizyta studyjna odbyła się 24-25 kwietnia 2014 r. w Londynie i zgromadziła przedstawicieli państw członkowskich 
partnerów Projektu EVVI z: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Polski i Francji. 

Eksperci biorący udział w wizycie: Chrissy TSERTIS, Sam THOMPSON, Kristel POUS (UK), Adela CHINCHILLA, 
Belen ORDONEZ (Hiszpania), Rosa SAAVEDRA, Frederico MARQUES (Portugalia), Marzena KRUK, Jacek 
TOPOROWSKI (Polska), Sandra DESJARDIN, Aurélia SCHAFF, Audrey NESPOUX oraz Marylène LADRIL (Francja).

Celem wizyty przedstawicieli było zaprezentowanie istniejących rozwiązań prawnych oraz praktycznych aspektów 
oceny zagrożenia pokrzywdzonego w Zjednoczonym Królestwie. Wizyta służyła również zaprezentowaniu 
angielskiego ustroju prawnego.

Pierwszy dzień spotkania – 24 kwietnia 2014 r.
Spotkania zaplanowane na pierwszy dzień odbyły się w siedzibie Koronnej Służby Prokuratorskiej.

David Bates (ACPO - Stowarzyszenie Komendantów Policji) przedstawił współdziałanie policji z pokrzywdzonymi 
(sposób zgłaszania przestępstw, oferowane wsparcie dla ofiar, oceny ryzyka wykonywane przez policję i 
materiały dostarczane Prokuraturze w celu identyfikacji potrzeb ofiar i świadków). Przedstawił: Organizację 
policji, oceny potrzeb, obowiązki wynikające z Kodeksu na rzecz poszkodowanych, oceny dowodów, szczególne 
środki ochrony, zbierania zeznań przez policję i ocenę bezpieczeństwa.

Samantha THOMPSON (z Wydziału Zagranicznego Koronnej Służby Prokuratorskiej) zaprezentowała Jednostki 
Ochrony Świadków (z ang. WCU), innowacyjny projekt wprowadzony w 2005 r. w celu zapewnienia respektowania 
potrzeb osób pokrzywdzonych i świadków. Jednostki WCU zostały również utworzone, aby zapewnić udział ofiar 
i świadków w rozprawach, aby dostarczali jak najlepszych dowodów w sądzie oraz, aby rosło zaufanie społeczne 
do CJS. W WCU pracują wykwalifikowani specjaliści z policji i Prokuratury - nazywani Funkcjonariuszami Opieki 
nad Świadkami (WCO). Funkcjonariusze WCO udzielają informacji i wsparcia osobom pokrzywdzonym oraz 
świadkom, których sprawy mają trafić do sądu.

Zaprezentowała również zaangażowanie Koronnej Służby Prokuratorskiej w sprawy osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, włączając w to zaktualizowany Kodeks postępowania oraz nowe Jednostki Łącznikowe z 
Pokrzywdzonymi. W ciągu ostatnich 20 lat doszło do znacznych zmian w rozumieniu praw osób pokrzywdzonych 
w Systemie Karnym (z ang. CJS). Osoby pokrzywdzone są teraz słusznie traktowane z dużo większym szacunkiem, 
godnością i uznaniem, ponieważ jeśli nie ma osoby pokrzywdzonej nie ma rozprawy. Głos osoby pokrzywdzonej 
jest niezbędny do uzasadnienia działań prawnych przeciwko sprawcy. 

Kristel POUS, sędzia łącznikowy ds. Francji zaprezentowała szczególne środki ochrony oraz sposób składania 
wniosku o ich zastosowanie. Rzeczywiście, wielu świadków przeżywa stres i strach, gdy ma stawić się na rozprawie 
w sądzie i złożyć zeznania. Ustawa YJCEA z 1999 r. wprowadziła szereg przepisów (w zakresie szczególnych 
środków ochrony), aby pomóc określonym osobom pokrzywdzonym i świadkom złożyć jak najlepsze zeznania 
w sądzie i rozładować stres z tym związany. Tylko narażone lub zastraszane ofiary i świadkowie mają prawo 
do szczególnych środków ochrony (rozdział 16 i 17 YJCEA). Sąd musi być przekonany, że szczególne środki 
ochrony lub ich połączenie mają szansę wpłynąć  na maksymalne zwiększenie jakości zeznań świadka przed ich 
przyznaniem. Przyznawane środki mogą obejmować: przegrody, transmisję na żywo, zeznania na osobności, 
zdjęcie peruki i togi przez sędziów i adwokatów, zeznania nagrywane przy pomocy wideo rejestratora (w 
przypadku udziału dzieci ma to miejsce za każdym razem, niezwłocznie, aby uzyskać jak najwięcej informacji. 
Nieustanne powtarzanie zeznań w przypadku najpoważniejszych przestępstw może być bardzo bolesne), 
przesłuchania świadka przez pośrednika, konfrontacje nagrywane na wideo (obecnie w fazie pilotażu) itp.

Alison SAUNDERS, Dyrektor Prokuratury od listopada 2013 r. wyjaśniła, że kwestie osób pokrzywdzonych są 
jednym z trzech priorytetów CPS. Jest niezbędnym, aby pomóc im przejść przez postępowanie. Pojawia się 
wiele pytań zwykle wymagających szybkiej odpowiedzi, na przykład: co chce zrobić osoba pokrzywdzona? 
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Czy potrzebuje szczególnych środków ochrony? Czy chce pomocy? Jednostki łącznikowe z pokrzywdzonymi 
odgrywają ważną rolę w niesieniu pomocy pokrzywdzonym. Komunikują się z nimi, są w stanie postępować z 
agresywnymi pokrzywdzonymi, przygotować pokrzywdzonych do rozprawy sądowej i nauczyć ich, jak rozmawiać 
z osobami w sądzie.  

Spotkanie zakończyło się prezentacją płyty DVD „Obecność w sądzie“ i dyskusją na temat możliwości w sądzie. 
Płyta prezentuje krok po kroku, co oznacza bycie  świadkiem w formie interaktywnego, wielojęzycznego, 
animowanego przewodnika internetowego, zaprojektowanego specjalnie, aby pomóc świadkom prokuratury 
i obrony zrozumieć ich rolę w procesie sądowym. Jest to przystępna animacja widziana oczami świadka / 
osoby pokrzywdzonej. Wyjaśnia, czego się spodziewać w trakcie procesu sądowego i pokazuje drogę świadka/
pokrzywdzonego od złożenia zeznania, poprzez proces karny, aż do jego zakończenia i etapu po procesie. 
Pokazuje oddzielne ścieżki świadków oskarżenia i obrony do prześledzenia we własnym tempie. Świadkowie 
mogą również wybrać się na wycieczkę wirtualną po sądach okręgowych, rejonowych i dla nieletnich. Na 
końcu płyty znajduje się sekcja najczęściej zadawanych pytań. Płyta DVD została opracowana przy udziale 
licznych instytucji partnerskich, włączając w to Adwokaturę, CPS, Policję, organizacje pomocy ofiarom i ochrony 
świadków, Stowarzyszenie Prawników, Sądownictwo, które to organizacje w pełni wspierają tę inicjatywę.
 

Drugi dzień spotkania – 25 kwietnia 2014 r.
Drugiego dnia biegli udali się do Sądu Koronnego w Southwark, gdzie spotkali się z sędzią łącznikowym ds. 
Ofiar i Świadków, Jego Ekscelencją Sędzią Pricem. Z racji swojego doświadczenia na stanowisku sędziego Jego 
Ekscelencja Sędzia Price przedstawił zakres swoich zadań oraz pomoc oferowaną pokrzywdzonym i świadkom.

Dawn PENFOLD, Service Delivery Manager jednostek łącznikowych z pokrzywdzonymi w Sądzie Koronnym w 
Southwark zaprezentował udogodnienia dostępne w sądzie dla pokrzywdzonych i świadków, takie jak pokoje dla 
pokrzywdzonych, pokoje do wideokonferencji, pomieszczenia do zabaw dla dzieci itp. Uczestnicy mieli również 
okazję uczestniczyć w rozprawie sądowej.

Zorganizowano spotkanie ze specjalistami z Jednostki Opieki nad Świadkami, którzy bardziej szczegółowo wyjaśnili 
swoje zadania: zapewnienie bardziej zorientowanej na klienta obsługi poprzez stworzenie dedykowanego WCU, 
zmniejszenie ilości nieskutecznych i przerywanych procesów ze względu na nieobecność świadków w sądach, 
umożliwienie większej licznie świadków złożenie zeznań, zapewnienie wsparcia dla ofiar i świadków, pomoc w 
przejściu trudnego procesu postępowania karnego, zwiększenie zadowolenia pokrzywdzonych i świadków oraz 
zwiększenie zaufania publicznego.

Uczestnicy wyrazili zadowolenie ze sposobu organizacji wizyty studyjnej. Wizyta studyjna stanowiła 
niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń zawodowych z kolegami z Hiszpanii, Portugalii, Polski, Wielkiej 
Brytanii i Francji, oraz poznania dobrych praktyk stosowanych w ich krajach.
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9. Projekt kwestionariusza

Numer sprawy:
Typ przestępstwa:
Data popełnienia przestępstwa/ostatniego przestępstwa:
Data oceny:

Projekt EVVI - Projekt kwestionariusza

(Poufne po wypełnieniu)

Ocena sytuacji i potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem pod 
kątem pomocy specjalistycznej

Podstawowe informacje o osobie pokrzywdzonej 

Uwaga: 
zawarte w kwestionariuszu pytania nie mogą być odczytywane pokrzywdzonemu na zasadzie ankiety. 
Wszelkie informacje muszą pochodzić z przeprowadzonej rozmowy. 
Celem kwestionariusza jest identyfikacja zagrożenia wtórną lub ponowną wiktymizacją, zastraszaniem 
lub odwetem, jak i identyfikacja potrzeb osoby pokrzywdzonej w zakresie pomocy. 
Część dotycząca zaleceń na końcu dokumentu powinna być wypełniona we wszystkich przypadkach.

Czy osoba pokrzywdzona zgadza się na przeprowadzenie oceny?  śp Tak    pśNie

Osobista charakterystyka pokrzywdzonego

Informacje ogólne

Nazwisko : ………………………………………………………………………………………..........………

Imię : ………………………………………………………………………………………..........…………

Płeć : ………………………………………………………………………………………..........……………

Data urodzenia/zgłoszony wiek :  ……………………………………………………………………………

Dane kontaktowe : 
  Adres : ……………………………………………………………………………………….........
  Adres e-mail : ………………………………………………………………………………………..
  Numer telefonu : ………………………………………………………………………………
  Pełnomocnik/ osoba do kontaktu : ………………………………………………………………………

Status społeczno-ekonomiczny (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) :
ś  p Pracujący
ś  p Niepracujący
ś  p Emeryt/rencista
ś  p Uczeń

Uwagi szczególne (opisać w razie potrzeby) : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..........……………………
Narodowość : …………………………………………………………..........…………………………….......
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Osobiste czynniki ryzyka:

ś p Dziecko
ś p Kobieta w ciąży
ś p Niepełnosprawność (proszę opisać): 
  p Umysłowo
  p Fizycznie

Ofiara przestępstwa w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy?
ś p Tak  (proszę opisać i ocenić czy osoba pokrzywdzona nadal ma problem z tą wiktymizacją)
…………………………………………………………………………........................…… p Tak  p Nie

Język ojczysty : ……………………………………………………...............................................…

Trudności w mówieniu:    
ś p Tak (opisać w razie potrzeby)  …………………………………………………….........…………………
  p Nie
ś 
Trudności w czytaniu  :  
ś  p Tak (opisać w razie potrzeby) …………………………………………………….........…………………
   p Nie

Inne trudności w porozumiewaniu (proszę opisać): …………….......…………………………………………

Dzieci na utrzymaniu :  
ś  p śTak (liczba: … wiek: …………)   p Nie

Czy osoba pokrzywdzona (lub jej dzieci) otrzymują wsparcie ze strony pomocy społecznej lub innej instytucji? 
p Tak  p Nie
Jeżeli tak – jakiej? ………………………………………………………………………………………………
…….......................................................................................................................................

Inne osobiste czynniki ryzyka (proszę opisać, np. problemy zdrowotne, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków 
itp.)  ……………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................…

Zagrożenia i obawa przed dalszym pokrzywdzeniem 

Rodzaj przestępstwa (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
p Handel ludźmi      p Przemoc związana z płcią
p Przemoc w rodzinie    p Przemoc o podłożu seksualnym
p Przestępstwo nienawiści    p Znęcanie się lub wykorzystywanie dzieci
p Przestępczość zorganizowana   p Terroryzm

Okoliczności towarzyszące przestępstwu
Czy osoba pokrzywdzona pozostaje w osobistym związku ze sprawcą?    p Tak  p Nie

Czy osoba pokrzywdzona obawia się dalszego pokrzywdzenia ze strony sprawcy?  p Tak  p Nie

Czy sprawca dopuszczał się wcześniej przestępstw wobec osoby pokrzywdzonej?   p Tak  p Nie
 

Niniejszym oświadczam, że podane informacje są prawdziwe.
         Data : ....................…
         Podpis osoby pokrzywdzonej:

Tożsamość osoby wypełniającej: ....................…
Zidentyfikowane potrzeby (należy wpisać, jeśli inna osoba wypełnia resztę dokumentu): ...........................…
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Numer sprawy:
Typ przestępstwa:
Data popełnienia przestępstwa/ostatniego przestępstwa:
Data oceny:

Ocena sytuacji i potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem pod kątem 
pomocy specjalistycznej

Szczegółowa ocena
Proszę wypełnić tę część, jeżeli:
przestępstwo jest jednym z przestępstw wymienionych powyżej;
odpowiedziałeś „tak“ na którekolwiek z pytań w punkcie okoliczności przestępstwa lub;
uważasz to za stosowne biorąc pod uwagę stwierdzone narażenie.

Uwaga: 
zawarte w kwestionariuszu pytania nie mogą być odczytywane pokrzywdzonemu na zasadzie ankiety. Wszelkie 
informacje muszą pochodzić z przeprowadzonej rozmowy. 

Czy osoba pokrzywdzona zgadza się na przeprowadzenie szczegółowej oceny?  p Tak   p Nie

Obecna sytuacja pokrzywdzonego                      Tak                Nie

1. Czy skutkiem zdarzenia jest uszczerbek na zdrowiu? 

Jeżeli tak, proszę opisać:

2. Czy osoba pokrzywdzona odczuwa strach?

3. Czy osoba pokrzywdzona posiada członków rodziny/przyjaciół/wspólnotę 

(kulturową, religijną, inną) gotową udzielić wsparcia? 

4. Czy osoba pokrzywdzona czuje się osamotniona w zaistniałej sytuacji?

5. Czy osoba pokrzywdzona czuje się przygnębiona lub deklaruje, że ma myśli samobójcze?

6. Czy osoba pokrzywdzona pozostaje w kontakcie ze sprawcą? 

Jeżeli tak, proszę opisać:

7. Czy sprawca próbuje zastraszać osobę pokrzywdzoną?

8. Czy osoba pokrzywdzona mieszka wspólnie ze sprawcą?

9. Czy zachodzi konflikt o podłożu finansowym? (jeśli dotyczy)

10. Czy zachodzi konflikt dotyczący dzieci? (jeśli dotyczy)

11. Czy sprawca dopuszczał się wcześniej przemocy wobec innych 

członków rodziny, domowników lub zwierząt domowych?

12. Czy osoba pokrzywdzona posiada dostęp do swoich dokumentów i/lub pieniędzy?

13. Czy osoba pokrzywdzona posiada swobodę zamieszkiwania

i opuszczania swojego miejsca zamieszkania?
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Poprzednie zdarzenia                    Tak                     Nie

14. Czy sprawca kiedykolwiek groził osobie pokrzywdzonej lub stosował wobec 
niej przemoc? Jeżeli tak, proszę opisać: 

15. Czy sprawca kiedykolwiek używał przeciwko osobie pokrzywdzonej  

broni lub niebezpiecznego narzędzia? Jeżeli tak, proszę opisać:

16. Czy osoba pokrzywdzona kiedykolwiek dokonała zgłoszenia wobec sprawcy?

17. Czy dochodzi do eskalacji w postaci serii zdarzeń?

18. Czy istnieje potencjalne zagrożenie wobec innych osób? Jeżeli tak, proszę opisać:

19. Czy inne osoby groziły kiedykolwiek osobie pokrzywdzonej w związku  

ze sprawą? Jeżeli tak, proszę opisać:

Sprawca                       Tak                     Nie

20. Czy da się zidentyfikować sprawcę?

21. Czy sprawca jest niepełnoletni (osoba poniżej 18. roku życia)?

22. Czy sprawca posiada dostęp do broni? Jeżeli tak, proszę opisać:

23. Czy sprawca został wcześniej skazany za przestępstwo popełnione 

wobec osoby pokrzywdzonej? Jeżeli tak, proszę opisać:

24. Czy na sprawcy ciążą orzeczenia (postanowienia, decyzje) sądu, które 

nie zostały dotychczas wykonane? Jeżeli tak, proszę opisać:

25. Czy sprawca został kiedykolwiek skazany za poważne przestępstwo? Jeżeli tak, proszę opisać:

26. Czy sprawca ma lub miał problemy z alkoholem i/lub narkotykami? Jeżeli tak, proszę opisać:

27. Czy sprawca ma lub miał problemy ze zdrowiem psychicznym? Jeżeli tak, proszę opisać:

28.  Czy sprawca kiedykolwiek groził lub próbował popełnić samobójstwo?

Dodatkowe informacje dotyczące osoby pokrzywdzonej/sprawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................……………………………

Opinia osoby pokrzywdzonej dotycząca zakresu wsparcia, którego potrzebuje w trakcie postępowania karnego:

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................……………………………
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Niniejszym oświadczam, że podane informacje są prawdziwe.

        Data ………………………………  
       
        Podpis osoby pokrzywdzonej:

Zalecenia oceniającego dotyczące oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej
(Należy wypełnić w każdym przypadku)

a) Potrzeby osoby pokrzywdzonej w zakresie ochrony (potrzeby w zakresie ochrony ofiary i/lub związane z 
poprawą jakości dowodów)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................………………
………………………………………………………………………………………………..........……………

b) Potrzeby w zakresie informacji (doradztwo, usługi prawne, usługi pomocy pokrzywdzonym, usługi 
środowiskowe...):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...................………
………………………………………………………………………………………………………….........…

Tożsamość osoby wypełniającej:

Data:
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10. Analiza kwestionariusza w państwach członkowskich partnerach projektu

Państwa członkowskie biorące udział w projekcie miały trzy i pół miesiąca na analizę kwestionariusza w swoich 
krajach.
Z analizy wynika, że kwestionariusz jest wyczerpujący, ale bardzo długi. Potrzeba dużo czasu, aby przeprowadzić 
ocenę, a więc można by opracować krótszą wersję oceny. 

Francja
W celu ułatwienia transpozycji dyrektywy Ministerstwo Sprawiedliwości Francji podczas sześciu miesięcy 
przeprowadziło próby w siedmiu punktach pilotażowych. Punkty te to:
 • Béthune;
 • Bobigny;
 • Draguignan;
 • Lyon;
 • Nancy;
 • Pau;
 • Saint-Malo.

Te siedem miejsc  różni się od siebie ze względu na wielkość, położenie geograficzne i mają również bardzo różny 
wskaźnik przestępczości. Kryteria te zostały wybrane w celu  rozpatrzenia całego terytorium w świetle przyszłego 
rozpowszechnienia użycia środka.

 Indywidualna ocena musi obowiązywać wszystkich pokrzywdzonych przestępstwem, bez wyjątku. It is essential 
to provide several evaluation filters: a first detection (initial assessment) to determine whether a victim is 
particularly vulnerable and then a detailed evaluation for most «exposed» victims. Szczegółowa ocena jest 
przeprowadzana we wszystkich projektach przez stowarzyszenia pomocy pokrzywdzonym.

Ocena zakłada proces składający się z dwóch etapów niezależnie od punktu pilotażowego:
 •   Pierwszy etap rozpoznania/identyfikacji realizowany jest przez służby dochodzeniowe lub prokuraturę;
 •  zgodnie z tymi pierwszymi elementami, na zlecenie prokuratora lub służb dochodzeniowych, 

stowarzyszenie pomocy pokrzywdzonym musi się skontaktować z pokrzywdzonym w celu 
przeprowadzenia szczegółowej oceny i  raportu na temat potrzeb pokrzywdzonego, który jest 
wysyłany Prokuratora.

Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości realizowało zadania związane z projektem EVVI w sposób następujący: 
 • Przekazało projekt kwestionariusza do wykorzystania przez organizację «SOS dla Rodziny»;
 •  Kwestionariusz został zmieniony przez Radę ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem6 przy Ministrze 

Sprawiedliwości na posiedzeniu w dniach 6 sierpnia i 3 września. Następne posiedzenie zostało 
zaplanowane na koniec października.

Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem opracowała dwie wersje kwestionariusza:
 • jedną dla organizacji pozarządowych;
 • drugą dla organów państwowych.

Portugalia
W celu zebrania opinii i sugestii od kluczowych organizacji w Portugalii odnośnie dokumentu roboczego stworzonego 
w ramach projektu europejskiego EVVI - Ocena osób pokrzywdzonychdo oceny potrzeb pokrzywdzonych w 
zakresie ochrony APAV wysłało zapytanie do sześciu krajowych organizacji rządowych:
 •  Direção Geral da Política e da Justiça (DGPJ)/Dyrekcja Generalna ds. Polityki w Dziedzinie Wymiaru 

Sprawiedliwości. Dyrekcja Generalna ds. Polityki w Dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości to centralny 
wydział administracji rządowej w zakresie prawa, który posiada niezależność administracyjną.

 •  Biuro Prokuratora Generalnego Republiki. Biuro Prokuratora Generalnego Republiki to organ 
najwyższego szczebla w Ministerstwie Sprawiedliwości (Ministério Público).

6 - Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem to organ powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP.
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 •  Policja (PSP). Policja, zwana PSP, to umundurowani i uzbrojeni funkcjonariusze bezpieczeństwa 
publicznego. Ich organ posiada niezależność administracyjną.

 •  Gwardia Narodowa Republiki (NGR). Gwardia Narodowa to agencja bezpieczeństwa publicznego, 
składająca się z personelu wojskowego. Zorganizowana jako specjalny korpus wojsk, z niezależnością 
administracyjną, która ma jurysdykcję w całym kraju i na wodach terytorialnych.

 •  Policja sądowa (JP). Zadaniem policji sądowej zgodnie z ustawą ustrojową, która jej dotyczy oraz 
ustawą o organizacji dochodzeń karnych (LOCI) jest pomoc organom sądowym w dochodzeniach oraz 
rozwijanie i promowanie działań w zakresie zapobiegania, wykrywania i dochodzenia na podstawie 
własnej jurysdykcji lub powierzanych przez właściwe organy sądowe.

 •  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras/Portugalski Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (SEF). Urząd 
ds. Cudzoziemców i Granic to państwowy organ bezpieczeństwa podlegający Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych, które posiada władzę administracyjną i funkcjonuje jako element polityki 
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Dwie z sześciu organizacji udzieliły odpowiedzi APAV:
 • Policja (PSP);
 • Serviço de Estrangeiros e Fronteiras/Portugalski Urząd ds. Cudzoziemców i Granic (SEF).

W opinii Policji kwestionariusz jest ma dobry układ i strukturę, a pytania mają istotne znaczenie dla sprawy. 
Niemniej jednak, dokument jest dość długi i nie nadaje się do rutynowego użycia. 

W opinii Portugalskiego Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic dokument jest praktycznie wyczerpujący i dobrze 
opracowany. Niemniej jednak, uznano za konieczną zmianę (lub dodanie) kilku pytań, które lepiej odzwierciedlają 
możliwość, iż ofiara była celem przestępstwa popełnionego przez grupę (co się często zdarza w przypadku 
handlu ludźmi) zamiast tylko jednego sprawcę. Istnieją dwie możliwości:
 •  Dodanie pytania, które wyjaśnia obecność dodatkowych sprawców zamieszanych w popełnienie 

przestępstwa;
 •  Dodanie innego pytania, które obejmuje możliwość, iż cudzoziemcy mogą być szantażowani 

pośrednimi groźbami, kierowanym do innych członków rodziny, którzy nadal przebywają w kraju 
pochodzenia i, których jest często trudniej chronić.

Hiszpania
Grupa robocza Ministerstwa Sprawiedliwości Hiszpanii przeanalizowała kwestionariusz i wysłała go do innych 
instytucji krajowych odpowiedzialnych za ochronę osób pokrzywdzonych. Kwestionariusz otrzymało:
 •  Ministerstwo Zdrowia w ramach „Specjalnej delegacji regulującej politykę wobec przemocy ze względu 

na płeć“;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
 •  Generalna Rada Sądownictwa w ramach „Obserwatorium przemocy domowej i płci“;
 •  Prokuratura Generalna w szczególności te, które spełniają ważne funkcje w zakresie ochrony ofiar 

(pokrzywdzonych dzieci, ofiar przemocy seksualnej itp).

Po otrzymaniu uwag od tych instytucji grupa robocza Ministerstwa Sprawiedliwości przystąpiła do analizy i oceny 
wyników. Uwagi te zostały ujęte w wersji kwestionariusza z dn. 5 czerwca 2014 r. i mogą przyczynić się do 
ulepszenia dokumentu.

Wielka Brytania
Istnieją dwa obszary, w których kwestionariusz mógłby mieć zastosowanie. Pierwszy to obszar, w którym 
funkcjonariusze policji wstępnie oceniają osobę pokrzywdzoną w czasie zgłaszania przestępstwa. Drugi to 
obszar, w którym Jednostki Ochrony Świadków (WCUs) oceniają osoby pokrzywdzone, których sprawy mają 
zostać przekazane na rozprawę.  

Zastosowanie kwestionariusza lub dokumentu opartego na nim będzie zależne od przebiegu prac podejmowanych 
obecnie w zakresie polityki na rzecz osób pokrzywdzonych w Anglii i Walii w ramach Strategii Wymiaru 
Sprawiedliwości i Planu Działań. Obejmuje to prace nad cyfryzacją wymiany informacji pomiędzy policją/CPS a 
sądami oraz zmianami w sposobie zamawiania i finansowania pomocy na rzecz ofiar.



- 65 -

Służby policyjne w Anglii i Walii już używają modelu oceny ryzyka DASH (Przemoc domowa, Stalking i Przemoc 
na tle honorowym) w odniesieniu do przemocy w rodzinie i przemocy na tle honorowym. Wiele pytań w 
kwestionariuszu zostało na tym modelu opartych.  Jest mało prawdopodobne, aby funkcjonariusze odnieśli się 
z entuzjazmem do odejścia od obecnego dokumentu do oceny przemocy domowej, ponieważ jest on dobrze 
ugruntowany i stanowi wynik badań naukowych.  Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że w Anglii i Walii 
funkcjonuje 43 niezależnych służb policyjnych i potrzebna będzie zgoda każdej z nich na użycie dokumentu.

Wspólne jednostki WCU policji/CPS przeprowadzają oceny potrzeb osób pokrzywdzonych, których sprawy mają 
trafić na rozprawę. Obecnie używają one standardowego szablonu oceny, ale można wykorzystać elementy 
kwestionariusza, zwłaszcza te części, które oceniają potrzeby ofiary odnośnie środków potrzebnych do złożenia 
zeznań.
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11. Lista osób uczestniczących w pracach Projektu EVVI

Spotkanie inauguracyjne Grupy Roboczej - Paryż, Francja - 30 stycznia 2014 r.

Francja
 •  Françoise AYMES-BELLADINA, Kierownik Projektu EVVI, Sędzia, Naczelnik biura wsparcia 

pokrzywdzonych i przepisów dla stowarzyszeń, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Sandra DESJARDIN, Zastępca Kierownika, Sędzia, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Aurélia SCHAFF, Sędzia, Dyrekcja ds. Kryminalnych i Ułaskawień, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Linda MAIZENER, Sędzia, Specjalista ds. współpracy prawnej, Wydział Spraw Europejskich i 
Międzynarodowych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości Francji

 •  Anthony MANWARING, Sędzia, Zastępca Dyrektora, Naczelnik Wydziału Zagranicznego, Krajowa 
Szkoła Sądownictwa 

 • Sabrina BELLUCCI, Dyrektor Francuskiego Instytutu Mediacji i Pomocy Ofiarom (INAVEM)

Polska
 •  Marzena KRUK, Doktor psychologii, Naczelnik Wydziału Praw Człowieka, Departament Współpracy 

Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości RP
 •  Radosław SIENKIEWICZ, Starszy specjalista, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw 

Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Portugalia
 •  Rosa SAAVEDRA, Starszy doradca Zarządu, Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw 

- APAV
 •  Frederico MARQUES, Starszy doradca Zarządu, Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom 

Przestępstw - APAV

Hiszpania 
 •  Enrique VALDES-SOLIS IGLESIAS, Prokurator, radca prawny w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Hiszpanii

Wielka Brytania
 • Chrissy TSERTIS, Wydział Zagraniczny Koronnej Służby Prokuratorskiej
 •  Samantha THOMPSON, Starszy Doradca ds. Polityki, Dyrekcja Operacyjna, Zarząd Koronnej Służby 

Prokuratorskiej
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Wizyta studyjna na temat metod oceny, które już funkcjonują w państwie członkowskim - Londyn, Wielka 
Brytania - 24/25 kwietnia 2014

Francja
 •  Sandra DESJARDIN, Zastępca Kierownika, Sędzia, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Marylène LADRIL, Koordynator Projektu EVVI, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Aurélia SCHAFF, Sędzia, Dyrekcja ds. Kryminalnych i Ułaskawień, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Linda MAIZENER, Sędzia, Specjalista ds. współpracy prawnej, Wydział Spraw Europejskich i 
Międzynarodowych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości Francji 

Polska
 •  Marzena KRUK, Doktor psychologii, Naczelnik Wydziału Praw Człowieka, Departament Współpracy 

Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości RP
 •  Jacek TOPOROWSKI, Starszy specjalista, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw 

Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Portugalia
 •  Rosa SAAVEDRA, Starszy doradca Zarządu, Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw 

- APAV
 •  Frederico MARQUES, Starszy doradca Zarządu, Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom 

Przestępstw - APAV

Hiszpania 
 •  Adela CHINCHILLA, Sekretariat Generalny ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości, Ministerstwo 

Sprawiedliwości Hiszpanii
 •  Belen ORDONEZ SANCHEZ, Sekretariat Generalny ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości, 

Ministerstwo Sprawiedliwości Hiszpanii

Wielka Brytania
 • Chrissy TSERTIS, Wydział Zagraniczny Koronnej Służby Prokuratorskiej
 •  Samantha THOMPSON, Starszy Doradca ds. Polityki, Dyrekcja Operacyjna, Zarząd Koronnej Służby 

Prokuratorskiej
 • David BATES, Sierżant, Policja West Midlands
 •  Kristel POUS, Sędzia łącznikowy z Wielką Brytanią, Wydział Spraw Europejskich i Międzynarodowych, 

Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości Francji
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Spotkanie Grupy Roboczej i opracowanie projektu kwestionariusza oceny indywidualnej osób pokrzywdzonych - 
Paryż, Francja - 5 czerwca 2014

Francja
 •  Françoise AYMES-BELLADINA, Kierownik Projektu EVVI, Sędzia, Naczelnik biura wsparcia 

pokrzywdzonych i przepisów dla stowarzyszeń, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Sandra DESJARDIN, Zastępca Kierownika, Sędzia, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Marylène LADRIL, Koordynator Projektu EVVI, Departament odpowiedzialny za dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości i wsparcia pokrzywdzonych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Aurélia SCHAFF, Sędzia, Dyrekcja ds. Kryminalnych i Ułaskawień, Ministerstwo Sprawiedliwości 
Francji

 •  Linda MAIZENER, Sędzia, Specjalista ds. współpracy prawnej, Wydział Spraw Europejskich i 
Międzynarodowych, Sekretariat Generalny, Ministerstwo Sprawiedliwości Francji 

 •  Stéphanie STEINER, Kapitan, Biuro Dyrektora Generalnego Francuskiej Żandarmerii, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych Francji

Polska
 •  Marzena KRUK, Doktor psychologii, Naczelnik Wydziału Praw Człowieka, Departament Współpracy 

Międzynarodowej i Praw Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości RP
 •  Radoslaw SIENKIEWICZ, Starszy specjalista, Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw 

Człowieka, Ministerstwo Sprawiedliwości RP

Portugalia
 •  Rosa SAAVEDRA, Starszy doradca Zarządu, Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw 

- APAV
 •  Frederico MARQUES, Starszy doradca Zarządu, Portugalskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom 

Przestępstw - APAV

Hiszpania 
 •  Adela CHINCHILLA, Sekretariat Generalny ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości, Ministerstwo 

Sprawiedliwości Hiszpanii
 •  Belen ORDONEZ SANCHEZ, Sekretariat Generalny ds. Administracji Wymiarem Sprawiedliwości, 
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