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Jak państwa członkowskie niedostatecznie chronią ofiary przestępstw –
sprawozdanie agencji UE
Zdaniem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) państwa członkowskie muszą
dołożyć większych starań, aby lepiej chronić ofiary przestępstw z użyciem przemocy. W
najnowszym sprawozdaniu FRA analizuje istniejące środki ochrony praw osób
pokrzywdzonych. Agencja wzywa do działań pozytywnych ze strony policji, służb wsparcia,
prokuratorów i sądów.
„Zbyt wiele ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy nie uczestniczy w postępowaniu
karnym. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie ich praw, aby chronić ofiary przed dalszą
wiktymizacją i by zagwarantować im uczestnictwo w naprawieniu doznanych krzywd”, mówi dyrektor
FRA Michael O'Flaherty.
W czteroczęściowej serii sprawozdań FRA „Sprawiedliwość dla ofiar aktów przemocy” zidentyfikowano
słabości systemu sprawiedliwości, analizując z punktu widzenia prawa dostęp ofiar do sprawiedliwości.
Każda część serii koncentruje się na odmiennej kwestii, np. ostatnie sprawozdanie odnosi się do
problemu kobiet jako ofiar przemocy domowej.
W sprawozdaniach zaproponowano praktyczne sposoby, w jakie osoby odpowiedzialne za kształtowanie
polityki mogą poprawić sytuację ofiar. Należą do nich:
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•
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Efektywniejsze i kompleksowe wsparcie zamiast fragmentarycznego podejścia. Lepsza
koordynacja między policją a służbami wsparcia w celu umożliwienia szybkich i skutecznych
postępowań. Państwa członkowskie powinny zapewnić odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe
służbom udzielającym wsparcia, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i doradztwa
w zakresie praw ofiar.
Większa ochrona podczas postępowania sądowego, by uniknąć dodatkowej traumy przy
kolejnym spotkaniu ofiar ze sprawcami. Należy wprowadzić odpowiednie środki w celu oddzielenia
sprawców od ofiar podczas postępowania.
Większa ochrona ze strony policji. Policja i sędziowie powinni lepiej chronić kobiety
obawiające się ponownej przemocy ze strony partnera. Należy systematycznie stosować zakazy i
nakazy sądowe.
Większe odszkodowania dla ofiar za doznane cierpienia. Informowanie ofiar o przysługującym
im prawie do odszkodowania od sprawców i państwa, a także szkolenie sędziów w celu
uświadomienia im, że odszkodowanie stanowi ważną część wyroku skazującego.
Resocjalizacja sprawców poprzez szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy, nadzór
kuratora i mediację między ofiarą a sprawcą. Pomoże to zapobiegać dalszej przemocy w
społeczeństwie oraz ułatwi pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.
Szkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości i policji w celu promowania zrozumienia i
empatii w kontaktach z ofiarami. Pomoże to sądom i policji respektować prawa ofiar oraz
traktować ofiary z szacunkiem. Szkolenia dla pracowników służby zdrowia w zakresie identyfikacji
i reagowania na przypadki nadużyć. Edukacja policji w zakresie potrzeby interwencji, by zapobiec
dalszej przemocy wobec kobiet ze strony partnera.

W sprawozdaniu przedstawiono podejście do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z punktu
widzenia prawa. Analizy dokonano z perspektywy ofiar przestępstw z użyciem przemocy, a także
prawników, policji, sędziów i personelu udzielającego wsparcia ofiarom w kontekście dochodzenia
sprawiedliwości i ochrony przed powtórną wiktymizacją. Sprawozdanie oparto na wnioskach z badań
przeprowadzonych w Austrii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii i Wielkiej Brytanii.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy skorzystać z poniższych danych kontaktowych:
media@fra.europa.eu; tel.: +43 1 580 30 642
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