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wprowadzenie

KrZysZtof śmisZeK

o projekcie
Z wielką przyjemnością prezentujemy Państwu „Przestępstwa motywowane 

uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową – Zbiór 

narzędzi dla organów ścigania”. Publikacja ta jest rezultatem prac grupy między-

narodowych ekspertów, którzy wzięli udział w projekcie „Wymiar sprawiedliwości 

i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”. Projekt został wsparty 

przez Komisję Europejską w ramach programu „Fundamental Rights and Justice”. 

We współpracę zaangażowane są organizacje z pięciu krajów: Kampania Przeciw 

Homofobii (Polska), Zagreb Pride (Chorwacja), Hatter Society (Węgry), Litewska 

Liga Gejowska (Litwa) oraz Mozaika (Łotwa). 

Główną inspiracją do powstania projektu było przyjęcie Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r., która ustala 

minimalne standardy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz 

zastępuje decyzję ramową Rady 2001/220/JHA (dalej zwaną: Dyrektywą Praw 

Ofiar). Dyrektywa nakłada nowe zobowiązania na przedstawicieli organów ści-

gania, wprowadza także określone rozwiązania, które powinny być stosowane 

w pracy z ofiarami przestępstw z nienawiści motywowanych orientacją seksualną 

oraz tożsamością płciową (SOGI).
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Projekt miał dwa cele. Po pierwsze, przeprowadzenie solidnej diagnozy szcze-

gólnych potrzeb ofiar LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) 

w świetle przepisów Dyrektywy. W tym celu przygotowano ankietę dla ofiar 

przestępstw z nienawiści na temat rzeczywistych doświadczeń w kontaktach 

z funkcjonariuszami policji, sędziami, prokuratorami oraz prawnikami. O innowa-

cyjności tego projektu świadczy to, że po raz pierwszy potrzeby ofiar przestępstw 

z nienawiści motywowanych orientacją seksualną i tożsamością płciową zostały 

zdiagnozowane na szerokim polu. Nie tylko w zakresie, w jakim społeczność LGBT 

mierzy się ze skutkami przestępstw i mowy nienawiści w ich codziennym życiu, lecz 

także w zakresie relacji pomiędzy przedstawicielami organów ścigania, z którymi 

ofiary mają styczność w trakcie zgłaszania przestępstwa. Z doświadczeń organi-

zacji pozarządowych na co dzień zajmujących się prawami człowieka i osób LBGT 

wynika, że wiele ofiar przestępstw motywowanych nienawiścią spotyka się z nie-

właściwym zachowaniem ze strony przedstawicieli organów ścigania w momencie, 

gdy ujawniają swoją orientację seksualną lub/i tożsamość płciową. Tego rodzaju 

zachowania nie zawsze są intencjonalne, nie zawsze też mają na celu pogwałcenie 

godności ofiary. Zwykle skutkują jednak naruszeniem poczucia bezpieczeństwa 

osoby pokrzywdzonej oraz nadszarpują jej wiarę w efektywność działań służb 

danego kraju. Dlatego też projekt skupił się na prawdziwych doświadczeniach ofiar 

przestępstw z nienawiści motywowanych przez orientację seksualną i tożsamość 

płciową, aby zbadać wszystkie potencjalne naruszenia praw, które mogą mieć miej-

sce w czasie kontaktu ofiar z przedstawicielami władzy.

Po drugie, projekt miał na celu udostępnienie specjalistycznej wiedzy wszyst-

kim potencjalnym przedstawicielom organów ścigania, którzy mogli mieć kon-

takt z ofiarami homofobicznych i transfobicznych przestępstw z nienawiści, oraz 

wyposażenie ich w odpowiednie narzędzia i ekspertyzy, by uniknąć wtórnej 

wiktymizacji, wyeliminować ryzyko traumy w czasie postępowania przygotowaw-

czego i procedur sądowych. Narzędzia wykorzystane w tej części projektu podzie-

lono na dwie grupy: teoretyczną (w większości zawartą w zestawie narzędzi) oraz 

praktyczną (szkolenia oraz sesje poświęcone specyfice przestępstw z nienawiści 

motywowanych orientacją seksualną i tożsamością płciową w odniesieniu do 

specyfiki psychologicznej oraz sytuacji osób LGBT). Szkolenia zostały przygoto-

wane nie tylko w oparciu o potrzeby oraz doświadczenia osób pokrzywdzonych, 

lecz także bazowały na rezultatach szczegółowej ankiety dotyczącej edukacyj-

nych potrzeb funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów oraz praktykujących 

prawników. Programy szkoleniowe zostały przygotowane zgodnie z krajowymi 
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ramami prawnymi z zakresu ochrony ofiar oraz zobowiązaniami wynikającymi 

z prawa UE. 

Zarówno potrzeba specjalnie przygotowanych szkoleń, jak i pogłębiona 

wiedza o specyficznej sytuacji ofiar LGBT pochodzi nie tylko z badań przepro-

wadzonych w ramach projektu. Istnieją także inne źródła, które potwierdzają, że 

jeżeli zależy nam na odpowiedniej reakcji na szkodliwe zjawiska homofobicznych, 

bifobicznych oraz transfobicznych przestępstw, potrzebne są pilne działania 

podnoszące umiejętności przedstawicieli państwa w tym właśnie obszarze. 

Według badania „EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and 

transgender survey”1 przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych 

Unii Europejskiej w 2013 r., w ciągu ostatnich pięciu lat około jedna czwarta 

wszystkich respondentów (26%) została zaatakowana lub była narażona na prze-

moc w domu lub w innym miejscu. Liczba ta wzrasta do 35% wśród wszystkich 

transpłciowych respondentów. Prawie jedna trzecia (29%) z tych, którzy nie zgło-

sili na policję najpoważniejszego incydentu przemocy motywowanej SOGI, który 

wydarzył się w ciągu ostatnich pięciu lat, nie zrobiła tego, ponieważ obawiała się 

homofobicznej lub transfobicznej reakcji ze strony policji. „A study for an impact 

assessment on ways of improving the support, protection and rights of victims 

across Europe”2 udowadnia, że istnieje potrzeba wzmocnienia ochrony praw 

ofiar przestępstw, takich jak bycie traktowanym z szacunkiem i godnością czy 

otrzymanie ochrony oraz wsparcia. Kolejne badanie „Feasibility study on standa-

rizing national legislation on violence against woman, violence against children 

and sexual orientation violence”3 ujawnia, że dostęp do wyżej wymienionych 

praw oraz egzekwowanie ich jest jeszcze trudniejsze, jeżeli chodzi o osoby LGBT. 

Dyrektywa Praw Ofiar wymienia osoby LGBT jako jedną z najbardziej wrażliwych 

grup, których szczególne potrzeby muszą być wzięte pod uwagę w czasie pro-

cesów karnych. „Feasibility study on standarizing...” wskazuje, że przedstawiciele 

organów ścigania oraz służby pomagające ofiarom przestępstw w UE mają nie-

wystarczające kompetencje w zakresie pracy z ofiarami przestępstw z nienawiści 

motywowanych orientacją seksualną i tożsamością płciową. Potrzebne są szko-

lenia, wdrożenie odpowiednich przepisów oraz rzetelne badania. Strach przed 

byciem źle traktowanym lub dyskryminowanym przez reprezentantów organów 

1 http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf 

2 http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/matrix_2010_ia_final_report_en.pdf

3 http://ec.europa.eu/justice/criminal/document/index_en.htm 
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ścigania jest jednym z głównych powodów wysokiego wskaźnika niezgłoszonych 

przypadków tego typu przestępstw. Oznacza to, że zabezpieczenie praw ofiar 

stanowi kluczowy element, który pozwoli zwiększyć liczbę zgłaszanych spraw. 

Jednym z rezultatów projektu jest także zapoczątkowanie bliskiej współpracy 

pomiędzy krajowymi, pozarządowymi organizacjami LGBT, a urzędnikami pań-

stwowymi – policją, prokuratorami, sędziami oraz pracownikami naukowymi, 

którzy mieli swój wkład w tworzenie tego zestawu narzędzi oraz planu szkoleń. 

Współpraca z doświadczonymi ekspertami z zakresu wielu specjalizacji pozwoliła 

nam na stworzenie materiałów, które pokrywają zapotrzebowanie wszystkich 

stron, zaangażowanych w przyjmowanie i przetwarzanie zgłoszeń dotyczących 

popełnienia przestępstw motywowanych uprzedzeniami do osób LGBT.

Co ważne, projekt który jest kierowany do przedstawicieli organów ścigania 

w celu rozszerzenia ich zdolności i kompetencji, został także przygotowany z myślą 

o zwiększeniu poziomu zaufania wśród osób LGBT wobec przedstawicieli organów 

ścigania oraz z myślą o minimalizowaniu zjawiska zaniżonego zgłaszania prze-

stępstw z nienawiści. Zgodnie z powyższym, wskaźnik zaniżonego zgłaszania prze-

stępstw z nienawiści motywowanych orientacją seksualna i tożsamością płciową 

jest z pewnością niepokojący, natomiast bez wzięcia pod uwagę ich przyczyn nigdy 

nie będziemy w stanie dostarczyć odpowiednich rozwiązań – na tyle skutecznych, 

by im przeciwdziałać. Jak wynika z badania, jednymi z najsłabszych elementów, 

które składają się na ten stan rzeczy, są zarówno niskie kompetencje przedstawicieli 

organów ścigania, jak i istniejące uprzedzenia do osób LGBT będących ofiarami 

przestępstw. Dlatego też jednym z czołowych celów projektu jest zapoczątkowanie 

oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a repre-

zentantami państwa.

o dyrektywie
Dyrektywa Praw Ofiar została przyjęta w celu wzmocnienia europejskich ram 

prawnych dotyczących praw ofiar poprzez ustalenie minimalnych standardów 

praw, wsparcia oraz ochrony ofiar przestępstw. Dyrektywa zastępuje Decyzję 

Roboczą Rady o statusie osoby pokrzywdzonej w procesie karnym. Wszystkie 

państwa Członkowskie Unii Europejskiej były zobowiązane do zaimplemento-

wania przepisów Dyrektywy do ich krajowych systemów prawnych do 16 listo-

pada 2015 r.
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Jak podkreśla Komisja Europejska w „DG justice guidance – wytycznych Dyrekcji 

Generalnej ds. Sprawiedliwości i Praw Podstawowych”4: „Celem [Dyrektywy] jest 

poprawa rzeczywistej, codziennej sytuacji milionów ofiar przestępstw na terenie 

Europy tak bardzo, jak to tylko możliwe”. Naczelnym przesłaniem Dyrektywy jest 

to, że ofiary mają określony zakres potrzeb, które muszą być zaspokojone, aby 

udało im się wrócić do normalnego życia: by były traktowane z szacunkiem oraz 

godnością; by były chronione i wspierane; aby miały dostęp do sprawiedliwości; 

oraz aby uzyskały odszkodowanie i naprawę wyrządzonych przez sprawcę krzywd. 

Podczas przygotowywania przepisów Dyrektywy przyjęto, że wszystkie potrzeby 

ofiar powinny być zaspokojone całościowo, w ramach wypracowanych określo-

nych rozwiązań. Środki te muszą być zastosowane nie tylko w czasie rzeczywistego 

postępowania karnego, lecz także na etapie przed nim oraz po tym, gdy zostało już 

zakończone. 

To, co ważne, i co powinno zostać uznane za największe osiągnięcie Dyrektywy 

to indywidualna, jednostkowa perspektywa, którą trzeba zastosować przy ocenie 

sytuacji ofiary. To oznacza, że wszystkie wykorzystane instrumenty oraz działania 

podjęte przez przedstawicieli organów ścigania należy dostosować do specyficznej 

sytuacji osoby, która doświadczyła przestępstwa. W rezultacie dostarczone infor-

macje, wsparcie, ochrona oraz prawa procesowe muszą być oceniane z uwzględ-

nieniem wszystkich unikalnych okoliczności przestępstwa.

Celem Dyrektywy jest także zapewnienie, że osoby pokrzywdzone przestępstwem 

będą uznane i traktowane z poszanowaniem, wrażliwością dostosowaną do ich 

potrzeb, w profesjonalny oraz niedyskryminujący sposób we wszystkich kontaktach 

z instytucjami wsparcia ofiar oraz podczas udziału w mechanizmach sprawiedliwości 

naprawczej, a także w kontaktach z uprawnionymi władzami działającymi w ramach 

procesu karnego. Zgodnie z powyższym, zjawisko zaniżonego zgłaszania określonych 

przestępstw może mieć różne powody. Homofobia, bifobia oraz transfobia są jedny-

mi z nich i przyczyniają się do niskiego poziomu zaufania co do efektów pracy wymia-

ru sprawiedliwości oraz reprezentantów państwa. Uprzedzenia urzędników pań-

stwowych w stosunku do społeczności LGBT stanowią jedną z głównych przeszkód, 

które powstrzymują ofiary przestępstw z nienawiści do ich zgłaszania. Dyrektywa 

mówi o tym bardzo wyraźnie, zobowiązując jednocześnie państwa członkowskie 

Unii Europejskiej do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w codziennej pracy 

4 http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf 
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organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Celem jest wyeliminowanie strachu 

oraz braku zaufania wśród osób zgłaszających przestępstwa. Zgodnie z Preambułą 

Dyrektywy, przestępstwo jest czynem przeciwko społeczeństwu, jak i pogwałceniem 

indywidualnych praw ofiar. Tak więc ofiary przestępstw powinny być uznawane oraz 

traktowane z poszanowaniem, wrażliwością, w sposób profesjonalny i pozbawiony 

dyskryminacji jakiegokolwiek rodzaju i z jakiejkolwiek przyczyny (m.in. z uwzględ-

nieniem możliwości swobodnego wyrażania swojej tożsamości płciowej i orientacji 

seksualnej). W tym celu, wykorzenienie homofobicznych, transfobicznych oraz bifo-

bicznych uprzedzeń z codziennej działalności przedstawicieli organów sprawiedli-

wości powinno być jednym z priorytetów uznawanych przez państwa członkowskie 

i w rezultacie powinno prowadzić do zachęcenia ofiar przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami do zgłaszania naruszeń prawa.

Aby zapewnić, że wszystkie główne zasady wprowadzone przez Dyrektywę 

są odpowiednio oraz w pełni zaimplementowane, państwa członkowskie powin-

ny zadecydować, czy istnieje potrzeba wniesienia poprawek do już istniejących 

przepisów prawa lub wprowadzić nowe akty prawne, które przenosiłyby przepisy 

Dyrektywy do krajowych systemów prawnych. Wolność w wyborze odpowiednich 

sposobów implementacji pozostawiono krajowym ustawodawcom. Jednak należy 

pamiętać, że na końcu procesu implementacji muszą obowiązywać efektywne 

środki, które pozwolą ofiarom homofobicznych i transfobicznych przestępstw 

z nienawiści składać skargi, zgłaszać przestępstwa oraz aktywnie uczestniczyć 

w procesie, a także otrzymywać wszystkie informacje oraz wsparcie, których mogą 

potrzebować. Warte podkreślenia jest to, że Dyrektywa ma zastosowanie w powią-

zaniu z przestępstwami oraz procesem karnym i nie penalizuje pewnych czynów 

lub zachowań w państwach członkowskich. Oznacza to, że decyzja o kryminalizacji 

homofobicznych, bifobicznych oraz transfobicznych aktów przemocy jest pozosta-

wiona wyłącznie jurysdykcji krajowych ustawodawców. Są państwa członkowskie 

UE, które jeszcze nie zdecydowały się włączyć orientacji seksualnej, tożsamości 

płciowej oraz ekspresji płciowej do kryteriów przesłanek przestępstw opartych 

na dyskryminacji. Jednakże, Dyrektywa ustala standardy procedur dla policji oraz 

wymiaru sprawiedliwości, wprowadza także zobowiązania dla przedstawicieli 

państwowych, aby unikali dyskryminującego zachowania w czasie przetwarzania 

zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, złożonych przez osoby LGBT. Oznacza 

to pełne poszanowanie dla godności oraz tożsamości seksualnej i płciowej osób, 

które zdecydowały się zgłosić przestępstwo. Unia Europejska poprzez przyjęcie 

tej Dyrektywy zaprosiła państwa członkowskie do wypracowania spójnej wersji 
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krajowych standardów praw ofiar przestępstw, włączając w to dostęp do wsparcia, 

ochrony oraz udział w procesie karnym. Powyższe cele mogą zostać osiągnięte 

przez wprowadzenie ogólnokrajowych zasad postępowania/przewodników dla 

profesjonalistów, którzy są w regularnym kontakcie z ofiarami przestępstw (Policja, 

organy sądownicze, osoby udzielające wsparcia ofiarom przestępstw i tym podob-

ne) lub przez ustalenie dokładnego zakresu obowiązków dla zaangażowanych 

jednostek. Takie przewodniki, jeżeli zostałyby przyjęte, powinny być upublicznione 

oraz powiązane dodatkowo z właściwym przeszkoleniem profesjonalistów. 

Jednym z głównych celów Dyrektywy jest ustalenie standardów związanych 

z zapewnieniem wsparcia ofiarom przestępstw. Dyrektywa klasyfikuje prawo do 

wsparcia jako podstawowe prawo osoby, która doświadczyła przemocy. Celem 

jest zapewnienie ofiarom oraz członkom ich rodzin dostępu do dyskretnych usług 

wsparcia bez pobierania opłat. Służby powinny ponadto zapewniać im dostęp do 

informacji, porad, emocjonalnego i psychologicznego wsparcia. Wsparcie powin-

no być zapewnione możliwie jak najwcześniej, od momentu, gdy przestępstwo 

zostało popełnione, niezależnie od tego czy zostało ono zgłoszone. Równocześnie 

osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą potrzebować wsparcia zarówno 

w czasie procesu, jak i w czasie okresu następującego po nim, zależnie od ich 

indywidualnych potrzeb.

Dyrektywa wymaga także od państw członkowskich, aby wspomagały kierowa-

nie petentów do organizacji wspierających ofiary, które są w stanie dostarczyć wła-

ściwą pomoc z różnego zakresu. Jest to ważny aspekt zapewniania pomocy, ponie-

waż brak takiego systemu często zawęża dostęp do właściwego wsparcia ofiarom 

jego wymagającym. Ten wymóg zachęca państwa członkowskie do wzmacniania 

współpracy z organizacjami pozarządowymi aktywnymi w sferze pomocy ofiarom.

Jednym z podstawowych standardów wyznaczonych przez Dyrektywę jest 

zobowiązanie do udostępniania informacji ofiarom przestępstw przez właściwy 

organ pierwszego kontaktu. Komisja Europejska podkreśla, że cel tego przepisu 

wymaga, aby organy wymiaru sprawiedliwości ds. karnych aktywnie dostarczały 

wyczerpujących informacji z urzędu, nie wymagając od ofiar samodzielnego szu-

kania tego typu informacji. Należy zapewnić pokrzywdzonym efektywny dostęp 

do wszelkich potrzebnych im informacji, a ich przygotowanie, spersonalizowanie 

i dostarczenie należy do obowiązków władz państwowych. Co ważniejsze, informa-

cja dostarczona przez władze powinna być dla osoby pokrzywdzonej zrozumiała. 

Stwarza to obowiązek włożenia wysiłku w dostosowanie wszystkich ważnych treści 

prawnych do wymagań odbiorcy. 
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Dyrektywa wyznacza także inne standardy, takie jak możliwość składania 

zawiadomień o popełnieniu przestępstwa w języku, który jest dla ofiar zrozumiały, 

obowiązek dostarczania informacji związanej z decyzją o zakończeniu procesu 

karnego (włączając w to przyczyny takiej decyzji) oraz czas i miejsce postępowa-

nia sądowego wraz z rodzajem zarzucanych czynów. Należy także zaproponować 

osobie pokrzywdzonej możliwość poinformowania jej o uwolnieniu sprawcy lub 

o jego ucieczce, a także o dostępnych środkach ochrony. Dyrektywa wprowadza 

też prawo do bycia informowanym o zastosowaniu spersonalizowanych środków 

ochrony oraz o ocenie ryzyka, prawie do tłumaczenia ustnego (kiedy ofiara ma 

formalną rolę w procesie), prawie do zwrotu wydatków (w pewnych sytuacjach), 

jak i prawie do pomocy prawnej oraz prawie do unikania kontaktu ze sprawcą. 

Dyrektywa wyznacza także standard ochrony prywatności ofiary.

o zestawie narzędzi
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione powyżej standardy wyznaczone przez 

Dyrektywę oraz trudności, jakie mogą wiązać się z wdrażaniem ich do codziennej 

pracy wymiaru sprawiedliwości, partnerzy projektu zdecydowali się przygotować 

i dostarczyć praktyczny zestaw narzędzi. Niniejsza publikacja ma być wsparciem 

dla zainteresowanych stron, zaangażowanych we wszystkie formalne oraz niefor-

malne procedury, przy których ofiary przestępstwa są obecne i mogą wymagać 

specjalnej uwagi. Zestaw narzędzi został wypracowany przez międzynarodowych 

ekspertów oraz uznanych specjalistów z różnych dziedzin ważnych dla celów 

Dyrektywy. Zgodnie z powyższym, europejski ustawodawca zdecydował się na 

wprowadzenie rozwiązań obejmujących wszystkie sfery, w celu wyjścia naprze-

ciw różnym potrzebom osób, które stały się ofiarami przestępstw. Ta szeroka 

perspektywa pokrywa różnorodne sfery, które mogą zostać naruszone przez 

doświadczenie przestępstwa – mowa o sferze psychologicznej, psychicznej, emo-

cjonalnej lub nawet materialnej. Dlatego też organizacje zrzeszone w projekcie 

zaprosiły autorów o różnych specjalizacjach i doświadczeniach, aby wnieśli swój 

wkład do podręcznika.

Zestaw narzędzi został zaprojektowany tak, aby służył jako użyteczny instru-

ment dla wszystkich przedstawicieli władz publicznych, włączając w to zarówno 

organy ściagania i wymiar sprawiedliwości, jak i innych specjalistów, którzy są lub 

mogą być w kontakcie z ofiarami przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze 

względu na orientację seksualną, tożsamość płciową lub ekspresję płciową.
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Pierwsza część zestawu narzędzi koncentruje się na specjalnych potrzebach ofiar 

przestępstw motywowanych nienawiścią oraz uprzedzeniami. Ta część wyjaśnia 

i identyfikuje rezultaty traumatycznego doświadczenia, opisując także to, w jaki spo-

sób wpływa ono na ofiarę. Według autorów zestawu narzędzi kluczowe jest zarówno 

zrozumienie specyfiki przestępstwa motywowanego uprzedzeniem, jak i specjalnej 

sytuacji osoby pokrzywdzonej takim naruszeniem prawa. Przed przystąpieniem do 

technicznej części procedur, wszyscy przedstawiciele władz muszą znaleźć odpo-

wiedzi na konkretne pytania. Jaki jest stan emocjonalny ofiary? Czy potrzebuje ona 

jakiegokolwiek psychologicznego lub medycznego wsparcia? Czy ofiara potrzebuje 

towarzystwa bliskiej osoby, by stworzyć bezpieczną przestrzeń i móc porozmawiać 

o swoich doświadczeniach? Czy wszystkie okoliczności składają się na bezpieczną 

przestrzeń, która pozwoli na efektywną komunikację? Czy istnieje jakikolwiek dobrze 

uzasadniony powód, w związku z którym osoba pokrzywdzona może odczuwać 

strach przed jakąkolwiek dalszą agresywną reakcją sprawcy? 

Strach jest jednym z głównych powodów nieefektywnej komunikacji z ofiarą. 

W pierwszej części zestawu narzędzi autorzy wyjaśniają jakie są jego korzenie: 

strach przed doświadczeniem dalszej traumy oraz dalszej wiktymizacji, a także 

strach przed skomplikowanymi procedurami prawnymi, które należy wszcząć, 

aby udowodnić popełnienie przestępstwa. Autorzy wyjaśniają także mechanizmy 

strachu i wiktymizacji oraz ich manifestacje. Zrozumienie tych aspektów pracy 

z ofiarami przestępstw jest kluczowe, aby efektywnie prowadzić sprawę sądową. 

Zestaw narzędzi wyjaśnia, jakie mogą być rezultaty traumy wynikającej z przestęp-

stwa motywowanego homofobią i transfobią oraz jaki wpływ ma ono na stan ofiary. 

Wiedza o tym pomaga zrozumieć różne zachowania ofiary oraz pozwala uniknąć 

nieporozumienia i błędnej interpretacji. Trauma może zaburzyć zdolność osoby 

pokrzywdzonej przestępstwem do zaangażowania się we współpracę z wymia-

rem sprawiedliwości. Ofiara może zostać uznana za niewiarygodnego świadka 

w związku z trudnościami z przypomnieniem sobie ważnych aspektów zdarzenia 

lub radzeniem sobie z traumą poprzez kompletne wycofanie się. Niektóre ofiary 

mogą zaprzeczać występowaniu jakichkolwiek negatywnych symptomów i nieod-

powiednio przygotowani przedstawiciele władz mogą błędnie zinterpretować to 

zachowanie jako brak traumy. Tylko świadomość różnych reakcji, mogących poja-

wić się po doświadczeniu przestępstwa, może pomóc w pełni zrozumieć specyfikę 

indywidualnej sytuacji.

Ta część zestawu narzędzi zawiera informacje dotyczące tego, dlaczego ofiary 

przestępstw są często nieskłonne do zgłaszania swoich doświadczeń z przemocą. 
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Jest to szczególnie ważne w przypadku przestępstwa motywowanego homofobią 

i transfobią. Rozumienie zjawiska zaniżonego zgłaszania przestępstw zdaje się grać 

kluczową rolę w projektowaniu odpowiednich narzędzi, które powinny być zasto-

sowane przez urzędników państwowych zaangażowanych w wymiar sprawiedli-

wości. Strach przed ujawnieniem szczegółów życia intymnego ofiary, strach przed 

reakcją środowiska społecznego oraz dalszą wiktymizacją; obawa, że nie będą zro-

zumiani i nie otrzymają wsparcia – to tylko kilka z przykładów przeszkód, które nie 

pozwalają osobom LGBT będącym ofiarami przestępstw na składanie skarg. Zestaw 

narzędzi wyjaśnia, dlaczego adekwatne wsparcie oraz kierowanie do właściwych 

ośrodków pomocy jest ważne oraz jaką rolę mogą one odegrać w zapewnianiu 

ofiarom kompleksowej pomocy. Warto podkreślić, że odpowiednia pomoc dostar-

czona osobie pokrzywdzonej przestępstwem może także znacząco wpłynąć na 

powodzenie postępowania przygotowawczego oraz procesu sądowego, co będzie 

skutkowało efektywnym przywróceniem porządku publicznego.

Autorzy publikacji omówili znaczenie wymogu indywidualnej oceny każdej 

ze spraw. Zgodnie z Dyrektywą celem oceny jest identyfikacja osób należących 

do grup wrażliwych i ich szczególnych potrzeb ochrony oraz sprawdzenie, czy 

i w jakim stopniu takie osoby mogłyby odnieść korzyść ze specjalnych środków 

pomocy. Jest to nowe podejście, które powinno być wdrożone do codziennej pracy 

władz publicznych najlepiej ze wsparciem ze strony ekspertów.

Zestaw narzędzi skupia się na sytuacji ofiar przestępstw będących osobami 

LGBT oraz ich specyficznych potrzebach, które mogą się pojawić w czasie roz-

patrywania ich zawiadomień o popełnieniu przestępstwa przez władze publicz-

ne. Od czasu wejścia w życie Dyrektywy, wprowadzenie specjalnych procedur 

oraz narzędzi, które mogłyby zapobiegać dyskryminującej reakcji przedstawicieli 

wymiaru sprawiedliwości nie jest już tylko indywidualną sprawą danego państwa. 

Dyrektywa zobowiązała państwa członkowskie aby stały się włączające i otwarte 

na potrzeby osób LGBT będących ofiarami przestępstw. Aby w pełni zrozumieć 

znaczenie wymogów Dyrektywy autorzy zestawu narzędzi przedstawili szczegóło-

wy opis ich wdrażania wraz z uwzględnieniem ich znaczenia. Druga część zestawu 

narzędzi jest poświęcona temu właśnie aspektowi.

Warto zaznaczyć, że zestaw narzędzi nie ma na celu zastąpienia krajowego 

ustawodawstwa, ale ma być albo dostosowany do lokalnego kontekstu prawnego 

wraz z włączeniem w system obowiązującego prawa poprzez proces ustawodaw-

czy, albo uzupełniać krajowe prawo w formie wygodnego odwołania. Użyciu tego 

zestawu narzędzi powinny towarzyszyć szkolenia dla specjalistów pracujących 
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z ofiarami homofobicznych oraz transfobicznych przestępstw z nienawiści. Przy 

braku odpowiedniego szkolenia istnieje zwiększone ryzyko, że ofiara może cierpieć 

ponownie z powodu wtórnej wiktymizacji wywołanej przez nieodpowiednie pyta-

nia oraz zachowania osób, z którymi się zetkną.

Zestaw narzędzi ma służyć jako przewodnik pomagający adekwatnie odpowia-

dać na potrzeby osób ze środowiska LGBT, które są ofiarami przestępstw. Aby to 

osiągnąć rozdział trzeci poświęciliśmy opisaniu praktycznych aspektów interakcji 

pomiędzy osobą LGBT, która doświadczyła przemocy, a przedstawicielem orga-

nów ścigania. Rozdział zawiera szczegółowe sugestie dotyczące poszanowania 

godności i prywatności ofiary jednocześnie osiągając cel postępowania, którym 

jest identyfikacja natury i szczegółów przestępstwa oraz wykrycie sprawcy. Niskie 

kompetencje społeczne oraz brak umiejętności miękkich wśród reprezentantów 

wymiaru sprawiedliwości mogą stanowić jedną z najczęstszych przeszkód w ocią-

gnięciu celów Dyrektywy. Zestaw narzędzi zawiera propozycje pytań oraz określo-

nych zachowań, które mogą być wykorzystywane w celu uczynienia procedury bar-

dziej przyjazną i efektywną. Rozdział zawiera wskazówki jak nawiązać początkowy 

kontakt, jak zorganizować miejsce przesłuchania, jak zidentyfikować specyficzne 

potrzeby danej ofiary oraz jak traktować osoby LGBT z szacunkiem. Wiele uwagi 

poświęcono naturze przestępstw z nienawiści oraz przestępstw motywowanych 

uprzedzeniami. Zajmując się sprawą, która zawiera homofobiczny, bifobiczny lub 

transfobiczny element, kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, aby przedstawiciele 

państwa przyjęli pełną szacunku postawę dla orientacji seksualnej, tożsamości 

płciowej oraz ekspresji płciowej ofiary. 

Dla sukcesu implementacji Dyrektywy do krajowego systemu prawnego klu-

czowe jest dostarczenie odpowiedniej pomocy ofiarom przestępstw, co pomoże 

zaangażować się w dialog ze społeczeństwem obywatelskim, reprezentującym 

społeczność LGBT. W niektórych państwach europejskich to wciąż może być 

wyzwaniem, ale tylko zrozumienie znaczenia takiego rodzaju współpracy może 

przynieść zmianę. 

Zestaw narzędzi dostarcza szczegółową listę pojęć związanych ze środowiskiem 

LGBT, które powinny być poznane i przyswojone przez przedstawicieli organów ści-

gania rozpatrujących zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Zaznajomienie 

z tymi definicjami powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności ich 

codziennej pracy.

 Jesteśmy przekonani, że nasz zestaw narzędzi będzie użyteczną publikacją, 

która wpłynie na lepsze zrozumienie potrzeb osób LGBT będących poszkodowanymi 
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przestępstwem. Mamy także nadzieję, że przyniesie on korzyści wymiarowi spra-

wiedliwości, który jest prawnie zobowiązany do rozpoznawania zgłoszeń w spo-

sób profesjonalny oraz pozbawiony uprzedzeń i dyskryminacji. Mamy także 

świadomość, że zestaw narzędzi powinien służyć jako początek zmian polityki 

oraz podejścia instytucjonalnego tak, aby dostarczyć adekwatną odpowiedź na 

specjalne potrzeby ofiar przestępstw motywowanych homo-, bi- i transfobią. 

Wykorzystywaniu tego podręcznika powinny towarzyszyć specjalne szkolenia 

oraz kampanie zwiększające wewnętrzną świadomość, które mogą rozwijać umie-

jętności oraz kompetencje przedstawicieli władz państwowych, zapewniających 

porządek publiczny.
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rozdział 1:

Potrzeby ofiar przestępstw z nienawiści 
motywowanych homofobią i transfobią  
– brak zrozumienia, specjalna charakterystyka 
i tym podobne

niKica Hamer Vidmar

wprowadzenie
Według Motywu 61 oraz Artykułu 26 Dyrektywy 2012/29/EU wprowadzającej 

minimalne standardy praw, wsparcia oraz ochrony ofiar przestępstw, państwa 

członkowskie są zobowiązane do przygotowania przedstawicieli organów ściga-

nia, będących w kontakcie z ofiarami (funkcjonariusze policji, pracownicy sądu, 

sędziowie oraz prokuratorzy zaangażowani w proces karny, prawnicy, przedsta-

wiciele służb wsparcia ofiar i sprawiedliwości naprawczej) do pracy z ofiarami, 

a w szczególności z ofiarami przestępstw z nienawiści w odpowiedni i profe-

sjonalny sposób. Nie jest to tylko kwestia umiejętności. Wymaga to zarówno 

głębokiego zrozumienia dyskryminacji oraz jej pochodzenia, jak i zrozumienia 

skomplikowanego stanu psychicznego ofiar przestępstw i przemocy, które są 

motywowane dyskryminacją. Ogólne szkolenie dotyczące tego, jak należy zaj-

mować się ofiarami przestępstw nie wystarczy, powinno się także przeprowadzić 
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specjalistyczne szkolenia dotyczące tego, jak zwiększyć świadomość potrzeb osób 

poszkodowanych przestępstwem w taki sposób, aby było można identyfikować 

ofiary i ich potrzeby oraz zajmować się nimi z szacunkiem, profesjonalnie i bez 

dyskryminacji. Osoby, które prawdopodobnie będą zaangażowane w indywidu-

alną ocenę w celu identyfikacji specyficznych potrzeb ochrony ofiar, a co za tym 

idzie – będą decydowały o przyznaniu im specjalnych środków ochrony, powinny 

przejść specjalne szkolenia związane z przeprowadzaniem takiej oceny. Szkolenie 

powinno zawierać informacje dotyczące specyficznych instytucji wsparcia, do 

których ofiary powinny być kierowane, można także przygotować specjalistyczne 

szkolenie (przydatne w sytuacjach, w których pracownicy stykają się z ofiarami 

o specyficznych potrzebach), warto także zadbać o aspekt psychologiczny. Jeśli 

jest to istotne, w czasie szkolenia powinno się podjąć wrażliwe tematy związane 

z kwestiami płci. 

Według wytycznych Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Praw 

Podstawowych powiązanego z transpozycją oraz implementacją Dyrektywy 

Praw Ofiar szkolenie na temat praw oraz potrzeb ofiar powinno być częścią pod-

stawowego szkolenia dla funkcjonariuszy policji oraz pracowników sądowych. 

Dobra praktyka wskazuje, że pracownicy sądowi, sędziowie oraz prokuratorzy 

powinni przejść szkolenie związane ze specyficzną sytuacją ofiar. Szkolenie 

powinno być także częścią podstawowego programu nauczania na studiach 

lub podczas aplikacji prawniczych. Specjalistyczne kursy dotyczące praw oraz 

potrzeb ofiar przestępstw powinny być również proponowane jako część 

ciągłego doskonalenia zawodowego. Specjaliści powinni być także zachęcani 

do brania udziału w kursach szkoleniowych, włączając w to interdyscyplinar-

ne szkolenia. Na przykład, dobrą praktyką byłoby zapisanie się na określone 

kursy z zakresu potrzeb ofiar i ukończenie ich w ramach wymogu awansu 

zawodowego oraz specyficznych stanowisk pracy w wymiarze sprawiedliwości. 

Szkolenie z zakresu potrzeb ofiar jest zalecane wszystkim pracownikom oraz/

lub wolontariuszom, będącym częścią instytucji wsparcia ofiar oraz sprawiedli-

wości naprawczej. Spełnieniem wymogu specjalistycznego szkolenia z zakre-

su potrzeb ofiar mogłoby być m.in. zawiązanie umowy o świadczeniu usług 

pomiędzy indywidualną grupą wsparcia a państwem.

Działania państw członkowskich dotyczące szkoleń powinny być uzupełnio-

ne przez przewodniki, rekomendacje oraz wymianę najlepszych praktyk według 

tzw. Budapest Roadmap.
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cele dyrektywy
Według Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 10 czerwca 2011 r. w sprawie harmono-

gramu działań na rzecz zwiększania praw i ochrony ofiar, zwłaszcza w postępowa-

niu karnym (Budapest Roadmap), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz Rady 

2012/29/EU z 25 Października 2012 r., ustalająca minimalny standard praw, wsparcia 

oraz ochrony ofiar przestępstw (zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/JHA) 

ma na celu poprawienie oraz uzupełnienie zasad wprowadzonych wspomnianą 

decyzją ramową 2001/220/JHA, w szczególności w ramach procesu karnego 

(Motyw 4). Celem tej Dyrektywy zgodnie z Artykułem 1 jest zapewnienie ofiarom 

przestępstw otrzymania odpowiednich informacji, wsparcia i ochrony oraz umoż-

liwienie im wzięcia udziału w procesie karnym. Państwa członkowskie powinny 

zagwarantować, że ofiary będą traktowane z szacunkiem, wrażliwością, w sposób 

dostosowany do ich potrzeb, profesjonalny i niedyskryminujący we wszystkich 

kontaktach ze instytucjami wsparcia ofiar, sprawiedliwości naprawczej lub właści-

wym organem, działającym w kontekście procesu karnego. Prawa ustanowione 

przez tę Dyrektywę powinny odnosić się do ofiar w niedyskryminujący sposób, 

włączając w to ich status rezydenta. 

Dyrektywa Praw Ofiar jest bardziej szczegółowa i ustanawia wyższe standardy 

niż Decyzja Ramowa – a ponieważ wpływ prawny Decyzji Ramowej jest ograniczo-

ny – Dyrektywa Praw Ofiar ma bezpośredni oraz pośredni wpływ prawny, co skut-

kuje tym, że ofiary przestępstw mogą powoływać się na przepisy w niej zawarte na 

sali sądowej w swoich krajach.

reakcje ofiar 
Zgodnie z Motywem 9 Dyrektywy Praw Ofiar przestępstwo jest zarówno czy-

nem przeciwko społeczeństwu, jak i pogwałceniem indywidualnych praw ofiary. 

Przestępstwo oraz przemoc skierowana przeciwko danej osobie może spowodo-

wać różne reakcje – wiele z nich jest traumatycznych i wyjątkowo stresujących, 

ponieważ sprawiają, że osoba czuje się bezsilna, traci poczucie bezpieczeństwa 

oraz boi się o własne życie.

Traumatyczne doświadczenia często są związane z zagrożeniem życia, ale 

każda sytuacja, z powodu której osoba czuje się przytłoczona może być trau-

matyczna, nawet jeżeli nie jest związana z fizycznym urazem. Doświadczenie 

traumatycznego wydarzenia może sprawić fizyczną, emocjonalną lub psychiczną 

krzywdę. Obiektywne fakty nie determinują tego, czy zdarzenie jest traumatyczne 
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– to wynika z subiektywnego emocjonalnego doświadczenia danej osoby. Im 

bardziej osoba pokrzywdzona przestępstwem czuje się przerażona i bezsilna, tym 

większej może doznać traumy.

Ofiary mogą się czuć zestresowane z wielu powodów:•	

z powodu doświadczenia traumy;•	

z powodu konsekwencji przestępstwa oraz/lub wiktymizacji;•	

z powodu procedur koniecznych do udowodnienia przestępstwa.•	

Według „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (wydanie piąte – 

DSM-V), wydanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne przywołamy 

następujące definicje:

TRAUMATYCZNY CZYNNIK STRESOGENNY: •	 jakiekolwiek wydarzenie lub wyda-

rzenia, które mogą spowodować śmierć lub zagrożenie życia, poważne zranie-

nie lub przemoc seksualną w stosunku do osoby, bliskiego członka rodziny lub 

bliskiego przyjaciela.

STRES:•	  układ specyficznych lub niespecyficznych reakcji osoby w stosunku do 

stymulujących zdarzeń, które naruszają jego lub jej równowagę psychiczną 

oraz nadwyrężają lub przekraczają jego lub jej zdolność do radzenia sobie 

w życiu. 

CZYNNIK STRESOGENNY: •	 jakikolwiek emocjonalny, fizyczny, społeczny, ekono-

miczny lub inny czynnik, który narusza fizjologiczną, poznawczą, emocjonalną 

lub behawioralną równowagę osoby.

CZYNNIK STRESOGENNY, PSYCHOLOGICZNY: •	 jakiekolwiek zdarzenie życio-

we lub zmiana w życiu, które mogą być powiązane czasowo (a może także 

przyczynowo) z początkiem, pojawieniem się lub zaostrzeniem zaburzenia 

psychicznego.

Wiktymizacja jest stresującym zdarzeniem, które powoduje znaczący psycho-

logiczny oraz emocjonalny stres. Emocjonalny stres jest dominującą reakcją ofiar 

przestępstw. Bycie narażonym na czynnik stresogenny lub traumatyczne wyda-

rzenia niesie ryzyko depresji, stanów lękowych, gniewu, ostrego stresu lub stresu 

pourazowego.

Ludzie reagują na stres oraz traumę zależnie od ich osobowości, doświadczeń 

życiowych, środowiska, w którym żyją (bardziej lub mniej tolerancyjnego oraz/

lub akceptującego), obecnych warunków życia, ich zdrowia, wsparcia rodziny oraz 

przyjaciół (lub jego braku), wieku, ich statusu zatrudnienia lub faktu, że zmagają się 
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z problemami egzystencjalnymi lub innymi stresującymi wydarzeniami. To wszyst-

ko wymaga indywidualnego podejścia zgodnego z potrzebami ofiary.

Według DSM-V psychiczne cierpienie, które następuje po traumatycznym lub 

stresującym zdarzeniu jest dla każdego inne, a ofiary mogą wykazać różne symp-

tomy, po których następują różne emocjonalne reakcje. Z powodu różnorodnych 

sposobów wyrażania cierpienia klinicznego następującego po trudnych wydarze-

niach, zaburzenia zostały podzielone na dwie kategorie: traumy oraz zaburzenia 

związanie z czynnikiem stresogennym. 

Osoby, które bezpośrednio doświadczyły traumatycznego wydarzenia, (ich 

życie jest zagrożone, są narażone na poważne zranienie czy przemoc seksualną) lub 

osoby, które były świadkami takich zdarzeń (w stosunku do bliskiego członka rodzi-

ny lub bliskiego przyjaciela), mogą doświadczyć Ostrej reakcji na stres (ang. Acute 

Stress Disorder). Do traumatycznych zdarzeń, których doświadcza się bezpośrednio 

zalicza się: doświadczenie wojny jako kombatant lub cywil, groźby ataków lub 

faktyczne gwałtowne ataki na daną osobę (na przykład przemoc seksualna, atak 

fizyczny, aktywna walka, rozbój, fizyczna oraz/lub seksualna przemoc w czasie 

dzieciństwa, porwanie, bycie zakładnikiem, atak terrorystyczny, tortury), katastrofy 

naturalne lub spowodowane przez człowieka (na przykład trzęsienie ziemi, hura-

gany, wypadek lotniczy) oraz poważny wypadek (na przykład wypadek pojazdu 

motorowego, wypadek przemysłowy).

Aby ostra reakcja na stres została rozpoznana należy zdiagnozować dziewięć 

(lub więcej) z poniższych objawów: 

SYMPTOMY NATRęTNE•	  – (powtarzające się, mimowolne oraz natrętne kłopo-

tliwe wspomnienia traumatycznego zdarzenia/ń; powtarzające się kłopotliwe 

sny, których treść oraz/lub efekt są powiązane ze zdarzeniem/ami; dysocjacyjne 

reakcje (na przykład reminiscencje), w których osoba czuje się lub zachowu-

je się tak, jakby traumatyczne zdarzenia/e powtarzały się; intensywne lub 

przedłużające się psychologiczne cierpienie lub znaczne reakcje fizjologiczne 

w odpowiedzi na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały, który symbolizują lub 

przypominają traumatyczne zdarzenie/a;

NEGATYWNY NASTRóJ•	  – uporczywa niezdolność doświadczania pozytywnych 

emocji (na przykład niezdolność do odczuwania szczęścia, satysfakcji lub uczuć 

miłości);

SYMPTOMY DYSOCJACYJNE•	  – zmienione poczucie postrzegania środowiska 

lub samego siebie (na przykład widzenie siebie z innej perspektywy, bycie 

oszołomionym, spowolnienie czasu); niezdolność pamiętania ważnego aspektu 
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traumatycznego zdarzenia/ń (typowe z powodu dysocjacyjnej amnezji, ale nie 

z powodu czynników takich jak urazy głowy, alkohol lub narkotyki);

SYMPTOMY UNIKAJąCE•	  – unikanie wspomnień powodujących cierpienie, 

myśli lub uczuć blisko powiązanych z traumatycznym zdarzeniem/ami; unikanie 

zewnętrznych przypomnień (ludzie, miejsca, konwersacja, działania, przedmio-

ty, sytuacje), które przywołują wspomnienia powodujące cierpienie, myśli lub 

uczucia o traumatycznym zdarzeniu/ach lub blisko z nim powiązane;

SYMPTOMY POBUDZENIA •	 – zaburzenie snu (na przykład problem z zasypia-

niem lub spaniem, niespokojny sen); podirytowanie oraz wybuchy gniewu 

(z powodu niewielkiej prowokacji lub jej braku), zazwyczaj wyrażone jako 

agresja słowna lub fizyczna w stosunku do ludzi lub przedmiotów; nadmierna 

czujność; problemy z koncentracją; zbyt silny niepokój.

Aby rozpoznać ostrą reakcję na stres okres trwania zaburzeń (symptomów) 

powinien trwać od 3 dni do miesiąca po doświadczeniu traumy. Symptomy 

zazwyczaj zaczynają się natychmiastowo po traumie, ale ich trwanie przez 

przynajmniej 3 dni do miesiąca jest potrzebne, aby spełnić kryteria syndromu. 

Te zaburzania powodują znaczące cierpienie lub upośledzenie w społecznych, 

zawodowych lub innych ważnych obszarach funkcjonowania. Emocjonalne, 

psychologiczne oraz społeczne konsekwencje przestępstwa trwają przez tygo-

dnie, miesiące lub nawet lata oraz mogą mieć wpływ na zdrowie psychiczne, 

relacje międzyludzkie, jakość życia, zatrudnienie, finanse oraz mogą prowadzić 

do społecznej izolacji. 

Biorąc pod uwagę wymienione symptomy, które pojawiają się jako reakcje na 

przemoc, tj. traumatyczne doświadczenia, zwłaszcza symptomy unikania, nega-

tywny nastrój oraz symptomy dysocjacyjne, nie powinno być zaskoczeniem to, że 

ofiary niechętnie zgłaszają przestępstwo Policji.

Symptomatologia traumy może zakłócać zdolność ofiary do interakcji z orga-

nami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, procedurami oraz profesjonalistami. 

Nadmierne pobudzenie może spowodować, że ofiara będzie postrzegana jako 

niewiarygodny świadek; natarczywe myśli mogą wywołać w ofierze uczucie oszo-

łomienia podczas najprostszych czynności; chęć odcięcia się od trudnych emocji 

związanych ze zdarzeniem może spowodować, że ofiara nie będzie w stanie przy-

pomnieć sobie ważnych aspektów zdarzenia lub całkowicie zamknie się w sobie. 

Niektóre ofiary mogą maskować swoje symptomy w taki sposób, że profesjonaliści 

mogą zinterpretować to jako brak cierpienia z powodu traumy. 
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Reakcje ofiar na traumatyczne przeżycia są różne oraz zindywidualizowane, 

ale można je zaklasyfikować do kilku kategorii:

REAKCJE EMOCJONALNE:•	  strach, smutek, niepokój, bezsilność, brak poczucia 

bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, poczucie winy, depresja, brak zaufa-

nia do innych osób, nadwrażliwość, zmiany nastroju, poirytowanie, intensywne 

reakcje emocjonalne;

REAKCJE FIZYCZNE:•	  trzęsienie się rąk lub całego ciała, zawroty głowy, zaburze-

nia psychomotoryczne – pocenie się, palpitacje serca, wysokie ciśnienie krwi, 

problemy z trawieniem, bóle głowy, napięcie mięśni, nadmierne pobudzenie, 

trudności z mówieniem, trudności z oddychaniem (brak tchu); szok;

REAKCJE POZNAWCZE (MYŚLENIE ORAZ PAMIęć):•	  problemy z koncentracją, 

zapominanie, zmieszanie, odwrócona uwaga, niespójne myślenie, dezorienta-

cja, dysocjacja;

ZACHOWANIE:•	  powściągliwość, odmawianie komunikacji, izolacja, płacz, nie-

cierpliwość, agresja, słowne wybuchy, zwiększone spożywanie alkoholu, nad-

używanie substancji psychoaktywnych oraz narkotyków.

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DOSTARCZANIA DOWODóW •	 – powody, przez 

które dostarczanie dowodów oraz zeznań może być trudne dla ofiar oraz świad-

ków:

ograniczenie percepcji, selektywność; –
ograniczenie zmysłów (ilość oraz prędkość wymiany bodźców); –
zdolność do podzielności uwagi; –
jakość doświadczenia; –
poprzednie doświadczenie, oczekiwania, uprzedzenia, nastawienie; –
uwaga obserwatora/ofiary/świadka, motywacja; –
zdolność zapamiętywania – trwałość pamięci, luki w pamięci, wypełnianie  –
luk w pamięci;

czas oraz dystans, które nie mogą być zapamiętane, ale tylko oszacowane; –
mechanizmy obrony (negacja, racjonalizacja, projekcja, zaprzeczanie, repre- –
sja);

niezdolność do przypomnienia sobie ważnych aspektów traumatycznego  –
zdarzenia (amnezja dysocjacyjna);

stan emocjonalny (zmęczenie, niepokój, stres) w momencie wiktymizacji  –
oraz w momencie składania zeznań:

 –  kondycja fizyczna (ogólne zdrowie, wpływ nadużywania substancji psy-

choaktywnych);
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 –  selektywność przy składaniu zeznań;

 –  problemy z komunikacją.

Osoby pod wpływem stresu:

mogą być niezdolne do złożenia szczegółowego i precyzyjnego oświadczenia;•	

mogą nie przypomnieć sobie żadnej informacji (lub niewystarczającą ilość •	

informacji);

mogą być skupione na nieważnych szczegółach, zmieszane oraz mieć rozpro-•	

szoną uwagę;

mogą mieć małą zdolność do zapamiętywania szczegółów;•	

mogą mieć problem z rozumieniem pytań;•	

jeżeli mają problemy zdrowotne, ich stan może się pogorszyć pod wpływem •	

stresu (na przykład atak padaczki);

mogą tracić koncentrację w trakcie rozmowy;•	

mogą doświadczyć reminiscencji;•	

mogą wydawać się obojętne – otępienie jako sposób na radzenie sobie z prze-•	

mocą (mechanizmy obronne);

mogą być agresywne wobec osoby atakującej ją/oskarżającą ją;•	

mogą brać leki, nielegalne środki lub spożywać alkohol.•	

WEDŁUG MOTYWU 17 DYREKTYWY PRAW OFIAR, PRZEMOC NA TLE PŁCI 

JEST PRZEMOCą, która jest skierowana przeciwko danej osobie ze względu na 

jej płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową, lub która dotyczy osób danej 

płci. Może ona powodować fizyczny, seksualny, emocjonalny lub psychologicz-

ny uraz lub stratę ekonomiczną ofiary. Przemoc na tle płci jest rozumiana jako 

forma dyskryminacji oraz pogwałcenie fundamentalnych wolności ofiary i zali-

cza się do niej przemoc w bliskich związkach, przemoc seksualną (włączając 

w to seks, napaść seksualną oraz molestowanie), handel ludźmi, niewolnictwo 

oraz zmuszanie do małżeństwa, okaleczanie organów płciowych kobiet oraz 

tzw. przestępstwa honorowe. 

Wrażliwość osoby pokrzywdzonej przestępstwem z użyciem przemocy zwykle 

zwiększa się ze względu na negatywny wpływ tych zdarzeń na ofiarę. Przestępstwa 

z użyciem przemocy są zwykle nagłe oraz nieoczekiwane – wywołują one szeroki 

zakres symptomów traumy.

Przestępstwa z nienawiści, które są popełniane głównie przez nieznanych 

sprawców, w miejscach publicznych, zwykle bez ostrzeżenia i o każdej porze dnia 
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lub nocy, sprawiają, że ofiary czują się szczególnie zagrożone oraz niechronione. 

Przestępstwa z nienawiści naruszają ich podstawowe prawa człowieka, takie jak 

wolne oraz bezpieczne przemieszczanie się. Takie incydenty oraz przemoc mogą 

prowadzić do rozwoju poczucia strachu i braku bezpieczeństwa, niepewności 

oraz nieprzewidywalności sytuacji. Niepewność oraz nieprzewidywalność poten-

cjalnych nieprzyjemnych lub pełnych przemocy incydentów (przemoc, obelgi lub 

poniżanie) skutkuje rozwojem długoterminowych konsekwencji oraz może pro-

wadzić do reakcji, które zachęcają ofiarę do unikania komunikacji, braku zaufania, 

strachu przed odwiedzaniem publicznych miejsc, zwłaszcza jeżeli nie towarzyszy 

im bliska osoba.

Przestępstwa z nienawiści jako przestępstwa motywowane uprzedzeniami 

(sprawca bierze za cel ofiarę z powodu jej członkowstwa lub domniemanego 

członkowstwa w pewnej grupie, z powodu cech ofiary lub jej pochodzenia, rasy, 

religii, języka, obywatelstwa, narodowości, płci, tożsamości płciowej lub ekspresji 

płciowej, statusu społecznego, orientacji seksualnej, zdrowia, niepełnosprawności, 

statusu zamieszkania) są kierowane nie tylko do specyficznej osoby, lecz także do 

całej społeczności wyróżniającej się daną cechą, która była podstawowym moty-

wem przestępstwa. To sprawia, że różni się ono od zwykłego przestępstwa, ponie-

waż cała społeczność lub grupa jest jego celem i może czuć się wiktymizowana, 

zagrożona oraz niechroniona. 

Motyw 9 wprowadza wymaganie, by ofiary przestępstw były chronione przed 

wtórną i ponowną wiktymizacją, przed zastraszaniem i przed odwetem, oraz żeby 

otrzymały odpowiednie wsparcie, które ma ułatwić im powrót do zdrowia i wystar-

czający dostęp do sprawiedliwości.

Wtórna wiktymizacja lub ponowna wiktymizacja odnosi się do dodatkowej 

szkody poniesionej przez ofiary z powodu szkodliwego zachowania społeczeństwa, 

pracowników publicznych, funkcjonariuszy policji lub innych osób, z którymi ofiary 

nawiązują kontakt. Jest to negatywna społeczna reakcja, która jest konsekwencją 

wiktymizacji, oraz która wywołuje dalsze naruszenie praw ofiary. Wtórna wikty-

mizacja odnosi się do zachowań oraz podejścia specjalistów (oraz innych osób 

zapewniających usługi osobom pokrzywdzonym przestępstwami), które winią 

ofiarę, są niewrażliwe oraz traumatyzują ofiary przemocy. Wtórna wiktymizacja jest 

czasami nazywana drugim atakiem, gdyż proces karny powoduje psychologiczny 

uraz u ofiary przestępstwa. Odnosi się ono do zachowań służb, które sprawiają, że 

ofiary czują się skrzywdzone, co narusza ich zdrowie psychiczne. Wtórna wiktymi-

zacja może zostać spowodowana przez niewłaściwe pytania lub komentarze oraz 
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(niewrażliwe) uwagi w toku procedury karnej, zeznań, konfrontacji ze sprawcą, 

obecność widowni, traktowanie ofiar bez szacunku i godności oraz brak działań, 

które mogłyby minimalizować szkodę powodowaną przez wiktymizację. Wtórna 

wiktymizacja może być także powodowana celowo. W takiej sytuacji może być ona 

postrzegana jako przedłużenie zachowania skorelowanego z przestępstwem z nie-

nawiści lub jako brak tolerancji i szacunku, zwłaszcza kiedy jest mowa o ofiarach 

przestępstw z nienawiści.

Istnieje także możliwość, że procedura karna powoduje ponowną traumatyzację 

ofiary, która przyczynia się do znacznego zwiększenia częstotliwości pourazowych 

reakcji stresowych w stosunku do oryginalnej traumy oraz zaostrzenia istniejących 

symptomów (spowodowanych przez traumę/przemoc). Ponowna traumatyzacja 

może być spowodowana przez zadawanie stale tych samych pytań ofiarom, tak aby 

sprawdzić niesprzeczność odpowiedzi. Może to być dla nich niepokojące oraz może 

zakłócić koncentrację i pamięć. Ponadto ofiary oceniają niektóre pytania (szcze-

gółowe opisy przemocy oraz pytania budzące strach) jako bardzo traumatyczne, 

ponieważ sprawiają, że wracają do stanu traumy.

Ponowna traumatyzacja powinna być rozróżniana od wiktymizacji poprzez 

drugie traumatyczne zdarzenie. Mowa o powtórzonej wiktymizacji, czyli sytu-

acji, w której ofiara doświadcza jakiejkolwiek ponownej wiktymizacji po tym 

jak już stała się ofiarą. Osoby, które doświadczyły już traumy są narażone na 

zwiększone ryzyko kolejnych traumatycznych incydentów. Trauma może mieć 

uporczywy negatywny wpływ na psychologiczne funkcjonowanie, szczególnie 

na stabilność emocjonalną. Zwłaszcza te ofiary, które doświadczyły wielu epi-

zodów przemocy są bardziej narażone na doświadczenie negatywnych skutków 

psychicznych, takich jak symptomy PTSP, gorsze przystosowywanie się, nie-

stabilność stylu życia, dysfunkcję seksualną, depresję oraz próby samobójcze. 

Z tego powodu Policja oraz instytucje wsparcia powinny ocenić uprzednie 

narażenie na traumę podczas szacowania ryzyka ponownej wiktymizacji oraz 

ustalania potrzeb ochronnych ofiar. 

Powody niezgłaszania przestępstw z nienawiści
Brak wiary w to, że policja będzie traktowała osoby pokrzywdzone przestęp-•	

stwem we współczujący oraz niedyskryminujący sposób; brak zaufania w umie-

jętności oraz podejście Policji;
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Policja nie jest postrzegana jako organizacja, która traktuje poważnie przestęp-•	

stwa z nienawiści; ofiary uważają, że policja nie jest w stanie nic zrobić;

Strach przed policją;•	

Ofiary doświadczają strachu, poczucia winy lub wstydu, co sprawia, że rozma-•	

wianie o przestępstwie jest dla nich szczególnie stresujące;

Brak wiary w wymiar sprawiedliwości;•	

Umniejszanie własnego doświadczenia przemocy: niektóre ofiary myślą, że •	

przemoc/incydent był błahy lub nieistotny, był zbyt trywialny i nie warty zgła-

szania lub po prostu nigdy nie przyszło im na myśl, że powinny go zgłosić;

Strach przed wyszydzaniem lub doświadczeniem wrogości;•	

Wstyd, dyskomfort, strach przed ujawnianiem swojej orientacji seksualnej •	

lub/i tożsamości płciowej;

Strach przed ujawnianiem szczegółów dotyczących życia seksualnego;•	

Strach przed reakcją społeczną oraz dalszą wiktymizacją, wrogością;•	

Strach przed tym, że nie będą zrozumiane i nie otrzymają pomocy;•	

Strach przed sprawcą;•	

Strach przed długotrwałym procesem karnym;•	

Strach przed reakcją rodziny oraz przyjaciół;•	

Brak informacji o dostępnych instytucjach pomocowych, brak odpowiednich •	

usług czy niewystarczające wsparcie dla ofiar, a w związku z tym brak informacji 

– co prowadzi do braku świadomości na temat własnych praw;

Możliwość wcześniej doświadczonego negatywnego kontaktu z Policją;•	

Samodzielne zmaganie się z konsekwencjami wiktymizacji;•	

Powody osobiste;•	

Brak zaufania do instytucji, strach przed instytucjami;•	

Strach przed stygmatyzacją;•	

Kwestionowanie czy wzięcie udziału w procesie karnym ostatecznie da efekty •	

i będzie tego warte;

Wątpienie w korzyści z procesu oraz postrzeganie procesu jako zbiurokratyzo-•	

wanego, kosztownego i/lub zabierającego czas;

Strach przed negatywnymi konsekwencjami zgłoszenia przestępstwa, taki-•	

mi jak narażenie siebie lub ukochanych osób na niebezpieczeństwo, 

spowodowanie emocjonalnego cierpienia, napiętnowaniem lub byciem 

obwinianym;

Ocenianie przez ofiary natury przestępstwa w celu ustalenia czy zostały podda-•	

ne wiktymizacji, a następnie porównanie zalet i wad różnych opcji. Taka analiza 
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może zawierać w sobie efektywność ujawniania, normy społeczne, dostępność 

opcji oraz oczekiwane reakcje – typowe dla ofiar będących osobami LGBT jest 

to, że analiza przynosi negatywne rezultaty.

Według wyników badań FRA zgłaszanie przestępstw jest trudniejsze właśnie 

dla ofiar przestępstw z nienawiści. Jest to spójne z tezami specjalistów o tym, że 

przestępstwa popełnione z dyskryminującego powodu są bardziej szkodliwe niż 

inne formy wiktymizacji. Trudności tego typu łączą się z innymi czynnikami, takimi 

jak brak świadomości ofiar o ich prawach oraz o dostępnych dla nich usługach 

pomocowych – częściowo z powodu braku rzeczywistych usług. Krótko mówiąc, 

ofiary wykazują niewielki stopień zaufania do działania wymiaru sprawiedliwości 

w sprawach karnych.

Ze względu na to, że decyzja o zgłoszeniu przestępstwa jest nierzadko trudna 

dla ofiar – według Motywu 25 – opóźnione zgłoszenie przestępstwa z powodu 

strachu przed odwetem, poniżeniem lub stygmatyzacją nie powinno zakończyć się 

odmową przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Należy zauważyć, że ofiara jest obierana za cel ataku z powodu tego, jak jest 

postrzegana (staje się celem z powodu czegoś, nad czym nie ma kontroli). Podkreśla 

to znaczenie uznania ofiar przestępstw z nienawiści jako ofiar dyskryminacji.

Pozytywnymi efektami ujawnienia wiktymizacji są: poprawa zdrowia fizycznego 

i psychicznego, co prowadzi do poznawczego oraz emocjonalnego radzenia sobie 

z traumą, co z kolei prowadzi do asymilacji, zmniejszenia cierpienia oraz zwiększa 

szansę na otrzymanie potrzebnego wsparcia i pomocy.

Ofiary ujawniają doświadczenie wiktymizacji głównie partnerom, członkom 

rodziny, nieformalnym dostarczycielom wsparcia (rodzina, przyjaciele). Ujawniają 

doświadczenie wiktymizacji, aby otrzymać pomoc, lub ponieważ dostarczyciele 

wsparcia byli w danej chwili łatwo dostępni.

Ofiary niektórych przestępstw są bardziej skłonne do ujawniania informacji 

o zdarzeniu nieformalnym (przyjaciołom, rodzinie) aniżeli formalnym dostarczy-

cielom wsparcia (policji i personelowi medycznemu). Ofiary zwracają się o pomoc 

ponieważ wierzą, że to pomoże im czuć się lepiej, że otrzymają potrzebne wspar-

cie oraz informacje na temat rezultatów, których oczekują od wymiaru sprawie-

dliwości.

Negatywne reakcje społeczne na ujawnienie zdarzenia mogą mieć więcej nega-

tywnych niż pozytywnych skutków. Niektóre badania wskazują, że ofiary spotkały 
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się z bardziej pozytywną reakcją ze strony nieformalnych dostarczycieli wsparcia. 

W kontaktach z formalnymi dostarczycielami wystąpiła większa ilość negatywnych 

reakcji, być może dlatego, że ich funkcje organizacyjne nie są dostosowane do 

potrzeb ofiar.

formy PrZemocy PrZeciwKo osobom lgbt:
przemoc ekonomiczna (rodzina);•	

przemoc psychiczna (nieznane osoby);•	

przemoc fizyczna (nieznane osoby);•	

przemoc seksualna (ponad 50 % nieznanych osób).•	

gdZie nastęPuje PrZemoc:
w domu ofiary;•	

w miejscach publicznych, wewnątrz i na zewnątrz, włączając w to transport •	

publiczny;

w szkole, na uniwersytecie, w miejscu pracy;•	

w miejscach często odwiedzanych przez członków społeczności LGBT.•	

wsparcie dla ofiar
Biorąc pod uwagę wszystkie wspomniane reakcje ofiar oraz powody niezgłaszania 

przestępstw, dostarczenie wsparcia oraz pomocy osobom pokrzywdzonym jest 

konieczne i bardzo potrzebne.

Prawo do wsparcia jest jednym z głównych wskazań Dyrektywy Ofiar. Celem 

Artykułu 8 (który ma być czytany wraz z Artykułem 9) jest zapewnienie, że ofiary 

oraz członkowie ich rodzin mają bezpłatny dostęp do poufnych usług pomoco-

wych (dostarczanie informacji, porad, zapewnianie emocjonalnego i psychologicz-

nego wsparcia). 

Wsparcie ofiar jest często kluczowe dla ich rehabilitacji oraz pomaga im z radze-

niem sobie z następstwami przestępstwa, a także w znoszeniu obciążenia związa-

nego z tokiem procesu karnego. Bez odpowiedniego wsparcia, rehabilitacja ofiary 

będzie trudniejsza i z pewnością dużo dłuższa. Wsparcie powinno być dostępne 

od najwcześniejszego momentu tuż po popełnieniu przestępstwa, niezależnie od 

tego, czy zostało ono zgłoszone. Równocześnie ofiary mogą wymagać wsparcia 

zarówno w czasie procesu, jak i po jego zakończeniu, zależnie od indywidualnych 

potrzeb. Wsparcie będzie szczególnie cenne, jeżeli leczenie medyczne z powodu 
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poważnych fizycznych lub psychicznych konsekwencji przestępstwa wciąż trwa lub 

jeżeli bezpieczeństwo ofiary jest zagrożone z powodu jej zeznań w czasie procesu 

karnego. Badania5 pokazują, że dostarczenie wsparcia na wczesnym etapie, tuż po 

tym, jak osoba ucierpiała z powodu przestępstwa, może znacząco zmniejszyć śred-

nio- oraz długookresowe konsekwencje dla osoby oraz społeczeństwa jako całości 

(mowa nie tylko o jednostkowej krzywdzie, lecz także o obciążeniu dla służby zdro-

wia oraz pomocy społecznej, co wiąże się z ewentualną utratą zarobków, spowodo-

waną nieobecnością w pracy). Wsparcie może się także okazać szczególnie ważne, 

jeżeli chodzi o decyzję ofiary o zgłoszeniu przestępstwa oraz o współpracy z policją 

w czasie postępowania karnego i procesu.

Ofiary muszą mieć dostęp do wsparcia dla osób pokrzywdzonych zgodnie z ich 

potrzebami. Członkowie ich rodzin nierzadko także potrzebują wsparcia i muszą 

mieć do niego dostęp zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami oraz stop-

niem cierpienia poniesionym w wyniku przestępstwa popełnionego przeciwko oso-

bie pokrzywdzonej. Właściwe organy mogą samodzielnie ustalić zakres potrzebnej 

pomocy, ponieważ formalna ocena potrzeb nie jest wyraźnie wymagana w Artykule 

8. W praktyce może jednak istnieć dorozumiane żądanie, aby stworzyć wewnętrzne 

procedury lub protokoły w celu oceny potrzeb wsparcia ofiar oraz ich rodzin (link 

do Artykułu 22 o indywidualnej ocenie). Ocena byłaby zatem dokonana przez służ-

by wsparcia ofiar. Zgodnie z Motywem 37, wsparcie powinno być dostępne już od 

momentu, w którym właściwe organy dowiadują się o stanie ofiary, a także w czasie 

procesu karnego oraz po jego zakończeniu (Dyrektywa nakazuje zapewnienie tego 

typu wsparcia zawsze wtedy, gdy indywidualne potrzeby pokrzywdzonego tego 

5 1. D.L. Green, N. Diaz (2007). Predictors of emotional stress in crime victims: implications for treatment [w:] 

„Brief Treatment and Crisis Intervention”, nr. 7, s. 194-205; 2. H. Littleton, C. Radecki Breitkopf. (2006). Coping 

with the experience of rape [w:] „Psychology of Women Quarterly”, nr. 30, s. 106-116; 3. N. Graham-Kevan, 

M. Brooks,VJ. Willan, M. Lowe, P. Robinson, R. Khan, R. Stokes, M. Irving, M. Karwacka, J. Bryce (2015). Repeat 

victimisation, retraumatisation and victim vulnerability [w:] „The Open Criminology Journal”, nr. 8, s. 36-48; 

4. S.L. Halligan, T. Michael, D.M. Clark, A. Ehlers (2003). Posttraumatic stress disorder following assault: 

the role of cognitive processing, trauma memory, and appraisals [w:] „Journal of Consulting and Clinical 

Psychology”, nr. 3, s. 419-431; 5. I.A. Bicanic, L.M. Hehenkamp, E.M. van de Putte, A.J. van Wijk, A. de Jongh 

(2015). Predictors of delayed dosclosure of rape in female adolescents and young adults [w:] „Europaen 

Journal of Psychotraumatology”, nr. 6; 6. S.E. Ullman, L. Peter-Hagene, (2014). Social Reactions to Sexual 

Assault Disclosure, Coping, Perceived Control and PTSD Symptoms in Sexual Assault Victims [w:] „Journal 

of Community Psychology”, nr. 42(4), s. 495-508; 7. L. Starzynski, S.E. Ullman (2014). Correlates of perceived 

helpfulness of mental health professionals following disclosure of sexual assault [w:] „Violence Against 

Women”, nr. 20, s. 74-94; 8. C. Dunkel-Schetter, D. Blasband, L.G. Feinstein, T. Bennett Herbert, (1992). 

Elements of supportive interactions: when are attempts to help effective? [w:] U:S. Spacapan, S. Oskamp (ur.) 

Helping and being helped in the real world [w;] „Newbury Park”, CA: Sage Publications, s. 83-114.
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wymagają). Wsparcie powinno być zapewnione w formie różnorodnych środków, 

bez nadmiernych formalności oraz odpowiednio geograficznie rozmieszczone na 

terenie państwa członkowskiego UE w taki sposób, aby dać wszystkim ofiarom 

szansę na dostęp do tego typu usług. Osoby, które poniosły znaczące szkody 

z powodu wagi przestępstwa mogą wymagać specjalistycznych usług wsparcia. 

Z powodu specyficznych potrzeb ofiar przestępstw z nienawiści, ważne jest, aby 

dostarczać specjalistyczne usługi wsparcia, które zapewnią odpowiednią pomoc 

w przypadku traumy. Ważne jest także doradztwo, nakierowane na wsparcie dla 

ofiar ze specyficznymi potrzebami. Jest to podkreślone w Motywie 38 dla osób, 

które są szczególnie wrażliwe lub które znalazły się w sytuacjach narażających je na 

wysokie ryzyko cierpienia (osoby poddane powtarzającej się przemocy w bliskich 

związkach, ofiary przemocy z powodu ich płci lub osoby, które padają ofiarą innych 

rodzajów przestępstw w danym państwie członkowskim, w którym nie posiadają 

obywatelstwa lub nie są rezydentami). Powinno się im dostarczyć specjalistycz-

ne wsparcie oraz ochronę prawną. Specjalistyczne usługi wsparcia powinny się 

opierać na zintegrowanym podejściu które, w szczególności, powinno brać pod 

uwagę zarówno specyficzne potrzeby ofiar, stopień szkód poniesionych w rezul-

tacie przestępstwa, jak i stosunek pomiędzy ofiarami, sprawcami, dziećmi oraz 

ich szerszym środowiskiem społecznym. Głównym zadaniem służb świadczących 

takie usługi oraz ich pracowników, którzy odgrywają ważną rolę we wspieraniu 

ofiary i udzielaniu jej pomocy w przezwyciężeniu potencjalnej krzywdy lub traumy 

wynikającej z przestępstwa, powinno być informowanie ofiar o prawach ustano-

wionych przez Dyrektywę Ofiar. Informowanie powinno odbywać się w taki sposób, 

aby osoby pokrzywdzone mogły podejmować decyzje w środowisku je wspie-

rającym. Instytucje specjalistycznego wsparcia powinny oferować pomoc, która 

obejmować może takie elementy jak: schronienie i bezpieczne warunki pobytu, 

niezwłoczne wsparcie medyczne, kierowanie na medyczne oraz kryminalistyczne 

badanie w celu uzyskania dowodów (w przypadku gwałtu lub napaści seksualnej), 

krótko- oraz długoterminowe doradztwo psychologiczne, leczenie traumy, porady 

prawne, usługi adwokackie oraz specyficzne usługi dla dziecka jako pośredniej 

lub bezpośredniej ofiary. W artykule 9, paragrafie 2, wskazano także, że państwa 

członkowskie będą zachęcały służby wsparcia ofiar do zwracania szczególnej uwagi 

na specyficzne potrzeby ofiar, które poniosły znaczące szkody z powodu wagi prze-

stępstwa. Specjalistyczne serwisy wsparcia powinny – jako minimum – dostarczyć 

odpowiednio nakierowane i zintegrowane wsparcie dla ofiar ze specyficznymi 

potrzebami (wśród nich mogą być ofiary przemocy seksualnej, ofiary przemocy 
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z powodu płci oraz ofiary przemocy w bliskich związkach), włączając w to wsparcie 

w przypadku traumy oraz doradztwo.

Artykuł 3 paragraf 3 stanowi, że państwa członkowskie pozwolą ofiarom na 

to, aby wybrana przez nie osoba towarzyszyła im w pierwszym kontakcie z wła-

ściwym organem, jeżeli z powodu skutków przestępstwa ofiara wymaga pomocy 

w rozumieniu i byciu zrozumianą. Taki sposób pomocy oraz wsparcia jest bardzo 

ważny dla ofiary i pozwala jej nie czuć się osamotnioną w toku postępowania, 

zwłaszcza jeżeli dotyczy on przestępstwa z nienawiści. Osoba towarzysząca ofie-

rze (nie tylko w pierwszym kontakcie z system sprawiedliwości, lecz także przez 

całą procedurę) jest dobrym przykładem wsparcia, zapewnia jej poczucie bezpie-

czeństwa oraz ochronę. Według Motywu 39 od służb wsparcia ofiar nie wymaga 

się, aby dostarczały obszernej, specjalistycznej oraz profesjonalnej ekspertyzy 

samodzielnie. Jeżeli jest to konieczne, służby wsparcia ofiar powinny asystować 

ofiarom w kontaktowaniu się z istniejącym już profesjonalnym wsparciem, takim 

jak np. psychologowie.

Aby zapewnić odpowiednie wsparcie ofiarom, należy wdrożyć dwa ważne 

kroki: skierowanie oraz informację.

skierowania 
Zgodnie z Motywem 40 Dyrektywy pomimo tego, że dostarczenie wsparcia nie 

powinno być zależne od zgłoszenia czynu zabronionego przez ofiary do właści-

wego organu takiego jak policja, takie organy często są w najlepszej pozycji do 

informowania ofiar o możliwości wsparcia. Państwa członkowskie UE są więc zachę-

cane do stworzenia odpowiednich warunków, umożliwiających kierowanie ofiar do 

służb wsparcia, włączając w to zapewnienie im przestrzegania wymogów ochrony 

ich danych osobowych. Należy przy tym unikać kilkukrotnego odsyłania ofiar do 

różnych służb wsparcia.

Paragraf 2 artykułu 8 (Prawo dostępu do usług wsparcia ofiary) wymaga od 

państw członkowskich ułatwienia procesu kierowania ofiar do organizacji pomo-

cowych przez właściwy organ (ten, który otrzymał zgłoszenie) lub inne właściwe 

jednostki. Jest to istotny aspekt sprawności dostarczania pomocy, szczególnie 

dlatego, że brak systemu skierowania jest często przeszkodą dla ofiar wymagają-

cych odpowiedniego wsparcia. Dobrze funkcjonujący policyjny mechanizm kie-

rowania do służb wsparcia ofiar jest fundamentem jakiegokolwiek efektywnego 

systemu pomocy. 
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Skierowanie (najczęściej przez policję) nie jest, niestety, sformalizowane w nie-

których krajach członkowskich. W innych natomiast, w których istnieją dobrze 

ugruntowane procedury, w oparciu o które policja automatycznie kieruje ofiary do 

właściwych organizacji pomocowych, możliwe jest efektywne wsparcie pokrzyw-

dzonych.

Według badań FRA istnieją trzy modele kierowania:

MODEL PIERWSZY•	  – Zwykle policja informuje ofiarę o dostępnych usługach 

wsparcia oraz pozostawia ofierze wybór, aby ta sama skontaktowała się ze 

służbami. Podczas gdy ten model szanuje autonomiczną decyzję ofiar do szu-

kania pomocy bądź jej odrzucenia, nie jest to jednak rozwiązanie, które zawsze 

sprawdzi się idealnie. Będzie z pewnością mniej odpowiednie w przypadku, 

gdy ofiara jest roztrzęsiona i nie jest w stanie w pełni zrozumieć całości otrzy-

manych informacji lub spokojnie zastanowić się, jaką decyzję podjąć. Niektóre 

osoby pokrzywdzone chcą tylko przywrócić podstawowe poczucie kontroli 

i bezpieczeństwa. Nie powinny być więc obciążone koniecznością podejmowa-

nia trudnych decyzji, na które nie są odpowiednio przygotowane. Ten model 

obowiązuje w Chorwacji.

MODEL DRUGI •	 – Wymaga od policji zapytania osoby pokrzywdzonej o zgodę 

na przekazywanie jej danych kontaktowych oraz pewnych podstawowych 

informacji o przestępstwie do organizacji pomocowej. To pozwala organizacji 

(w odpowiednim czasie) na nawiązanie kontaktu z ofiarą oraz zaoferowanie 

jej wsparcia. Ten model jest mocno rozwinięty w wielu krajach, zwłaszcza 

w przypadkach przemocy domowej lub w przypadkach dotyczących niepeł-

noletnich. W większości państw członkowskich dane są przekazywane przez 

policję do instytucji wsparcia ofiar – przynajmniej w niektórych przypadkach 

(takich jak przemoc domowa). Oczywiście wszystko odbywa się tylko za 

zgodą ofiary.

MODEL TRZECI •	 – Pozwala policji na poinformowanie właściwych służb 

wsparcia ofiar bez zgody ofiary. Ten model jest właściwy tylko wtedy, gdy 

wyktymizacja jest tak poważna, że można przyjąć założenie o niezdolności 

ofiary do racjonalnej oceny, czy warto skonsultować się ze instytucją pomo-

cową (na przykład w przypadku handlu ludźmi lub przemocy domowej). Ten 

model wymaga solidnej podstawy prawnej. Został rozwinięty w Holandii, 

Wielkiej Brytanii i Chorwacji tylko w odpowiednio uzasadnionych przypad-

kach.
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W niektórych państwach Unii Europejskiej organizacje pomocowe działają albo 

bezpośrednio na terenie posterunków policji, albo w ich bezpośrednim pobliżu, 

co sprawia, że skierowanie jest dużo łatwiejsze. Jednym z takich przykładów jest 

bliska współpraca pomiędzy policją a Victim Support Sweden (Szwedzki Związek 

Wsparcia Ofiar, Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ). Belgia, Estonia, Finlandia, 

Francja oraz Holandia stosują podobne modele.

 Policja powinna wyjaśnić ofierze, jakie usługi mogą być jej zaoferowane. 

Powinna także kierować ofiary do instytucji pomocowych (chyba, że nie chcą takie-

go wsparcia).

Powodem, dla którego systemy skierowań nie zawsze działają, jest połączenie 

ograniczeń dotyczących zasad ochrony danych osobowych, brak informacji, brak 

szkoleń dla funkcjonariuszy policji na temat znaczenia takiego wsparcia lub brak 

prostych protokołów dotyczących skierowań. Właściwe organy powinny zapewnić 

solidne systemy ochrony danych oraz narzucić wymogi poufności, by strzec danych 

osobowych ofiar kierowanych do instytucji pomocowych, umożliwiając instytu-

cjom nawiązanie kontaktu z ofiarą.

Krajowe porozumienia w sprawie skierowań, zawarte między policją a instytu-

cjami pomocowymi, powinny zagwarantować, że wszystkie ofiary zostaną poinfor-

mowane tak wcześnie, jak to możliwe o dostępie do ogólnych/specjalistycznych 

usług wsparcia (z uwzględnieniem zgody ofiary oraz mając na uwadze wymogi 

ochrony danych). Na przykład, niektóre państwa członkowskie zawarły efektywne 

porozumienia w sprawie skierowań z więcej niż jedną organizacją wsparcia ofiar, 

gdzie jedna z organizacji działa jako punkt kontaktowy, kierując ofiary do odpo-

wiednich służb, zależnie od ich potrzeb. Ważne jest, aby nie powtarzać procesu 

przekierowania, tak aby uniknąć przypadku, w którym ofiara jest odsyłana do kilku 

organizacji wsparcia ofiar jednocześnie. Państwa członkowskie powinny zawierać 

porozumienia w sprawie kierowania zależnie od ich lokalnych uwarunkowań oraz 

dostępności usług pomocowych.

Zaleceniem Komisji Europejskiej jest posiadanie bardziej ustrukturyzowane-

go, zrównoważonego podejścia, w którym jedna konkretna organizacja (Motyw 

52) mogłaby zostać uznana za podstawowy kontakt dla ofiar, odpowiedzialny za 

informowanie pokrzywdzonych, pośredniczenie pomiędzy ofiarą a wszystkimi 

władzami oraz zaangażowanymi instytucjami. Jest to podejście promowane przez 

Konwencję Istambulską, a model korzystania ze wsparcia jednej konkretnej insty-

tucji został już wypróbowany i przetestowany w zakresie usług świadczonych ofia-

rom przemocy domowej. Mógłby być więc zaadaptowany do spraw związanych 
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z innymi rodzajami przestępstw. Wykorzystanie takiego rozwiązania mogłoby być 

osiągnięte przez ustrukturyzowany model wymiany informacji pomiędzy władza-

mi a instytucjami pomocowymi, zamiast wymiany danych dla każdego przypadku 

z osobna.

Motyw 62 zachęca do bliskiej współpracy z organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego, włączając w to organizacje pozarządowe, współpracujące z ofia-

rami przestępstw, zwłaszcza jeżeli chodzi o inicjatywy ustawodawcze, kampanie 

informacyjne i działania podnoszące świadomość, badania i programy edukacyj-

ne, szkolenia, a także monitorowanie i ocenę skuteczności środków wspierania 

i ochronę ofiar przestępstw. Aby pokrzywdzeni otrzymali właściwy rodzaj pomo-

cy, wsparcia oraz ochrony, służby publiczne powinny działać w skoordynowany 

sposób oraz być zaangażowane na wszystkich szczeblach administracyjnych – na 

poziomie Unii Europejskiej oraz na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Należy pomóc ofiarom w znalezieniu właściwych organów i zwróceniu się do nich, 

aby uniknąć ponownego skierowania. Państwa członkowskie powinny rozważyć 

rozwój „wyłącznych punktów dostępu” – pojedynczych punktów kontaktowych, 

które wychodzą na przeciw wielu potrzebom ofiar, kiedy te uczestniczą w proce-

sie karnym, włączając w to potrzebę otrzymywania informacji, pomocy, wsparcia, 

ochrony oraz odszkodowania.

Powinny także zapewniać odpowiednie szkolenia dla funkcjonariuszy policji 

zajmujących się skierowaniami, aby zagwarantować bezpieczne i sprawne przepro-

wadzenie każdej sprawy (zobacz Artykuł 25).

Kierowanie przez „inne właściwe jednostki” w kontaktach z ofiarami przestępstw 

jest rozumiane jako włączenie instytucji publicznych i innych podmiotów, z którymi 

pokrzywdzony się styka (takich jak szpitale, szkoły, ambasady, konsulaty, służby 

pomocy społecznej lub zatrudnienia), i które są w kontakcie z ofiarami i dostrzega-

ją ich potrzebę skorzystania z wyspecjalizowanych usług pomocowych. Niektóre 

z ofiar (szczególnie te, które potrzebują specjalistycznego wsparcia z powodu ich 

wrażliwości lub szczególnych okoliczności) powinny być kierowane do poufnych, 

specjalistycznych służb za darmo. Specjalistyczne usługi mogą być dostarczane 

przez oddzielne jednostki lub w ramach ogólnych instytucji pomocowych, mogą 

być także elementem mechanizmu skierowań, w którym ogólne instytucje pomo-

cowe mogą aktywizować specjalistyczne służby do wspierania ofiar ze specyficzny-

mi potrzebami.

Obecna praktyka istniejących organizacji wsparcia pokrzywdzonych w Unii 

Europejskiej pokazuje, że wsparcie jest dostarczane pokrzywdzonym głównie przez 
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organizacje pozarządowe (NGO), pracujące na zasadzie wolontariatu. Paragraf 4 

Artykułu 8 mówi, że ogólne oraz specjalistyczne wsparcie może być dostarczane 

przez rządowe lub pozarządowe organizacje, pracujące na zasadzie zatrudnienia 

oraz/lub wolontariatu. Dostęp do wsparcia powinien odbywać się bez nadmiernych 

procedur lub formalności dla ofiar, ponieważ mogą one zmniejszyć efektywny 

dostęp do takich usług. Wsparcie może być zapewnione na różne sposoby, takie 

jak osobiste spotkania, kontakt telefoniczny, kontakt online lub inne zdalne środki, 

które mają zmaksymalizować geograficzną dystrybucję oraz dostępność usług. 

Istnieje na przykład szeroki zakres specjalistycznych usług skierowanych dla ofiar 

przemocy domowej oraz ofiar gwałtu i przemocy seksualnej.

Paragraf 5 Artykułu 8 wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że 

dostęp ofiary do wsparcia nie jest zależny od złożenia formalnego zawiadomienia 

o popełnieniu przestępstwa ani tym bardziej od rozpoczęcia przez władze postę-

powania przygotowawczego. Ten przepis jest ważny zwłaszcza dla ofiar, które są 

szczególnie narażone na groźby lub zastraszanie ze strony sprawcy (na przykład 

w przypadkach przemocy w bliskich związkach, przestępstw z nienawiści oraz zor-

ganizowanej przestępczości – dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których ofia-

ry szukają medycznej opieki lub pomocy bezpośrednio u instytucji pomocowych, 

a nie chcą zgłosić sprawy organom ścigania ze strachu przed odwetem i powtórną 

przemocą). Ofierze wolno samodzielnie zdecydować, czy zgłosi przestępstwo, ale 

zgodnie z Motywem 63 powinno się zachęcać i ułatwiać zgłaszanie przestępstw 

dzięki obecności wiarygodnych instytucji pomocowych, nowoczesnych technolo-

gii komunikacji oraz dobrze wyszkolonych specjalistów. Dodatkowo jakiekolwiek 

środki ułatwiające zgłaszanie przestępstw stronom trzecim (włączając w to organi-

zacje społeczeństwa obywatelskiego) powinny być wzięte pod uwagę.

Z raportu FRA wynika, że nie ma specyficznych procedur dotyczących zgłaszania 

przestępstw z nienawiści – takie same procedury obejmują wszystkie przestępstwa. 

Skomplikowana, mocno niespójna infrastruktura pomocowa zmusza do zastano-

wienia się nad tym, jak efektywne mogą być mechanizmy skierowań, jeśli nie biorą 

pod uwagę specyficznej sytuacji ofiar przestępstw z nienawiści (bardzo niewielka 

część ofiar zwraca się do instytucji pomocowych, co pokazuje, że kierowanie nie jest 

w pełni efektywne). Wspomniana już wcześniej dobra praktyka niektórych państw, 

w których instytucje pomocowe inicjują kontakt z osobami pokrzywdzonymi prze-

stępstwem i udzielają im profesjonalnej pomocy, może być szczególnie użyteczna 

dla ofiar przestępstw z nienawiści. Należy zachęcać policję do współpracy z organi-

zacjami społeczeństwa obywatelskiego, organizacjami non-profit oraz wyznaczyć 
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pełnomocników – pośredniczących lub kontaktowych – którzy będą zajmowali się 

w sposób szczególny nawiązaniem więzi oraz przepływem komunikacji z osoba-

mi lub grupami narażonymi na ryzyko. Założenie wyspecjalizowanych jednostek 

lub wyznaczenie konkretnych pełnomocników znacząco wpłynie na poprawienie 

aktywności policji oraz wzmocni jej reakcje na przestępstwa z nienawiści.

informowanie o Prawach ofiar
Artykuł 4 (Prawo do otrzymania informacji podczas pierwszego kontaktu z właści-

wym organem) wymaga od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości aktyw-

nego dostarczenia wyczerpującej informacji (nie należy zakładać, że ofiary znajdą 

taką informację samodzielnie). Powinno się zapewnić pokrzywdzonym efektywny 

dostęp do informacji. Ta koncepcja zbliżona jest do idei zawartych w „Karcie Praw”, 

która wymaga od Państw Członkowskich zapewnienia pokrzywdzonym określo-

nych praw, bez czekania na ich upomnienie się o nie. To prawo powinno być stoso-

wane już od pierwszego kontaktu z właściwymi władzami. Termin ‘właściwe władze’ 

jest szerszy niż ‘organy ścigania’ (tzn. policja i prokuratura). Właściwe władze, dzia-

łające w ramach postępowania karnego zgodnie z Dyrektywą Praw Ofiar, są wyzna-

czane przez prawo krajowe. To nie wyklucza np. służby celnej czy straży granicznej, 

jeśli według prawa krajowego ma ona status organu ścigania. Jest to szczególnie 

istotne w przypadkach handlu ludźmi oraz przestępstwa celnego. Szpitale, urzędy 

pracy oraz podobne zakłady nie powinny być uznane za właściwe władze w ramach 

postępowania karnego. Pierwszy kontakt może być nawiązany w momencie zgło-

szenia przestępstwa na posterunku policji, ale także w czasie kontaktu z policją na 

miejscu przestępstwa, jeszcze przed złożeniem formalnego zgłoszenia. Do kontak-

tu z władzami zaliczamy także infolinie pomocowe oraz kontakty online.

Zgodnie z Motywem 21 informacje i porady dostarczone przez właściwe 

władze, instytucje pomocowe oraz służby sprawiedliwości naprawczej powinny 

być, na ile tylko jest to możliwe, dostarczone za pomocą różnych nośników oraz 

w sposób, który może być zrozumiały dla ofiary. Taka informacja powinna być 

przekazana prostym, konkretnym językiem. Powinno się także zadbać o to, by 

ofiara była zrozumiana w czasie postępowania. Żadne uprzedzenia, ograniczenia 

związane z opóźnionym zgłaszaniem przestępstwa ze strachu przed odwetem, 

poniżeniem lub stygmatyzacją nie powinny skutkować odmową uznania zgłosze-

nia ofiary. Zgodnie z Motywem 26 w trakcie przekazywania informacji powinno się 

zadbać o odpowiednią ilość szczegółów w taki sposób, by pokrzywdzeni czuli, że 
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są traktowani z szacunkiem, przy jednoczesnym umożliwieniu im podejmowania 

świadomych decyzji dotyczących ich udziału w postępowaniu. W tym przypadku 

informacja pozwalająca ofierze dowiedzieć się o obecnym statusie postępowania 

jest szczególnie ważna. Równocześnie ważne jest, aby dostarczone informacje 

pozwoliły ofierze zdecydować o ewentualnym złożeniu zażalenia na decyzję 

o zaprzestaniu ścigania (np. umorzeniu postępowania). Jeśli wymagania nie stano-

wią inaczej, powinno być możliwe dostarczanie pokrzywdzonym informacji ustnie 

lub na piśmie, także za pośrednictwem nośników elektronicznych. Według Motywu 

27 informacje dla ofiary powinny być przekazywane na ostatni znany adres kore-

spondencyjny lub poprzez dane kontaktu elektronicznego, przekazane właściwym 

władzom przez pokrzywdzonego. W nadzwyczajnych przypadkach, na przykład 

z powodu dużej liczby ofiar zaangażowanych w sprawę, powinno być możliwe 

dostarczenie informacji przez prasę, oficjalną stronę właściwej władzy lub przez 

podobny kanał komunikacyjny.

Według Motywu 28 państwa członkowskie nie powinny być zobowiązane do 

dostarczenia informacji w przypadku, gdy ujawnienie takiej informacji mogłoby 

wpłynąć na właściwe prowadzenie sprawy lub przyniosłoby szkodę danej sprawie 

lub osobie, bądź też jeżeli uważają to za sprzeczne z fundamentalnymi interesami 

ich ochrony. W Motywie 29 podano, że właściwe władze powinny zapewnić ofiarom 

otrzymanie zaktualizowanych danych potrzebnych do komunikacji w ich sprawie 

(chyba że wyrażą życzenie nieotrzymywania takiej informacji). Według Motywu 32 

informacja o uwolnieniu lub ucieczce sprawcy powinna być przekazana pokrzyw-

dzonym na ich życzenie, przynajmniej w sprawach, w których może istnieć ryzyko 

zidentyfikowania ofiary, o ile przekazanie takiej informacji nie wpłynie negatywnie 

na bezpieczeństwo pokrzywdzonego. W przypadkach istnienia ryzyka, wynikające-

go z przekazania ofiarom informacji o sprawcy, należy wziąć pod uwagę wszelkie 

inne formy dalszego działania, zależne od kontekstu danej sprawy. Kwestia ryzyka 

narażenia ofiary przestępstwa musi zostać oceniona w odniesieniu do wagi czynu, 

z uwzględnieniem ewentualnego odwetu.

W Artykule 5 (Prawa ofiar w czasie składania zawiadomienia) państwa człon-

kowskie powinny zapewnić, że pokrzywdzeni otrzymają pisemne poświadczenie 

złożenia zawiadomienia do właściwego organu władzy państwa członkowskiego, 

zawierającej podstawowe elementy opisu danego zdarzenia – stanowi to ważny 

czynnik dla uznania przestępstwa z nienawiści oraz wskazania elementów dyskry-

minacji. Należy pamiętać o zapewnieniu pokrzywdzonym kilku różnych kanałów 

komunikacyjnych, którymi będą oni mogli zgłosić przestępstwo.
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indywidualna ocena
Przepis indywidualnej oceny związany z koniecznością wskazania specyficznych 

potrzeb ochrony (zgodnie z Artykułem 22) jest jednym z głównych osiągnięć 

Dyrektywy Praw Ofiar, ponieważ mówi wyraźnie o konieczności indywidualnego 

podejścia do pokrzywdzonych.

Celem indywidualnej oceny jest określenie, czy ofiara jest szczególnie narażona 

na wtórną wiktymizację, zastraszenie oraz odwet w czasie procesu karnego. Taka 

ocena obejmuje dwustopniowy proces (oba elementy można połączyć, można je 

także wykorzystywać oddzielnie): (1) określenie czy pokrzywdzony posiada specy-

ficzne potrzeby ochrony; (2) określenie czy specjalne środki ochrony powinny być 

zastosowane (a jeśli tak, to jakie).

Według Artykułu 22, indywidualna ocena powinna uwzględniać w szczególno-

ści: (a) osobistą charakterystykę ofiary; (b) typ lub naturę przestępstwa; (c) okolicz-

ności przestępstwa. Pokrzywdzeni, którzy doświadczyli już kiedyś wiktymizacji są 

narażeni na podwyższone ryzyko powtórnej wiktymizacji oraz powinni być uwa-

żani za ofiary wysokiego ryzyka, niezależnie od typu przestępstwa. W kontekście 

indywidualnej oceny należy zwrócić szczególną uwagę na: ofiary, które ucierpiały 

znacząco z powodu wagi przestępstwa; ofiary, które ucierpiały z powodu prze-

stępstwa motywowanego uprzedzeniami lub dyskryminacją (w szczególności 

motywacji powiązanych z ich osobistą charakterystyką); ofiary, których stosunek 

do sprawcy oraz zależność od niego sprawia, że są szczególnie narażone. W tym 

przypadku, ofiary terroryzmu, zorganizowanej przestępczości, handlu ludźmi, prze-

mocy z powodu płci, przemocy w bliskim związku, przemocy seksualnej, wyzysku 

lub przestępstw z nienawiści oraz ofiary niepełnosprawne powinny zostać potrak-

towane w odpowiedni sposób. Niektórzy pokrzywdzeni są szczególnie narażeni na 

ryzyko wtórnej wyktymizacji, zastraszenia oraz odwetu w czasie procesu karnego. 

Możliwe, że takie ryzyko wywodzi się z osobistej charakterystyki ofiary lub typu, 

natury i okoliczności przestępstwa. Tylko poprzez indywidualną ocenę, dokonaną 

przy najwcześniejszej okazji, zagrożenie może być efektywnie zidentyfikowane.

Takie oceny powinny być wykonane dla wszystkich pokrzywdzonych, aby 

określić czy są narażeni na ryzyko wtórnej wyktymizacji, zastraszenia i odwetu, oraz 

jakie specjalne środki ochrony są dla nich wymagane.

Według Motywu 56, w czasie procesu oceny należy wziąć pod uwagę wiele róż-

nych aspektów, takich jak osobista charakterystyka ofiary (jej wiek, płeć, tożsamość 

płciowa, ekspresja płciowa, pochodzenie etniczne, rasa, religia, orientacja seksualna, 

zdrowie, niepełnosprawność, status rezydenta, problemy w komunikacji, związek 
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ze sprawcą lub podległość sprawcy oraz poprzednie doświadczenie przestępstwa. 

Powinno się także wziąć pod uwagę typ lub naturę oraz okoliczności przestępstwa 

(przestępstwo z nienawiści, przestępstwo motywowane uprzedzeniami lub doko-

nane z powodu dyskryminującego motywu, przemoc seksualna, przemoc w bli-

skim związku, czy sprawca był w pozycji kontroli, czy miejsce zamieszkania ofiary 

znajduje się w obszarze przestępczości lub obszarze zdominowanym przez gang, 

czy kraj pochodzenia ofiary nie jest państwem członkowskim, w którym dokonano 

przestępstwa).

Według Motywu 57 oraz 58, ofiary handlu ludźmi, terroryzmu, przestępczości 

zorganizowanej, przemocy w bliskich związkach, przemocy seksualnej lub wyzy-

sku, przemocy z powodu płci, przestępstw z nienawiści oraz ofiary niepełnospraw-

ne i dzieci często są narażone na wysoki poziom wtórnej wyktymizacji, zastraszania 

oraz odwetu. W czasie przeprowadzania oceny należy zwrócić szczególną uwagę 

na to, czy takie osoby są narażone na odwet z powodu wyżej wymienionych czyn-

ników, oraz czy istnieje przypuszczenie, że specjalne środki ochrony będą dla nich 

korzystne. Ofiarom, które zostały zidentyfikowane jako narażone na wtórną wykty-

mizację, zastraszenie oraz odwet, powinno się zaproponować właściwe środki, aby 

chronić je w czasie procesu sądowego. Rodzaj takich środków powinien być usta-

lony w trakcie indywidualnej oceny, z uwzględnieniem opinii pokrzywdzonego. 

Zakres zastosowania takiego środka powinien być ustalony bez naruszenia prawa 

do obrony oraz zgodnie z zasadami dyskrecji sądowej. Obawy pokrzywdzonego 

związane z postępowaniem powinny być kluczowym czynnikiem determinującym 

wykorzystanie konkretnego środka.

Rola policji jest szczególnie ważna dlatego, że jej zadaniem jest prowadzenie 

postępowania przygotowawczego oraz wyczerpujące udokumentowanie wszyst-

kich okoliczności wskazujących na motywy popełnienia czynu, w tym świadczące 

o uprzedzeniach sprawcy, które mogą wpłynąć na klasyfikację przestępstwa. 

Funkcjonariusze policji powinni rozumieć czym są przestępstwa z nienawiści i jakie 

przybierają formy, a co za tym idzie – jak postępować w przypadku zetknięcia 

się z dyskryminującymi motywami przestępstwa. Są także zobowiązani do prze-

ciwdziałania dyskryminacji oraz zidentyfikowania i zarejestrowania przestępstw 

z nienawiści.

Według wytycznych Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Praw 

Podstawowych państwa członkowskie powinny stworzyć krajowe modele, wpro-

wadzające indywidualną ocenę wszystkich ofiar przestępstw, przygotowane 

według kryteriów wymienionych w Artykule 22. Modele te powinny być oparte 
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na konkretnych narzędziach oraz praktycznym przewodniku mówiącym o tym, jak 

oceniać indywidualne potrzeby wszystkich ofiar przestępstw. Wybrane rozwiązania 

muszą być na tyle elastyczne, aby dało się w nich uwzględnić potrzeby oraz życze-

nia ofiary. Państwa członkowskie mają za zadanie upewnić się, że zależność pomię-

dzy osobistymi cechami pokrzywdzonych a możliwością popełnienia przestępstwa 

(np. z powodu uprzedzenia lub dyskryminującego motywu) została wzięta pod 

uwagę. Celem oceny jest zidentyfikowanie narażonych ofiar i ich specyficznych 

potrzeb ochrony oraz określenie, czy i do jakiego stopnia specjalne środki byłyby 

dla nich korzystne. Specjalne środki nie tylko zapobiegają wtórnej wiktymizacji, 

zastraszeniu lub odwetowi, lecz także zapewniają pokrzywdzonej osobie odpo-

wiednie traktowanie, przyznają jej prawo do własnych uczuć i doświadczeń oraz 

zapewniają, że jest warta szacunku i doceniana. Pozwala to na odbudowanie wiary 

w ludzki wymiar sądownictwa. Dotyczy to szczególnie ofiar przemocy z powodu 

płci, tożsamości oraz/lub innych charakterystyk, które mogłyby być powodem 

wiktymizacji. Powyższe czynniki mogą powodować dodatkowe narażenie na nie-

bezpieczeństwo oraz powinny być wzięte pod uwagę podczas przygotowywania 

indywidualnej oceny oraz środków ochrony.

Państwa członkowskie mają za zadanie zidentyfikować, które ze służb (policja/

organy sprawiedliwości/instytucje pomocowe) powinny dokonać indywidualnej 

oceny. Powinny też przygotować odpowiednie szkolenie dla wyznaczonej instytucji. 

Dobra praktyka wskazuje, że policja lub instytucje pomocowe, ze względu na swoją 

pracę, idealnie sprawdzą się w roli jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie 

systemu indywidualnej oceny. Aby upewnić się, że ocena nastąpi niezwłocznie po 

przestępstwie, krajowe mechanizmy skierowań powinny być dobrze przygotowa-

ne, by ułatwić policji kierowanie pokrzywdzonych do odpowiednich służb wspar-

cia (zgodnie z Artykułem 8). Dobra praktyka pokazuje, że czynniki takie jak płeć, 

wiek, dojrzałość, pochodzenie etniczne, umiejętności językowe, związek/zależność 

pomiędzy ofiarą a sprawcą, poprzednie doświadczenie przestępstwa i tym podob-

ne powinny być wzięte pod uwagę w procesie zidentyfikowania potrzeb ofiar 

(w tym potrzeby komunikacyjnej, potrzeby wsparcia, potrzeby ochrony oraz jakiej-

kolwiek innej potrzeby związanej z otrzymaniem odpowiedniej pomocy). Ponadto, 

dostarczyciele usług powinni kontynuować indywidualną ocenę potrzeb w celu 

ułatwienia pokrzywdzonym procesu rehabilitacji.
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efekty wsparcia społecznego
Jak już wspomniano, znaczącym czynnikiem dla rehabilitacji po traumatycznym 

zdarzeniu/incydencie jest obecność wsparcia społecznego. Wsparcie społeczne 

to dwustronna interakcja, w której jedna osoba znajduje się w trudnej sytuacji, 

a druga osoba stara się zapewnić jej wsparcie. Pokrzywdzony może odnieść korzyść 

poprzez przyjęcie zaoferowanej pomocy. Wsparcie społeczne może być rozumiane 

jako dostrzeganie dostępności wsparcia pośród zindywidualizowanych uwarunko-

wań społecznych.

Pozytywne reakcje społeczne na ujawnienie informacji o ataku mogą przyspieszyć 

powrót do stanu sprzed zdarzenia, co z kolei skutkuje mniejszą ilością symptomów 

oraz zaburzeń (PTSD lub innych). Pozytywne reakcje społeczne (wsparcie emocjonal-

ne, empatyczne reakcje, oferowanie pomocy) mogą wpłynąć na polepszenie procesu 

adaptacji społecznej oraz poprawę indywidualnego radzenia sobie z przeżytymi 

emocjami. Negatywne reakcje społeczne na ujawnienie informacji o ataku (takie 

jak kontrola, obwinianie, traktowanie ofiary w inny sposób, brak empatii, wątpienie, 

odmowa pomocy) są powiązane z większą liczbą symptomów mających szkodliwy 

wpływ na proces rehabilitacji pokrzywdzonego. Ofiara może czuć się bezradna, bez-

silna, może mieć także problemy z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami i odbudo-

waniem zaufania. Wszystko to może utrudnić powrót do równowagi także dlatego, 

że ofiary wycofują się emocjonalnie i zamiast przepracować negatywne zdarzenie, 

starają się unikać konieczności radzenia sobie z traumą.

Sposób, w jaki pomoc jest dostarczana, jest przynajmniej tak samo ważny jak 

rodzaj oferowanej pomocy. Rodzaj wsparcia musi odpowiadać potrzebom osoby 

pokrzywdzonej, a potrzeby muszą być ocenione jak najwcześniej po doświadcze-

niu przemocy (jak już poprzednio wspominano, należy wykorzystać do tego odpo-

wiednie narzędzia i posłużyć się wskazówkami zawartymi w przewodniku, które 

ułatwią określanie indywidualnych potrzeb wszystkich ofiar przestępstwa).

Rodzaje wsparcia:

EMOCJONALNE•	  – słuchanie, empatia, zrozumienie i okazywanie uczuć; 

INSTRUMENTALNE •	 – dostarczanie materiałów lub pomocy przy konkretnych 

czynnościach; 

INFORMACYJNE •	 – dotyczy informacji, przewodnictwa lub porady jako rodzaju 

wsparcia w rozwiązywaniu problemów; 

WSPARCIE PRZY OCENIE •	 – pomoc w oszacowaniu, która z dostarczonych infor-

macji jest najbardziej użyteczna;
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SPOŁECZNE •	 – obecność innych oraz wspólne zaangażowanie w aktywności 

może ułatwiać radzenie sobie z trudnymi przeżyciami (efektywność tego 

rodzaju wsparcia zależy od umiejętności interpersonalnych osoby udzielającej 

pomocy i relacji, jaka łączy tę osobę z ofiarą). 

Efekty dostarczenia wsparcia ofiarom oraz świadkom:

zmniejszenie dyskomfortu, strachu oraz stresu;•	

poczucie bezpieczeństwa i ochrony w czasie składania zeznań;•	

zwiększenie poczucia własnej wartości (ofiara czuje się szanowana i doceniona); •	

dostarczenie informacji ofiarom o ich prawach oraz możliwości ich egzekwo-•	

wania;

zapewnienie bezpieczeństwa oraz innych form pomocy na czas;•	

zwiększona skłonność świadków do zeznawania oraz większa wiara w system •	

sprawiedliwości;

zapobieganie opóźnieniu zeznań;•	

polepszenie jakości zeznań;•	

szybsze oraz bardziej wydajne przeprowadzenie procedury karnej.•	

Funkcjonariusze policji podczas komunikacji z pokrzywdzonymi powinni:

pokazać, że są godni zaufania;•	

okazać zrozumienie, empatię oraz szacunek;•	

unikać sformułowań, które mogą być postrzegane jako dyskryminujące, oraz •	

które mogą być postrzegane jako obwinianie ofiary za doświadczoną przemoc;

słuchać uważnie i cierpliwie;•	

pozwolić pokrzywdzonym na wyrażanie emocjonalnych reakcji;•	

pozwolić pokrzywdzonym wyrażać się w sposób, który najbardziej im odpo-•	

wiada;

zwracać się do osoby pokrzywdzonej w taki sposób, by uwzględnić jego/jej •	

tożsamość płciową;

unikać pytań ingerujących w prywatność;•	

unikać nastawienia, które może negatywnie wpłynąć na osobę pokrzywdzoną;•	

pamiętać, że osoba pokrzywdzona nie musi mówić funkcjonariuszom policji •	

o swojej orientacji seksualnej, tożsamości płciowej lub szczegółach ze swojego 

życia seksualnego.
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Podsumowanie 
Zgodnie z Artykułem 26 (Współpraca oraz koordynacja służb) Dyrektywy Praw 

Ofiar, państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie działania, które uła-

twią współpracę pomiędzy państwami Unii Europejskiej, co pozwoli polepszyć 

dostęp ofiar do praw zagwarantowanych w Dyrektywie oraz w ramach prawa 

krajowego.

Taka współpraca powinna skupiać się przynajmniej na:

a) wymianie dobrych praktyk;

b) konsultacjach w indywidualnych przypadkach;

c)  wzmacnianiu europejskich sieci wsparcia skupionych wokół pomocy ofiarom 

przestępstw.

Taka współpraca powinna być podjęta poprzez:

nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi Unii •	

Europejskiej oraz Dyrekcją Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Podstawowych 

poprzez implementację Dyrektywy;

inwestowanie środków w sieci europejskie, społeczeństwo obywatelskie oraz •	

we współpracę w zakresie ofiar przestępstw, włączając w to dostarczycieli usług 

sektora prywatnego;

wspieranie oraz zachęcanie krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedli-•	

wości do brania udziału w tworzeniu i rozwijaniu europejskich sieci oraz zachę-

canie ich do współpracy (jest to najlepszy sposób na naukę i wymianę dobrych 

praktyk). Pozwoli to na poszerzenie wiedzy dotyczącej sposobów ochrony ofiar 

i egzekwowania ich praw. Współpraca pomiędzy specjalistami z wymiaru spra-

wiedliwości jest także wymagana w sytuacjach, w których należy dopilnować 

przestrzegania praw ofiar w sprawach międzynarodowych;

formułowanie europejskich standardów dobrych praktyk w wybranych obsza-•	

rach, takich jak dostarczanie usług pomocowych, we współpracy z Dyrekcją 

Generalną ds. Sprawiedliwości i Praw Podstawowych.

Państwa członkowskie muszą podjąć odpowiednie działania, takie jak kam-

panie podnoszące świadomość oraz programy badawcze i edukacyjne (przy 

współpracy z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz 

innymi zainteresowanymi stronami) w celu zmniejszenia ryzyka wiktymizacji oraz 

zmniejszenia negatywnego wpływu przestępstwa i ryzyka wtórnej wiktymizacji, 
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zwłaszcza wśród grup ryzyka, takich jak dzieci, ofiary przemocy z powodu płci oraz 

przemocy w bliskich związkach.

Wymiana dobrych praktyk jest możliwa poprzez istniejące sieci, takie jak:

Europejska Sieć Sądownicza – w zagadnieniach karnych;•	

portal E-Justice;•	

Europejska Sieć Praw Ofiar („Sieć”) – European Network on Victims’ Rights, •	

nieformalna sieć stymulująca oraz wspomagająca implementację istniejącego 

ustawodawstwa Unii Europejskiej, dotyczącego praw ofiar. Zajmuje się również 

wskazywaniem obszarów pozwalających na ulepszenie prawa europejskiego 

w tym zakresie. Sieć powinna ułatwiać i rozwijać dyskusję na temat wyzwań dla 

implementacji właściwego ustawodawstwa Unii Europejskiej w obszarze praw 

ofiar. Ma służyć także do wymiany najlepszych praktyk oraz innych ważnych 

doświadczeń dotyczących praw ofiar, przydatnych do wypracowania sposobu 

indywidualnej oceny ich specyficznych potrzeb ochrony oraz dostępu do infor-

macji, współpracy pomiędzy właściwymi władzami odpowiedzialnymi za prawa 

ofiar w państwach członkowskich (na przykład w sprawach międzynarodowych 

oraz jeżeli chodzi o odszkodowanie dla ofiar), współpracy, wymiany informacji 

oraz dialogu pomiędzy różnymi stronami, które kontaktują się z ofiarami, włą-

czając w to (gdy wymagają tego okoliczności) organy ścigania i organy sądow-

nicze oraz społeczeństwo obywatelskie;

Victim Support Europe – czołowa europejska organizacja reprezentująca •	

wszystkich pokrzywdzonych (niezależnie od rodzaju przestępstwa), która 

dostarcza informacji oraz sprzyja ich wymianie pomiędzy członkami oraz inny-

mi organizacjami i samymi ofiarami.

W celu osiągnięcia założeń Dyrektywy Praw Ofiar wszyscy funkcjonariusze, któ-

rzy mogą wejść w kontakt z ofiarami (tacy jak funkcjonariusze policji, pracownicy 

sądu, prawnicy, pracownicy instytucji pomocowych, a także przedstawiciele spra-

wiedliwości naprawczej) powinni otrzymać zarówno ogólne, jak i specjalistyczne 

szkolenie zapewniające odpowiednie kompetencje potrzebne podczas kontaktu 

z ofiarami, aby zwiększyć ich świadomość w zakresie potrzeb ofiar oraz sprawi, że 

będą traktować pokrzywdzonych w bezstronny, pełen szacunku i niedyskryminu-

jący sposób.
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rozdział 2

dyrektywa i jej znaczenie dla osób lgbt

sanita sile

rozwój ram prawnych
Na poziomie Unii Europejskiej, pierwszy raz zwrócono uwagę na ofiary przestępstw 

w 2001 r., kiedy to decyzja ramowa Komisji dotycząca statusu ofiar w procesie 

karnym (dalej zwana – decyzją ramową), została wprowadzona w państwach człon-

kowskich. Decyzja ramowa miała na celu wprowadzenie podstawowych zabezpie-

czeń dla ofiar przestępstw na terenie Unii Europejskiej, ustalając zobowiązania dla 

wszystkich państw członkowskich i wymagając dostosowania krajowego ustawo-

dawstwa zgodnie z wymaganiami decyzji ramowej do 2006 r.

Państwa członkowskie zostały poproszone o sporządzenie raportu postępu 

w tym zakresie w 2004 r. i 2009 r. – jak się okazało, akt nie był na tyle efektywny, 

by zapewnić minimalne standardy dla ofiar na terenie Unii Europejskiej [1]. Raport 

z implementacji (2009) pokazał, że żadne z państw członkowskich nie transpono-

wało decyzji ramowej do ustawodawstwa krajowego. Wszystkie państwa człon-

kowskie polegały na istniejących przepisach oraz odwołaniach do obowiązujących 

krajowych przepisów o postępowaniu karnym. Kilka z nich zaadaptowało nowe 

ustawodawstwo obejmujące treść zaledwie jednego lub więcej Artykułów. Wiele 
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państw członkowskich wprowadziło niewiążące kodeksy, instrukcje oraz karty 

zamiast powszechnie obowiązującego prawa [2].

W 2011 r., Komisja wprowadziła pakiet legislacyjny – Pakiet Ofiar [3], aby 

wzmocnić ramy prawne ochrony ofiar, włączając w to propozycję bezpośrednio 

wiążącej i efektywnie egzekwowalnej Dyrektywy, ustanawiającej minimalne stan-

dardy praw, wsparcia oraz ochrony ofiar przestępstw.

Dyrektywa 2012/29/EU ustanawiająca minimalne standardy praw, wsparcia 

oraz ochrony ofiar przestępstw [4] (dalej zwana – Dyrektywą Praw Ofiar) została 

przyjęta 25 października 2012 r. i weszła w życie 15 listopada 2015 r. [5] Wszystkie 

państwa członkowskie były zobowiązane do implementacji przepisów do ich kra-

jowego prawa do 16 listopada 2015 r.

Należy zauważyć, że Dyrektywa Praw Ofiar nie jest jedynym prawnym instru-

mentem Unii Europejskiej, dążącym do osiągnięcia minimalnego wspólnego pozio-

mu ochrony ofiar przestępstw. Aby wyznaczyć wiążące zobowiązania dla państw 

członkowskich i poprawić sytuację osób, które ucierpiały z powodu przestępstwa, 

Pakiet Ofiar zawierał w sobie kilka inicjatyw.

Obecne ramy prawne Unii Europejskiej dotyczące ochrony ofiar zawierają także 

Dyrektywę 2011/99/EU dotyczącą Europejskiego Nakazu Ochrony (EPO) [6] (zwana 

dalej – Dyrektywą EPO), Regulację (UE) Nr 606/2013 o wzajemnym uznaniu środ-

ków ochrony w sprawach cywilnych [7] oraz Dyrektywę 2004/80/EC o odszkodowa-

niu dla ofiar przestępstw [8] (zwana dalej – Dyrektywą Odszkodowania).

Dyrektywa EPO przedstawia mechanizm, który pozwala osobom korzystającym 

z nakazu ochrony (wydanym w jednym z państw członkowskich) na ubieganie się 

w sprawach związanych z przestępstwem o Europejski Nakaz Ochrony. Taki nakaz 

pozwala na ochronę także w innych państwach członkowskich, do których chronio-

na osoba przenosi się, lub po których podróżuje. Nakazy ochrony objęte Dyrektywą 

dotyczą sytuacji, w której ofiara przestępstwa (lub potencjalna ofiara) czuje się 

bardziej pewnie dzięki wprowadzeniu zakazu wstępu do pewnych miejsc dla osób, 

które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie [9].

Regulacja (UE) Nr 606/2013 o wzajemnym uznaniu środków ochrony w spra-

wach cywilnych przedstawia mechanizm pozwalający na bezpośrednie uznanie 

środków ochrony, wydanych jako środek prawa cywilnego pomiędzy państwami 

członkowskimi. W takim przypadku osoby, które korzystają z nakazu ochrony 

prawa cywilnego wydanego w państwie członkowskim, w którym mieszkają, mogą 

powołać się na niego bezpośrednio w innych państwach członkowskich poprzez 

zaprezentowanie właściwym władzom certyfikatu, poświadczającego ich prawa. 
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W chwili obecnej, zarówno Dyrektywa EPO, jak i Regulacja powinny być już wdrożo-

ne do krajowych porządków prawnych państw członkowskich, ponieważ powyższe 

przepisy mają zastosowanie od 11 stycznia 2015 r. [10].

Dyrektywa Odszkodowawcza przewiduje, że osoby mogą się ubiegać o pań-

stwowe odszkodowanie, jeżeli padły ofiarą przestępstwa za granicą, oraz otrzy-

manie pomocy w tym zakresie. Dyrektywa wymaga, aby wszystkie państwa człon-

kowskie posiadały plan odszkodowania państwowego, który zapewniałby uczciwe 

oraz odpowiednie odszkodowania ofiarom przestępstw związanych z przemocą. 

Dyrektywa tworzy także system współpracy pomiędzy narodowymi władzami 

w celu przekazywania wniosków o odszkodowanie w sytuacjach międzynarodo-

wych, zwłaszcza w przypadkach przestępstw popełnionych poza państwem człon-

kowskim, w którym mieszkają pokrzywdzeni. Mogą wtedy zwrócić się do władz 

w ich własnym państwie członkowskim, by złożyć wniosek oraz otrzymać pomoc 

w zakresie praktycznych lub administracyjnych formalności [11].

Wszystkie dokumenty, które tworzą Pakiet Ofiar, powinny wystarczająco oraz 

wydajnie tworzyć wspólny system dla wszystkich państw członkowskich, w któ-

rym prawa wszystkich ofiar przestępstw są wzmocnione oraz pokrzywdzeni mogą 

kontynuować korzystanie ze środków ochrony w momencie przenoszenia się do 

innego państwa członkowskiego. To także system, który gwarantuje prawo ofiar do 

odszkodowania. 

decyzja robocza 2001 vs. dyrektywa Praw ofiar
Można przyjąć, że organy ścigania w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

były świadome poprzedniej ramy ochrony prawnej oraz wsparcia ofiar przemocy, 

jednak warto podkreślić, że od 16 listopada 2015 r. (czyli od czasu, kiedy Dyrektywa 

Praw Ofiar weszła w życie) wymagania zostały znacznie podniesione. Poniższe 

porównanie pozwoli na lepsze zrozumienie zamierzonego zakresu oraz intencji 

nowych przepisów.
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Tabela 1. decyzja ramowa z 2001 r. vs. dyrektywa Praw ofiar [12]

 Dyrektywa Praw Ofiar Decyzja Robocza 
z 2001 r.

WYJAŚNIENIE ARTYKUŁ UWAGI

Nowy przepis o celach Dyrektywy.  Artykuł 1 —

Szersza definicja ‘ofiary’ oraz ‘członków rodziny’:

•	 	Członkowie	rodziny zmarłych ofiar są uznawane za 
ofiary oraz korzystają ze wszystkich praw Dyrektywy; 
członkowie rodziny żyjących ofiar mają prawo do 
wsparcia oraz ochrony; pojęcie ‘członkowie rodzin’ ma 
szeroki zakres znaczeniowy (w definicję można włączyć 
osoby żyjące w związkach nieformalnych i partnerów 
intymnych).

Artykuł 2(1)
(a) & 2(1)(b)

—

Nowe zasady dotyczące praw ofiar do zrozumienia oraz 
bycia zrozumianym:

•	 	dostępna	oraz	zrozumiała	informaCja – każda 
komunikacja z ofiarą musi być przeprowadzona w spo-
sób, który ofiara rozumie; duże znaczenie ma wrażliwa 
komunikacja.

Artykuł 3 —

Nowe oraz rozszerzone zasady dotyczące praw ofiar do 
otrzymania informacji:

•	 	prawa	 do	 informaCji – ofiary otrzymają zakres 
informacji już w momencie pierwszego kontaktu z wła-
dzami; ofiary otrzymają także informacje o ich sprawie, 
włączając w to decyzję o zakończeniu postępowania 
przygotowawczego, niewniesieniu aktu oskarżenia 
oraz o końcowym wyroku (włączając w to powody 
takich decyzji) oraz informacje o procesie i naturze 
zarzutów karnych.

Artykuły 4-6 W porównaniu 
z Artykułem 4

Wzmocnione prawa do tłumaczenia ustnego oraz pisem-
nego:

•	 	tłumaCzenie	ustne	oraz	tłumaCzenie	pisemne	
– w czasie procesu karnego ofiary, które pełnią podczas 
procesu funkcję strony mają prawo do tłumaczenia 
ustnego oraz pisemnego umożliwiającego im udział 
w procesie; ofiary mogą odwołać się od decyzji, która 
nie przyznaje im tłumaczenia pisemnego oraz ustnego; 
wszystkie ofiary otrzymają tłumaczenie przyjęcia ich 
zawiadomienia.

Artykuł 7 W porównaniu 
do zabezpieczeń 
komunikacji 
w Artykule 5
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Wzmocnione prawa dostępu pokrzywdzonego do usług 
wsparcia ofiar:

•	 	dostęp	do	wsparCia	ofiar	– państwa członkowskie 
muszą zapewnić ofiarom oraz członkom ich rodzin 
dostęp do ogólnego oraz specjalistycznego wsparcia 
ofiar, zgodnie z ich potrzebami. Dyrektywa przewiduje 
podstawowy poziom usług, które muszą zostać dostar-
czone; wsparcie nie zależy od zgłoszenia przestęp-
stwa przez ofiarę; państwa członkowskie muszą ułatwić 
Policji kierowanie policjędo organizacji wsparcia ofiar: 
Specjalistyczne usługi wsparcia muszą (jako minimum) 
zapewniać doradztwo, dostarczać schronienia oraz 
skonkretyzowanego i zintegrowanego wsparcia ofia-
rom ze specyficznymi potrzebami, tj. ofiarom przemocy 
seksualnej, ofiarom przemocy z powodu płci, ofiarom 
przemocy w bliskich związkach oraz osobom z traumą. 

Artykuły 8 i 9 W porównaniu 
do zasad usług 
specjalistycznych 
i instytucji 
pomocowych 
w Artykule 13

Nowe zasady w przypadku postanowienia o odmowie 
wszczęcia postępowania:

•	 	odwołanie	 się	 od	 postanowienia	 o	 odmowie	
WSZCZęCIA POSTęPOWANIA – ofiary mają prawo do 
bycia poinformowanym o postanowieniu o odmowie 
wszczęcia postępowania wobec sprawcy, przysługuje 
im także zupełnie nowe prawo do odwołania się od 
takiej decyzji.

 

Artykuł 11 —

Nowe zasady dotyczące zabezpieczeń w służbach spra-
wiedliwości naprawczej:

•	 	zabezpieCzenia	 sprawiedliwośCi	 naprawCzej 
– ofiary, które postanowią wziąć udział w procesie spra-
wiedliwości naprawczej (nazywanej mediacją w Decyzji 
Roboczej), muszą mieć dostęp do bezpiecznych oraz 
właściwych służb sprawiedliwości naprawczej, pod-
ległych pewnym minimalnym warunkom zawartym 
w Dyrektywie.

Artykuł 12 W porównaniu 
do zasad 
mediacji karnej 
w Artykule 10

Rozszerzone zasady ochrony świadków w czasie postę-
powania przygotowawczego (przesłuchania, pomoc 
prawna, badania medyczne):

•	 	oChrona	wszystkiCh	 ofiar	 jest	wzmoCniona 
– prywatność ofiar i członków ich rodzin musi być 
szanowana, nie powinno się również dopuszcza ć do 
kontaktu ofiar ze sprawcą (wszystkie nowe budynki 
sądowe muszą mieć oddzielne poczekalnie).

Artykuł 20 W porównaniu 
do Artykułu 3(2)

Dalsze rozwinięcie prawa do prywatności. Artykuł 21 W porównaniu 
do Artykułu 8 (2)

Tabela 1. decyzja ramowa z 2001 r… (ciąg dalszy)
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Znacząco rozszerzone przepisy dotyczące ofiar ze specy-
ficznymi potrzebami ochrony:

•	 	indywidualna	oCena	w	Celu	zidentyfikowania	
NARAŻENIA OFIARY ORAZ DECYZJA O SPECJALNYCH 
ŚRODKACH OCHRONY – wszystkie ofiary muszą być 
indywidualnie ocenione w zakresie tego, czy są nara-
żone na wtórną wyktymizację lub zastraszanie w czasie 
procesu sądowego; jeżeli mają specyficzne potrzeby, 
należy zapewnić im ochronę za pomocą specjalnych 
środków.

Artykuły 
22-24

W porównaniu 
do Artykułu 2(2)

Rozszerzone przepisy o szkoleniu specjalistów:

•	 	szkolenie	 speCjalistów	 jest obligatoryjne; dodat-
kowo kładzie się nacisk na współpracę pomiędzy pań-
stwami członkowskimi oraz na poziomie państwowym, 
a także zwiększanie świadomości o prawach ofiar.

Artykuł 25 W porównaniu 
do Artykułu 14

Rozszerzone zasady współpracy pomiędzy organami 
państw członkowskich.

Artykuł 26(1) W porównaniu 
do Artykułu 12

Nowe przepisy wymagają od państw członkowskich 
zwiększenia świadomości ofiar o przysługujących im 
prawach.

Artykuł 26(2) —

Sama Dyrektywa Praw Ofiar składa się z 72 Motywów oraz sześciu rozdziałów, 

włączając w to rozdziały o Ogólnych Przepisach, Przepisach o informacji i wsparciu, 

Uczestnictwie w procesie karnym, Ochronie ofiar oraz Uznaniu ofiar ze specyficz-

nymi potrzebami ochrony, a także Inne Przepisy oraz Przepisy końcowe. Tabela 1 

– Decyzja Robocza z 2001 r. vs. Dyrektywa Praw Ofiar wskazuje, że w porównaniu 

do Decyzji Roboczej z 2001 r., w Dyrektywie zostały zawarte kluczowe zmiany 

w każdym aspekcie.

dyrektywa Praw ofiar
Motywy i artykuły Dyrektywy mają na celu poprawianie sytuacji wszystkich ofiar 

przestępstw na terenie całej Europy. Przepisy Dyrektywy muszą być przestrzegane 

i transponowane w pełnym zakresie zarówno na poziomie ustawodawstwa, jak 

i implementacji.

Zgodnie z wytycznymi Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Praw 

Podstawowych, odnoszącymi się do transpozycji oraz implementacji Dyrektywy, 

ogólne zasady prawa Unii Europejskiej (na przykład równości oraz niedyskryminacji) 

Tabela 1. decyzja ramowa z 2001 r… (ciąg dalszy)
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oraz Karty Praw Podstawowych powinny być wzięte pod uwagę w poszczególnych 

przepisach o środkach transpozycji tej Dyrektywy [13].

W kolejnych podrozdziałach skupimy się na konkretnej grupie – osobach LGBT 

będących ofiarami przestępstw. Postaramy się przybliżyć zasady równościowego 

i pozbawionego dyskryminacji traktowania tej grupy osób. Kolejne podrozdziały 

nie obejmą całościowej analizy Dyrektywy. Wybór konkretnych przepisów został 

dokonany z uwzględnieniem ich znaczenia dla specyficznej grupy, którą w tym 

przypadku są osoby LGBT będące ofiarami przestępstw.
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Zdjęcie 1. osoby lgbt będące ofiarami przestępstw, doświadczające przemocy lub 
gróźb przemocy.

W 2012 r. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (zwana dalej – FRA) 

przeprowadziła ankietę pt. „Ankieta Unii Europejskiej dotycząca lesbijek, gejów, 

osób biseksualnych oraz transpłciowych” (zwana dalej – ankietą LGBT UE) [14], która 

objęła 93,079 ankietowanych z 28 państw. 

Powód, dla którego Dyrektywa Praw Ofiar powinna być przeanalizowana z per-

spektywy osób LGBT, ilustruje Zdjęcie 1 – ze wszystkich ankietowanych 26% zna-

lazło się w roli ofiary przestępstwa, ponieważ zostali zaatakowani lub grożono im 

przemocą (znaczna część osób, które identyfikują się jako osoby LGBT, spotyka się 

z przemocą oraz groźbami). W niektórych państwach europejskich to zjawisko nie 
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jest aż tak powszechne, ale trzeba mieć na uwadze, że ten problem został zidenty-

fikowany w całej Europie. Założeniem Dyrektywy Praw Ofiar i wynikającym z tego 

założenia zobowiązaniem ustawodawców we wszystkich krajach członkowskich 

jest zapewnienie ochrony oraz wsparcia wszystkim ofiarom. Powyższe obserwacje 

są zgodne z Motywem 4 Dyrektywy [15], który mówi, że należy podjąć działanie 

na poziomie Unii Europejskiej, aby wzmocnić prawa, wsparcie oraz ochronę ofiar 

przestępstw [16].

 

motywy dyreKtywy
Kwestie związane z osobami LGBT zostały szczególnie mocno podkreślone 

w Motywie 8. Stwierdza się tam, że ofiary przestępstw powinny zostać dostrzeżone 

oraz potraktowane z szacunkiem, wrażliwością, profesjonalnie i bez jakichkolwiek 

przejawów dyskryminacji (motywowanej rasą, kolorem skóry, pochodzeniem 

etnicznym lub społecznym, cechami genetycznymi, językiem, religią lub wierzenia-

mi, poglądami politycznymi lub innymi opiniami, przynależnością do mniejszości 

narodowych, własnością, urodzeniem, niepełnosprawnością, wiekiem, płcią, eks-

presją płciową, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem zamieszkania 

lub zdrowiem).

Kolejnym ważnym elementem wprowadzonym w Dyrektywie (nieobecnym 

w poprzednich aktach prawnych) jest wyraźna definicja przemocy ze względu na 

płeć. W Motywie 17 jest ona zdefiniowana jako przemoc przeciwko osobie z powo-

du jej płci, tożsamości płciowej lub ekspresji płciowej; może to być także przemoc, 

która dotyka przedstawicielki lub przedstawicieli danej płci w sposób szczególny. 

Jej skutkiem może być fizyczna, seksualna, emocjonalna lub psychologiczna szkoda 

albo strata ekonomiczna u pokrzywdzonego. Przemoc z powodu płci jest rozumia-

na jako forma dyskryminacji oraz naruszenie fundamentalnych praw człowieka.

W Motywie 25 stwierdza się, że nie powinno się odmawiać ofierze przyjęcia 

jej zgłoszenia, bez względu na opóźnione zgłoszenie przestępstwa motywowa-

ne strachem przez odwetem, upokorzeniem lub stygmatyzacją. Ten konkretny 

Motyw jest szczególnie ważny zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę najczęstsze 

przyczyny niezgłaszania przestępstw na policję (zwłaszcza jeśli chodzi o osoby 

LGBT, które zostały fizycznie/seksualnie zaatakowane lub grożono im przemocą). 

Nawet w przypadku poważnych przestępstw, 43 % osób LGBT będących ofiarami 

przestępstw nie zgłasza tego na policję z powodu przekonania, że nie wywoła to 

odpowiedniej reakcji z jej strony, a 32 % z powodu przekonania, że policja nie jest 
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skuteczna w ściganiu sprawców. Biorąc pod uwagę to zjawisko, bardzo ważne jest, 

aby nie odrzucać zgłoszenia ofiary z powodu zwłoki w zgłoszeniu się na policję, 

mając na uwadze fakt, iż prawdopodobnie nie była to łatwa decyzja.

Ostatnie 
doświadczenie 
przemocy

Najpoważniejsze 
doświadczenie 
przemocy

Przekonanie o obojętności policji 50 43

Zbyt drobny/nie na tyle poważny 
incydent / nie przyszło mi to do głowy

38 30

Brak wiary w skuteczność policji 37 32

Strach przed homofobiczną i/lub 
transfobiczną reakcją ze strony policji

34 29

Wstyd / nie chcę, żeby ktokolwiek 
wiedział

26 29

Zdjęcie 2. dlaczego nie zgłosiłeś tego na policję? [17]

Motyw 38 odnosi się do osób, które są szczególnie narażone lub znajdują się 

w sytuacjach stwarzających wyjątkowo wysokie ryzyko szkody, Jednym z przy-

kładów mogą być ofiary przemocy z powodu płci. Mówi on także, że powinno się 

zapewnić im specjalistyczne wsparcie i ochronę prawną.

Podkreślono również, że niektóre ofiary są szczególnie narażone na ryzy-

ko wtórnej wiktymizacji, zastraszenia oraz odwetu ze strony sprawcy w czasie 

procesu sądowego. Aby zidentyfikować poziom takiego ryzyka, Dyrektywa ofe-

ruje narzędzie do oceny indywidualnej, zaznaczając jednocześnie, że to jedyna 

efektywna metoda pozwalająca zapewnić odpowiednie wsparcie osobie, która 

jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo. Motyw 56 sugeruje określone 

kryteria indywidualnej oceny, takie jak wiek ofiar, płeć, tożsamość płciowa, eks-

presja płciowa, pochodzenie etniczne, rasa, religia, orientacja seksualna, zdrowie, 

niepełnosprawność, status zamieszkania, problemy w komunikacji, związek ze 

sprawcą lub zależność od sprawcy oraz poprzednie doświadczenie przestępstwa. 

Dodatkowo, rodzaj lub natura oraz okoliczności przestępstwa (czy jest to przestęp-

stwo z nienawiści, przestępstwo motywowane uprzedzeniami lub przestępstwo 

popełnione z powodu dyskryminacji) powinny być wzięte pod uwagę podczas 

przyjmowania i przetwarzania zgłoszenia. Motyw 57 podkreśla, że określone 
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grupy mogą czerpać szczególne korzyści ze specjalnych środków ochrony (warto 

przywołać tutaj ofiary przemocy z powodu płci oraz przestępstw z nienawiści jako 

jeden z kilku przykładów).

Dyrektywa sugeruje także, że aby funkcjonariusze policji byli w stanie identy-

fikować ofiary i ich potrzeby oraz zajmować się nimi z szacunkiem, wrażliwością, 

profesjonalnie i bez jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, muszą mieć dostęp do 

odpowiednich oraz systematycznych szkoleń.

Większość wymienionych tutaj Motywów będzie dalej analizowana przy omó-

wieniu części Dyrektywy.

ważne definicje
Artykuł 2 Dyrektywy zawiera definicję ofiary składającą się z dwóch części. Po 

pierwsze, w rozumieniu Dyrektywy ofiara to osoba fizyczna, która doznała szkody, 

włączając w to fizyczny, umysłowy lub emocjonalny uraz albo stratę ekonomiczną, 

bezpośrednio spowodowaną przez przestępstwo. Po drugie, ofiarami mogą być 

także członkowie rodziny osoby, której śmierć została bezpośrednio spowodowana 

przez przestępstwo, oraz które doznały szkody wskutek śmierci tej osoby.

Do członków rodziny zalicza się współmałżonka, osobę żyjącą z ofiarą w zaan-

gażowanym, intymnym związku, we wspólnym pożyciu w sposób stabilny i ciągły; 

definicja obejmuje także krewnych w bezpośredniej linii, rodzeństwo oraz osoby 

zależne od ofiary.

Ważne jest, aby analizować listę członków rodziny pamiętając o wszystkich 

antydyskryminacyjnych zasadach. Na przykład, zgodnie z wyjaśnieniami profesora 

Steve’a Peersa, termin ‘współmałżonek’ odnosi się do każdego, kto zawarł małżeń-

stwo zgodnie z prawem danego państwa (włączając w to państwa niebędące kra-

jami członkowskimi lub państwo członkowskie inne niż to, w którym zostało popeł-

nione przestępstwo), niezależnie od tego, czy para jest rożnej czy tej samej płci. 

Nie oznacza to jednak, że dany kraj jest zobowiązany do uznawania małżeństwa tej 

samej płci, zawartego w innym państwie dla jakiegokolwiek innego celu [18].

Definicja członków rodziny uwzględnia także „osobę żyjącą z ofiarą w zaanga-

żowanym, intymnym związku, we wspólnym pożyciu w sposób stabilny i ciągły”. 

Związki, o których tu mowa, mogą dotyczyć osób tej samej lub różnej płci [19].

Definicja ta jest także wspierana przez wytyczne Dyrekcji Generalnej, który 

podkreśla zobowiązanie państw członkowskich do używania definicji ‘członków 

rodziny’ włączając w nią partnerów ofiar. Takie definicje powinny zawierać zarówno 

współmałżonków, jak i niepoślubionych partnerów, niezależnie czy partnerzy żyją 
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w zarejestrowanym cywilnym związku w ramach prawa krajowego, czy też nie. Ta 

definicja powinna mieć zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich, 

niezależnie od uznania nieślubnych par, par tej samej płci oraz małżeństw tej samej 

płci przez krajowe ustawodawstwo [20].  

Definicja ‘członków rodziny’ zawiera „krewnych w bezpośredniej linii, rodzeń-

stwo oraz osoby zależne od ofiary”. Nie ma wymogu, aby osoba zależna od ofiary 

była z nią spokrewniona lub spowinowacona, mieszczą się w niej więc (na przy-

kład) dzieci zmarłego partnera, nawet jeżeli partnerzy nie zawarli małżeństwa lub 

związku partnerskiego (niezależnie od tego czy jest to spowodowane przez prawo 

nieprzewidujące takiej możliwości, czy też wynika z decyzji o nieskorzystaniu z tej 

możliwości), bez względu na to, czy partnerzy są osobami tej samej, czy przeciw-

nej płci [21].

ważne asPeKty Prawa do informacji
Kluczowym aspektem, jeżeli chodzi o dostarczenie informacji, jest prawo ofiary do 

rozumienia oraz bycia zrozumianym. Podejście określone przez Dyrektywę podkre-

śla zdolność ofiary do samodzielnego śledzenia procesu [22]. Aby zastosować się 

do tej zasady, władze państw członkowskich są zobowiązane, jeżeli to konieczne, 

do pomocy ofierze przez zapewnienie jej dostępu do prostego i przystępnego języ-

ka komunikacji (w mowie lub piśmie). Władze są także zobowiązane do umożliwie-

nia ofierze obecności wybranej przez nią osoby. Celem tego prawa jest praktyczna 

pomoc oraz dostarczenie moralnego wsparcia w czasie zgłaszania przestępstwa. 

Ten przepis może także obejmować osoby, które nie zostały wyraźnie wybrane, 

ale które zgłosiły się na ochotnika, aby pomóc z powodu psychicznego/fizycznego 

stanu ofiary w związku z przestępstwem [23]; (Artykuł 3).

Dodatkowo prawa do rozumienia oraz bycia zrozumianym nie mogą być speł-

nione, jeżeli ofiara nie posiada dostępu do tłumaczenia w sytuacji, kiedy władze nie 

posługują się jej językiem. To prowadzi do zagwarantowania prawa do tłumaczenia 

ustnego i pisemnego (na żądanie). Pokrzywdzonym należy dostarczyć tłumaczenie 

ustne zgodnie z ich rolą w postępowaniu sądowym, powinno być ono nieodpłatne, 

przynajmniej w czasie przesłuchania, lub zadawania pytań ofierze w czasie procesu 

sądowego. Podobne wymogi mają zastosowanie nie tylko do tłumaczenia ustnego, 

lecz także pisemnego (Artykuł 7).

Jeżeli chodzi o proces składania zawiadomienia, pokrzywdzeni mają teraz 

prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia złożenia przez nie zawiadomienia 

– a władze są zobowiązane, aby je dostarczyć. Ponadto w potwierdzeniu przyjęcia 
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zawiadomienia należy wskazać podstawowe elementy przestępstwa – typ, rodzaj, 

czas oraz miejsce, jak i jakiekolwiek uszkodzenie lub szkodę spowodowane przez 

przestępstwo. Dla osób LGBT będących ofiarami jest ważne, aby otrzymać potwier-

dzenie przestępstwa z nienawiści, z powodu którego ucierpiały (Artykuł 5).

Tabela 2. artykuł 4 dyrektywy Praw ofiar

RODZAJ INFORMACJI, KTóRą WŁADZE Są 
ZOBOWIąZANE DOSTARCZYć [25] 

 WYJAŚNIENIE [26]

(a) Rodzaj wsparcia, jakie ofiary mogą 
uzyskać i od kogo, włączając w to:
1) podstawową informację o dostępie do 
wsparcia medycznego;
2) jakiekolwiek wsparcie specjalistyczne, 
włączając w to pomoc psychologiczną;
3) alternatywne miejsce pobytu.

Funkcjonariusze policji powinnni 
poinformować pokrzywdzonych 
o dostępnym wsparciu, oraz zapytać ich, 
czy chcą się skontaktować ze instytucjami 
pomocowymi.

(b) Procedury składania zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa oraz rola 
zawiadomień w powiązaniu z takimi 
procedurami.

Wyjaśnienie władz musi odzwierciedlać 
rolę ofiary w czasie różnych etapów 
postępowania karnego.

(c) W jaki sposób oraz na jakich warunkach 
pokrzywdzeni mogą uzyskać odpowiednią 
ochronę.

W oparciu o indywidualną ocenę, ofiara 
może być uprawniona do wniesienia 
o środki ochrony w momencie pierwszego 
kontaktu z właściwymi władzami.

(d) Jak oraz na jakich warunkach mogą 
uzyskać dostęp do:
1) porady prawnej;
2) pomocy prawnej;
3) jakiegokolwiek innego rodzaju porady.

Termin ‘jakikolwiek inny rodzaj porady’ 
powinien być interpretowany szeroko; może 
on także obejmować informacje na temat 
planów ubezpieczenia społecznego lub 
stosowną poradę dotyczącą finansów, o ile 
jest to istotne dla pokrzywdzonego.

(e) W jaki sposób i na jakich warunkach mogą mieć dostęp do odszkodowania.

(f ) W jaki sposób i na jakich warunkach są uprawnione do tłumaczenia ustnego oraz 
pisemnego.

(g) Jeżeli są rezydentami w państwie członkowskim innym niż to, w którym popełniono 
przestępstwo, jakie specjalne środki, procedury lub porozumienia są dostępne, aby chronić 
ich interesy w państwie członkowskim, w którym nawiązano pierwszy kontakt z właściwymi 
organami.

(h) Dostępne procedury składania skarg, jeżeli prawa ofiar nie są szanowane przez właściwy 
organ działający w kontekście postępowania karnego.

(i) Dane kontaktowe potrzebne do wzajemnego komunikowania się i uzyskania informacji 
o sprawie.

(j) Dostępne usługi sprawiedliwości naprawczej.

(k) W jaki sposób i na jakich warunkach koszty poniesione w rezultacie ich udziału 
w postępwaniu karnym mogą być zwrócone.



67

 

Dyrektywa znacząco poprawia standardy ilości informacji, które muszą zostać 

zagwarantowane wszystkim ofiarom; ta informacja musi być dostarczona przy 

pierwszym kontakcie z właściwym organem. Pierwszy kontakt może być nawiązany 

nie tylko w momencie zgłoszenia przestępstwa na posterunku policji, lecz także 

w kontakcie z policją na miejscu przestępstwa bez składania formalnego zawiado-

mienia przez ofiarę [24]; (Artykuł 4).

Obecnie pokrzywdzeni powinni być zawiadamiani oraz mogą zażądać otrzy-

mania informacji o jakiejkolwiek decyzji dotyczącej ich zgłoszenia (o niewszczęciu 

postępowania przygotowawczego lub jego zakończeniu albo odmowie wszczęcia 

postępowania, jak i o czasie oraz miejscu procesu, a także o rodzaju zarzutów sta-

wianych sprawcy). Taka informacja może być przekazana pokrzywdzonemu ustnie 

lub na piśmie, włączając w to środki elektroniczne, ostatni znany adres korespon-

dencyjny lub adres e-mail [27].

Zgodnie z ich rolą w danym systemie wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

karnych, pokrzywdzeni mogą także otrzymać ostateczny wyrok w procesie oraz 

informację pozwalającą im na poznanie stanu postępowania karnego, chyba że 

(w wyjątkowych przypadkach) takie zawiadomienie może wpłynąć negatywnie na 

właściwe prowadzenie sprawy (dokumenty powinny zawierać powody lub krótkie 

streszczenie powodów danej decyzji).

Całkowicie nowy dodatek do praw ofiar to ich prawo do bycia zawiadomionym, 

jeżeli osoba aresztowana, przeciwko której toczy się postępowanie lub skazana za 

przestępstwa, które dotyczyły ofiar, została uwolniona lub uciekła. Pokrzywdzony 

ma także prawo do bycia poinformowanym o możliwych środkach ochrony, zgod-

nych z oceną indywidualną oraz oceną ryzyka przeprowadzoną przez władze [28]; 

(Artykuł 6).

ważne asPeKty Prawa do wsParcia
Jednym z głównych wkładów Dyrektywy w bezpośrednią poprawę ochrony ofiar na 

terenie Unii Europejskiej jest bardziej szczegółowe oraz rozszerzone prawo do wspar-

cia. Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia dostępu ofiarom do 

poufnych, darmowych usług wsparcia dostępnych przed, w trakcie lub w odpowied-

nim czasie po postępowaniu karnym. Należy wymienić jeszcze dwa ważne aspekty 

– po pierwsze, usługi wsparcia powinny być także dostępne dla członków rodzin ofiar 

(zgodnie z ich potrzebami oraz stopniem szkody poniesionej w wyniku przestęp-

stwa), po drugie – usługi wsparcia ofiar nie mogą być zależne od ofiary składającej 

formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwego organu.
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Ostatni aspekt jest szczególnie ważny dla osób LGBT będących ofiarami prze-

stępstw. Wynika to z raportu FRA, który podaje, że osoby LGBT nie zgłosiły 78% 

z najpoważniejszych aktów przemocy motywowanych nienawiścią [29]. Nowe 

podejście Dyrektywy – zobowiązanie do dostarczania usług wsparcia bez wymo-

gu zgłoszenia przestępstwa, powinno zwiększyć zakres pomocy natychmiastowo 

dostępnej dla osób LGBT będących ofiarami przestępstw.

Poza poświęceniem uwagi zwiększeniu świadomości oraz zmniejszeniu liczby 

niezgłoszonych przestępstw z nienawiści, kluczowe jest zobowiązanie do zapew-

nienia usług pomocowych wszystkim ofiarom.

Co więcej, dostarczenie wsparcia na wczesnym etapie (po tym jak osoba 

ucierpiała z powodu przestępstwa) może znacząco zmniejszyć średnio- i długoter-

minowe konsekwencje dla osoby i społeczeństwa (mowa o obciążeniu dla służby 

zdrowia oraz opieki społecznej, utracie zarobków, nieobecności w pracy) [30]. 

W tym względzie zobowiązanie władz do ułatwienia skierowania ofiar we właści-

wym czasie do instytucji pomocowych, może być widziane jako znacząca poprawa 

(Artykuł 8).

Dyrektywa wymienia listę usług, które powinny być dostarczane przez instytu-

cje pomocowe, a mianowicie:

informacja, porada oraz wsparcie niezbędne do ochrony praw ofiar, włączając •	

w to dostęp do krajowych planów odszkodowawczych dla szkód spowodowa-

nych przestępstwem oraz ich rola w procesie karnym, włączając w to przygoto-

wanie do stawienia się na sali sądowej;

informacja o odpowiednich instytucjach wsparcia specjalistycznego oraz/lub •	

bezpośrednie kierowanie do nich;

emocjonalne oraz, gdzie to możliwe, psychologiczne wsparcie;•	

porada dotycząca finansowych oraz praktycznych aspektów związanych z prze-•	

stępstwem;

porada odnosząca się do przeciwdziałania wtórnej wiktymizacji, zastraszaniu •	

oraz odwetowi, a także związanemu z nimi ryzyka (o ile nie została zapewniona 

przez inne publiczne lub prywatne służby).

Dodatkowo instytucje wsparcia specjalistycznego muszą stworzyć oraz 

zapewnić dostęp do schronisk lub jakichkolwiek innych odpowiednich miejsc 

tymczasowego zamieszkania dla ofiar, które potrzebują bezpiecznej przestrzeni 

z powodu bezpośredniego ryzyka wtórnej wiktymizacji, zastraszenia i odwe-

tu. Służby muszą także kierować oraz zagwarantować zintegrowane wsparcie 
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ofiarom ze specyficznymi potrzebami, tj. ofiarom przemocy seksualnej, ofiarom 

przemocy z powodu płci oraz ofiarom przemocy w bliskich związkach, włączając 

w to wsparcie przeznaczone dla osób z traumą oraz doradztwo (Artykuł 9). Motyw 

38 dodaje do listy niezwłoczne medyczne wsparcie, skierowanie na medyczne 

i dochodzeniowe badanie dla uzyskania dowodu w sprawach gwałtu lub napa-

ści seksualnej, krótko- i długoterminowe doradztwo psychologiczne, opiekę dla 

osób z traumą, poradę prawną oraz reprezentowanie przez profesjonalnego 

pełnomocnika.

ważne asPeKty ucZestnictwa w Procesie Karnym
Rozdział 3 Dyrektywy zajmuje się uczestnictwem ofiar w procesie karnym. Ze 

względu na to, że większość artykułów rozdziału jest raczej proceduralna, Artykuły 

zawierają częste odwołania do prawa krajowego, pozwalając każdemu państwu 

członkowskiemu na wybranie najbardziej odpowiedniej formy implementacji 

wymagań.

 

ARTYKUŁ WYJAŚNIENIE

ARTYKUŁ 10
Prawo do zeznawania

Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnienia ofiarom 
prawa do zeznawania oraz dostarczenia dowodów w czasie proce-
su karnego (poprzez określenie tego w prawie krajowym).

ARTYKUŁ 11
Prawa w przypadku 
postanowienia 
o odmowie ścigania

Pokrzywdzeni będący stronami w procesie karnym muszą mieć 
prawo do odwołania się od postanowienia o odmowie ścigania.
Powinno się zapewnić, przynajmniej w przypadku osoby pokrzyw-
dzonej poważnym przestępstwem, prawo do odwołania się od 
postanowienia o odmowie ścigania [31] .
Aby osoba pokrzywdzona mogła o tym zdecydować, warunkiem 
wstępnym dla prawa do odwołania się jest wcześniejsze otrzyma-
nie wystarczającego zasobu informacji.

ARTYKUŁ 12
Prawo do gwarancji 
w zakresie usług 
sprawiedliwości 
naprawczej 

Dyrektywa ustala zobowiązanie do podjęcia środków zabezpiecza-
jących osobę pokrzywdzoną przed wtórną wiktymizacją, zastra-
szeniem oraz odwetem; mają one mieć zastosowanie podczas 
dostarczania usług sprawiedliwości naprawczej. 
Udział ofiary powinien być dobrowolny, co także sugeruje, że 
osoba pokrzywdzona posiada wystarczającą wiedzę na temat 
ryzyka oraz korzyści, pozwalającą na świadomy wybór. Oznacza 
to także, że czynniki, które mogłyby ograniczyć lub zmniejszyć 
zdolność osoby pokrzywdzonej do podjęcia świadomego wyboru 
lub działać ze szkodą dla pozytywnego wyniku (takie jak wiek, doj-
rzałość lub możliwości intelektualne), także powinny być wzięte 
pod uwagę podczas kierowania sprawy oraz prowadzenia procesu 
naprawczego.
Jakiekolwiek porozumienie pomiędzy stronami powinno być osią-
gnięte dobrowolnie, a sprawca musi uznać podstawowe fakty 
sprawy [32].
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ARTYKUŁ 13
Prawo do pomocy 
prawnej

Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia ofiarom 
dostępu do pomocy prawnej w przypadku, gdy mają one status 
stron postępowania karnego. Jeżeli ofiara ma prawo dostępu do 
pomocy prawnej w ramach przepisów prawa krajowego, powinno 
ono przynajmniej objąć poradę prawną oraz nieodpłatną repre-
zentację przez profesjonalnego pełnomocnika [33].

ARTYKUŁ 14
Prawo do zwrotu 
wydatków 

Osoby pokrzywdzone mają prawo do zwrotu wydatków poniesio-
nych w wyniku ich aktywnego udziału w procesie karnym, zgodnie 
z ich rolą w wymiarze sprawiedliwości.
Celem tego artykułu jest zapewnienie, że nie przeciwdziała się 
aktywnemu udziałowi ofiar w postępowaniu karnym z powodu ich 
własnych ograniczeń finansowych. W praktyce trzon tego Artykułu 
skupia się na kosztach podróży oraz utracie zarobków [34].

ARTYKUŁ 15
Prawo do zwrotu 
mienia

Po wydaniu decyzji przez właściwy organ własność, którą da się 
odzyskać, i która została skonfiskowana w trakcie postępowania 
karnego, musi być zwrócona pokrzywdzonym bez niepotrzebnej 
zwłoki, chyba że jest potrzebna do celów postępowania karnego.

ARTYKUŁ 16
Prawo do decyzji 
o odszkodowaniu od 
sprawcy w trakcie 
postępowania karnego

W trakcie postępowania karnego osoby pokrzywdzone są upraw-
nione do uzyskania decyzji o odszkodowaniu od sprawcy, chyba 
że prawo krajowe przewiduje, że taka decyzja jest wydawana 
w innych postępowaniach (miałoby to zastosowanie wyłączenie 
w przypadkach, gdy ofiara domaga się odszkodowania od sprawcy 
poza postępowaniem karnym). Należy zauważyć, że zakres tego 
Artykułu zawiera tylko odszkodowanie od sprawcy, a nie od dane-
go państwa (informacja o odszkodowaniu od państwa musi być 
dostarczona w ramach wymagań zawartych w Artykule 4). 

ARTYKUŁ 17
Prawa ofiar 
zamieszkałych 
w innym państwie 
członkowskim

Dyrektywa ustala zobowiązanie dla państw członkowskich do 
podjęcia odpowiednich działań w celu zminimalizowania trud-
ności pojawiających się w momencie, gdy osoba pokrzywdzona 
jest rezydentem państwa członkowskiego innego niż to, gdzie 
przestępstwo zostało popełnione (zwłaszcza jeżeli chodzi o orga-
nizację postępowania). Rezydenci innych państw członkowskich 
są także uprawnieni do otrzymania usług pomocowych, zgodnie 
z Artykułem 9 (por. Motyw 51).
W takich przypadkach: (1) oświadczenie osoby pokrzywdzonej 
musi być przyjęte niezwłocznie po zawiadomieniu; (2) możliwości 
wideokonferencji oraz konferencji telefonicznych muszą zostać 
użyte w możliwym zakresie do wysłuchania zeznań pokrzywdzo-
nych mieszkających za granicą.
Dodatkowo, pokrzywdzonym musi przysługiwać prawo złożenia 
zawiadomienia w państwie członkowskim, w którym mieszkają, 
a państwo członkowskie jest zobowiązane do przekazania zawia-
domienia z państwa zamieszkania osoby pokrzywdzonej do pań-
stwa, gdzie przestępstwo zostało popełnione.

ważne asPeKty ocHrony ofiar
Artykuł 18 wymaga od państw członkowskich zagwarantowania szerokiego zakre-

su środków ochrony, w tym chronienia ofiar oraz członków ich rodzin przed wtórną 

wiktymizacją, zastraszeniem oraz odwetem, a także przed szkodą fizyczną, emocjo-

nalną oraz psychiczną [35].
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Prawa ofiar muszą być respektowane w czasie zadawania pytań oraz zeznawa-

nia – w ramach postępowania karnego, władze muszą chronić ofiary przed wtórną 

wiktymizacją poprzez, na przykład, ograniczenie ingerujących w intymność pytań 

oraz zapewnienie, że w czasie przesłuchania zadawane będą wyłącznie pytania 

niezbędne dla sprawy. Ponadto powinno się ograniczyć ilość zadawanych pytań 

do niezbędnego minimum i pamiętać o właściwym sposobie ich zadawania, tak, 

aby zapewnić pokrzywdzonym traktowanie z szacunkiem w czasie postępowania 

karnego [36]. Wszystkie te rozważania są szczególnie ważne dla osób LGBT będą-

cych ofiarami przestępstw. Dyrektywa przewiduje także możliwość zapewnienia 

fizycznej ochrony ofiarom oraz członkom ich rodzin [37].

Ochrona pokrzywdzonych jest zapewniana także poprzez ograniczenie do 

minimum możliwości kontaktu pomiędzy ofiarami (i członkami ich rodzin) a spraw-

cami. Nawet jeżeli Dyrektywa wymaga, aby nowe budynki sądowe miały oddzielne 

poczekalnie dla ofiar, rozwiązanie tego typu jest dość kosztowne, a jego wdrożenie 

wymaga nakładu czasu i pracy. Zanim to rozwiązanie stanie się dostępne na pozio-

mie infrastruktury, częściowo możliwe jest, aby stawić czoła temu problemowi 

w sposób organizacyjny – na przykład (kiedy jest to możliwe), aby wyznaczyć 

termin spotkania z pokrzywdzonym i sprawcą w różnym czasie lub użyć metody 

wideokonferencji (Artykuł 19).

Dyrektywa wyznacza cztery główne zasady dotyczące ochrony ofiar w czasie 

postępowania przygotowawczego. To uprawnienie oraz jego treść są nowe dla 

ramy prawnej związanej z ofiarami przestępstw, a ich głównym zamierzeniem jest 

przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji. Cztery zasady wyłożone w Artykule 20 są 

następujące:

przesłuchania pokrzywdzonych są przeprowadzane bez nieuzasadnionej zwłoki 1. 

po złożeniu właściwemu organowi zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

liczba przesłuchań jest jak najbardziej ograniczona i są one przeprowadzane 2. 

tylko w tych przypadkach, gdy jest to absolutnie niezbędne do celów postępo-

wania przygotowawczego;

pokrzywdzonym towarzyszyć może przedstawiciel prawny lub wybrana przez nie 3. 

osoba, o ile nie podjęto uzasadnionej decyzji wykluczającej taką możliwość;

badania lekarskie ograniczone są do minimum i są przeprowadzane jedynie w przy-4. 

padkach, gdy jest to absolutnie niezbędne dla celów postępowania karnego.

 

Podczas postępowania przygotowawczego należy chronić zarówno ofiary 

i członków ich rodzin, jak i ich prywatność (w tym ich osobistą charakterystykę 
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oraz wizerunek). Artykuł 21 wymienia media jako jedną ze stron, która może mieć 

wpływ na ochronę prywatności ofiar, w związku z czym zachęca się przedstawicieli 

mediów do podjęcia samoregulacyjnych środków, mających na celu ochronę pry-

watności, godności osobistej oraz danych osobowych ofiary. Prośba skierowana do 

mediów wynika z obawy przed wtórną wiktymizacją.

 

ważne asPeKty identyfiKowania sPecyficZnycH  
PotrZeb ofiar
 Indywidualna ocena, związana z próbą identyfikacji specyficznych potrzeb ochro-

ny, jest bez wątpienia jednym z najważniejszych dodatków, które Dyrektywa wnie-

sie do systemów wsparcia ofiar we wszystkich państwach członkowskich. Celem 

indywidualnej oceny jest sprawdzenie, czy osoba pokrzywdzona jest szczególnie 

narażona na wtórną wiktymizację, na zastraszenie oraz odwet w czasie postępo-

wania karnego. To szczególnie ważne w kontekście ustalenia właściwego zakresu 

pytań zadawanych osobie pokrzywdzonej w czasie tej oceny [38].

Istnieją trzy główne kryteria, które specjaliści mają wziąć pod uwagę w czasie 

oceny, a mianowicie,

cechy osobowe ofiary;1. 

rodzaj lub charakter przestępstwa; 2. 

okoliczności przestępstwa.3. 

Ponadto Dyrektywa zwraca szczególną uwagę na osoby, które ucierpiały 

z powodu przestępstwa motywowanego uprzedzeniami i/lub dyskryminacją, 

mogących mieć związek z ich osobistą charakterystyką – zgodnie z Dyrektywą, 

takie ofiary wymagają szczególnej uwagi. Należy uważniej przyjrzeć się także 

osobom, które poniosły znaczną szkodę z powodu przestępstwa, a także osobom, 

których związek ze sprawcą oraz zależność od sprawcy je szczególnie naraża. Jeżeli 

osoby LGBT będące pokrzywdzonymi zaliczają się do jednej lub więcej z tych 

kategorii, wtedy istnieją podstawy do założenia, że takie osoby mają specyficzne 

potrzeby ochrony.

Osoby pokrzywdzone muszą być zaangażowane w indywidualną ocenę, a ich 

sugestie muszą być wzięte pod uwagę – oznacza to, że ofiary mogą także odmówić 

korzystania ze specjalnych środków. Ważne jest, aby dostrzec, że indywidualna 

ocena musi być uaktualniana w czasie postępowania karnego – to podejście 
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pozwala na dostosowanie, zwiększenie lub zmniejszenie usług zgodnie z rzeczywi-

stymi potrzebami ofiar.

Artykuł 23 Dyrektywy opisuje jakie specjalne środki (dostępne na poziomie 

postępowania przygotowawczego) wynikają z przeprowadzenia indywidualnej 

oceny:

przesłuchania ofiar odbywają się w przystosowanych do tego celu pomieszcze-1. 

niach;

przesłuchania ofiar są prowadzone przez lub z udziałem specjalistów, odpo-2. 

wiednio przeszkolonych do tego celu;

wszelkie przesłuchania ofiar są prowadzone przez te same osoby, chyba że jest 3. 

to sprzeczne z właściwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości;

wszelkie przesłuchania ofiar przemocy seksualnej, przemocy na tle płci lub 4. 

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.

Jeżeli ofiary ze szczególnymi potrzebami ochrony uczestniczą w postępowaniu 

sądowym, należy zastosować następujące środki:

środki zapewniające unikanie kontaktu wzrokowego między ofiarami a spraw-1. 

cami, również w trakcie składania zeznań, dzięki zastosowaniu odpowiednich 

środków, w tym technologii komunikacyjnych;

środki umożliwiające ofierze składanie wyjaśnień na sali sądowej bez jej fizycz-2. 

nej obecności w sądzie, w szczególności poprzez użycie odpowiedniej techno-

logii komunikacyjnej;

środki pozwalające uniknąć zbędnych pytań dotyczących życia prywatnego 3. 

ofiary, niezwiązanych z przestępstwem;

środki pozwalające przeprowadzić przesłuchanie bez obecności publiczności.  4. 

Co ważne, Dyrektywa nie wyszczególnia liczby środków ochrony, które powinny 

być zastosowane – w gestii krajowych specjalistów jest to, aby zdecydować o tym 

po dokonaniu indywidualnej oceny potrzeb ofiar.

ważne asPeKty w innycH PrZePisacH
Dwa niezwykle istotne aspekty, które są podkreślone w Rozdziale 5 Dyrektywy to 

szkolenie specjalistów oraz współpraca i koordynacja służb.
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Artykuł 25 przewiduje, że wszyscy specjaliści, którzy są w kontakcie z ofia-

rami, otrzymają odpowiednie szkolenia – lista specjalistów policjiobejmuje 

Ppolicję, pracowników sądowych, prokuratorów, prawników, sędziów, służby 

wsparcia ofiar oraz służby sprawiedliwości naprawczej. Zgodnie z Dokumentem 

Przewodnim Dyrektoriatu Generalnego, zobowiązania państw członkowskich 

obejmują w programie szkoleń rozwijanie świadomości potrzeb ofiar w profesjo-

nalny oraz niedyskryminujący sposób. Pojęcie ‘potrzeby ofiar’ jest ujęte zwłaszcza 

przez przepisy Artykułu 8 i 9 o usługach ogólnego i specjalistycznego wsparcia 

ofiar oraz w Rozdziale 4 o ochronie ofiar i identyfikowaniu ich specyficznych 

potrzeb ochrony [39].

Artykuł 26 podkreśla ważność współpracy pomiędzy państwami członkowski-

mi, wymieniając minimalny zakres takiej współpracy: 

wymiana najlepszych praktyk;1. 

konsultowanie w poszczególnych sprawach;2. 

wsparcie dla europejskich sieci pracujących nad sprawami bezpośrednio doty-3. 

czącymi praw ofiar.

Dodatkowo w tym artykule podkreślone jest zwiększenie świadomości ze 

względu na to, że na państwa członkowskie nałożono zobowiązanie do podjęcia 

odpowiednich czynności, które miałyby za cel:

zwiększenie świadomości praw zawartych w Dyrektywie;1. 

zmniejszenie ryzyka wiktymizacji;2. 

minimalizowanie negatywnego wpływu przestępstwa oraz ryzyka wtórnej 3. 

i powtórnej wiktymizacji, zastraszania i odwetu.

Te działania powinny być w szczególności nakierowane na grupy ryzyka, takie 

jak dzieci, ofiary przemocy z powodu płci oraz przemocy w bliskich związkach. 

Dyrektywa sugeruje, ale nie ogranicza takiego działania do kampanii informacyj-

nych i kampanii podnoszenia świadomości oraz programów badawczych i eduka-

cyjnych we współpracy z zainteresowanymi organizacjami społeczeństwa obywa-

telskiego oraz innymi zainteresowanymi stronami.

To także oznacza, że państwa członkowskie powinny przeprowadzać kampa-

nie podnoszące świadomość, oraz publicznie udostępniać tę informację (ulotki, 

plakaty, strony internetowe i tym podobne). Informacja na ten temat powin-

na być dostępna w miejscach, do których ofiary mogą się udać w rezultacie 



75

 

przestępstwa (szpitale, pielęgniarz/pielęgniarka szkolny/a, spółdzielnie miesz-

kaniowe oraz instytucje zatrudnienia, organizacje kobiet, ambasady, konsulaty 

i tym podobne) [40].

dlaczego tak ważne jest przestrzeganie oraz wypełnianie 
wymogów ustalonych w dyrektywie?
To zagadnienie można wyjaśnić na wiele różnych sposobów. Po pierwsze, 

Dyrektywa dostarcza państwom członkowskim listę rozwiązań, narzędzi oraz 

środków ulepszających działanie systemu wsparcia ofiar, zgodnie z możliwościa-

mi oraz potrzebami każdej państwowej jurysdykcji. Cele Dyrektywy mogą być 

osiągnięte przez różne środki, włączając w to środki ustawodawcze, administra-

cyjne i praktyczne oraz powinny one brać pod uwagę dobrą praktykę w obszarze 

pomocy i ochrony ofiar [41].

Analizując cele Dyrektywy, którymi są: zapewnienie ofiarom przestępstw otrzy-

mania odpowiednich informacji, wsparcia i ochrony, oraz zapewnienie, że będą 

w stanie uczestniczyć w postępowaniu karnym, nasuwa się pytanie odnośnie nie-

chęci niektórych państw członkowskich do transponowania Dyrektywy.

Ta kwestia nie podlega jednak dalszym dyskusjom. Z dniem 16 października 

2015 r. państwa członkowskie miały obowiązek wprowadzić w życie przepisy, 

w tym administracyjne oraz inne regulacje niezbędne do dostosowania się do 

Dyrektywy (ze względu na to, że weszła ona w życie w październiku 2012 r., wszyst-

kie kraje miały na to trzy lata). Po tym czasie następuje dwuletni okres, pod koniec 

którego Komisja złoży raport do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej, 

oceniając zakres niezbędnych środków, które państwa członkowskie podjęły, aby 

dostosować się do wymogów Dyrektywy (Artykuł 29). Każde państwo członkow-

skie jest zobowiązane poinformować Komisję o tym, w jaki sposób ofiary otrzymały 

dostęp do praw wyłożonych w tej Dyrektywie – pierwszy termin mija 16 paździer-

nika 2017 r., a kolejne wypadają co trzy lata.

Istotnym powodem, dla którego państwa członkowskie powinny transponować 

Dyrektywę tak szybko, jak to możliwe i w maksymalnym zakresie jest zasada „direct 

effect”, związana z dyrektywami Unii Europejskiej [42]. Jeżeli państwo członkowskie 

(poprzez swoje instytucje i publiczne organy) nie wdroży danej dyrektywy, wdroży 

ją tylko częściowo lub z wadami, obywatele mają prawo wnosić w sprawach przed 

sądami krajowymi o zastosowanie środków przewidzianych w dyrektywie, zamiast 

tych przewidzianych w prawie krajowym.
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7 grudnia 2015 r. Komisja Europejska opublikowała listę działań Komisji pro-

mujących równość osób LGBT, które mają być wdrożone w okresie 2016-2019. 

W jednym z punktów, w sposób szczególny skupionym na prawach LGBT, czy-

tamy: „Po terminie transpozycji 16 października 2015 r., Komisja może, jeżeli to 

konieczne, podjąć prawne kroki przeciwko państwom członkowskim, które nie 

transponują Dyrektywy w terminie [43]”. Ten sam punkt odnosi się także do innych 

dyrektyw z Pakietu Ofiar, oświadczając: „Monitorowanie przez Komisję wdrożenia 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013 w sprawie 

wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych, mającej zastoso-

wanie od 11 stycznia 2015 r., skupi się na tym, czy krajowe (cywilne i karne) nakazy 

ochrony wydane dla par tej samej płci są respektowane (na podstawie tych instru-

mentów) w innych państwach członkowskich [44]”.

Podsumowując, głównym powodem implementacji Dyrektywy jest kwestia 

poprawy sytuacji wszystkich ofiar przestępstw (włączając w to osoby LGBT). 

Ponadto, implementacja Dyrektywy pozwala uniknąć konsekwencji, które wiążą się 

z niewdrożeniem jej przepisów.
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rozdział 3. Zestaw narzędzi

wprowadzenie 
Do środków zamierzonych dla osiągnięcia celów Dyrektywy możemy zaliczyć 

ogólnopaństwowe kodeksy postępowania/przewodniki dla profesjonalistów, 

pozostających w bezpośrednim kontakcie z ofiarami przestępstwa (policja, 

organy wymiaru sprawiedliwości, dostarczyciele usług pomocowych i tym 

podobne). Mogą one wymagać wyznaczenia jasnych obowiązków dla jedno-

stek, o których mowa. Te przewodniki powinny być upublicznione, promowane 

oraz wzmocnione odpowiednim szkoleniem przeprowadzonym przez profesjo-

nalistów.

dyrekcja generalna Komisji europejskiej
Zestaw narzędzi skupia się na wsparciu oraz ochronie ofiar przestępstw, nie odnosi 

się natomiast głęboko do standardów postępowań przygotowawczych oraz ści-

gania przestępstw z nienawiści. Warto czytać ten zestaw narzędzi w połączeniu 

z przewodnikami ścigania homofobicznych oraz transfobicznych przestępstw 

z nienawiści, opracowanych przez władze krajowe, Organizację Bezpieczeństwa 

i Współpracy w Europie oraz inne organy autorytatywne [1].

W niektórych przypadkach zestaw narzędzi może wykraczać poza stan-

dardy wyłożone w Dyrektywie. W tym wypadku należy zaznaczyć, że zgodnie 

z Motywem 11, Dyrektywa wyznacza minimalne zasady ochrony praw ofiar oraz 
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ich wsparcia. Państwa członkowskie mogą dowolnie rozszerzać prawa, które gwa-

rantuje Dyrektywa, aby dostarczyć wyższy poziom ochrony. 

Zestaw narzędzi nie zastępuje krajowego ustawodawstwa w jakikolwiek spo-

sób, ale ma być albo przystosowany do krajowego kontekstu prawnego i włączany 

do lokalnego systemu prawnego poprzez mający zastosowanie proces ustawodaw-

czy, albo ma uzupełniać krajowe przepisy, służąc jako praktyczne odwołanie.

Podczas dostarczania wsparcia niepełnoletnim ofiarom homofobicznych i trans-

fobicznych przestępstw z nienawiści warto czytać poniższy zestaw narzędzi w połą-

czeniu z przewodnikami odnoszącymi się do traktowania dzieci w postępowaniu 

karnym. Podobnie, kiedy dostarcza się wsparcia ofiarom, które mogą być poddane 

wielokrotnej nierówności związanej z ich rasą, narodowością, religią lub wierzenia-

mi, statusem migranta, niepełnosprawnością lub innymi cechami, warto zapoznać 

się także z przewodnikami powiązanymi z traktowaniem tych grup. 

Zestaw narzędzi czerpie szeroko z doświadczeń innych jurysdykcji, które służą 

jako przykłady dobrej praktyki w odniesieniu do traktowania ofiar homofobicznych 

i transfobicznych przestępstw z nienawiści (w ramach postępowania karnego oraz 

poza nim). Ważne prawne oraz polityczne dokumenty, które są źródłem informacji 

dla zestawu narzędzi, zostały wymienione w sekcji Referencje. 

Zdajemy sobie sprawę, że zestaw narzędzi nie jest w stanie odnieść się do 

szczegółowych problemów prawa materialnego i procedur, które mogą się wyłonić 

w różnych jurysdykcjach. W związku z tym zalecamy, aby poniższemu zestawowi 

narzędzi towarzyszyło jakościowe szkolenie specjalistów pracujących z ofiarami 

homofobicznych i transfobicznych przestępstw z nienawiści. Przy braku odpo-

wiedniego szkolenia istnieje zwiększone ryzyko, że osoba pokrzywdzona ulegnie 

ponownej wiktymizacji z powodu nieodpowiednich pytań i zachowań ze strony 

osób, które spotka na drodze zgłaszania i przetwarzania przestępstwa.

Terminy użyte w zestawie narzędzi są zdefiniowane w słowniku (Narzędzie 7).
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narzędzie 1. Protokół dla organów ścigania 
Postępowanie z ofiarami homofobicznych oraz transfobicznych 
przestępstw z nienawiści

cZęść 1. PierwsZy KontaKt
Pierwszy kontakt ofiar z policją (na przykład zgłaszanie ich doświadczeń osobie dyżu-

rującej przy telefonie lub członkowi obsługi recepcji) wpłynie na ich wrażenie na temat 

pracy policji. Kiedy przyjmujemy zgłoszenie mogące wskazywać na przestępstwo z nie-

nawiści (przez telefon lub osobiście), osoba składająca zawiadomienie o popełnieniu 

przestępstwa powinna być uspokajana, pocieszana oraz traktowana w grzeczny spo-

sób, wyrażający wsparcie i wrażliwość.

College of Policing (Wielka Brytania), „Hate Crime Operation Guidance“

 

Przywitaj się z osobą pokrzywdzoną oraz przedstaw się imieniem i tytułem. 1. 

Krótko wyjaśnij swoją rolę oraz obowiązki.

Przekonaj osobę pokrzywdzoną o jej bezpieczeństwie oraz twojej trosce o nią, 2. 

poprzez zwracanie uwagi na własne słowa, postawę ciała, zachowanie oraz ton 

głosu. Powiedz „Jesteś teraz bezpieczny/a” lub „Jestem tutaj”. Używaj języka 

ciała aby wyrazić troskę, wykorzystując zachowania, takie jak potakiwanie, 

naturalny kontakt wzrokowy, przyjęcie postawy pokrzywdzonego (np. unikanie 

stania nad siedzącą ofiarą), unikanie krzyżowania rąk, rozmawianie spokojnym, 

empatycznym głosem.
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Zapewnienie prywatności osobie pokrzywdzonej w czasie waszego kontaktu:3. 

3.1. Jeżeli interakcja odbywa się poza posterunkiem policji, na przykład na miej-

scu przestępstwa, zapytaj ofiarę gdzie czułaby się komfortowo i bezpiecznie 

podczas odpowiadania na pytania oraz udaj się z nią we wskazane miejsce.

3.2. Jeżeli interakcja odbywa się na posterunku policji, podejmij odpowiednie 

środki, aby uniemożliwić kontakt pomiędzy ofiarą a sprawcą. Pokaż osobie 

pokrzywdzonej drogę do oddzielnego budynku, daleko od publicznego obsza-

ru oraz recepcji.

Zapytaj osobę pokrzywdzoną o to, jak chce aby ją nazywano (na przykład 4. 

„Jak chcesz aby się do ciebie zwracano?”). Jeżeli imię osoby nie pasuje do płci, 

do której według ciebie osoba należy, unikaj jakichkolwiek wartościujących 

komentarzy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w jaki sposób odnosić się 

do ofiary, zapytaj tę osobę jak chce aby się do niej zwracano. Nawet jeżeli 

słyszysz, że członkowie społeczności LGBT zwracają się do siebie w pewien 

sposób, nie przyjmuj, że możesz używać tych samych terminów lub wyrażeń. 

Jeżeli użyjesz niewłaściwego terminu lub zaimka płci, przeproś oraz przejdź 

dalej. 

Zapytaj czy osoba pokrzywdzona ma jakieś fizyczne obrażenia. Zajmij się naj-5. 

pierw potrzebami medycznymi ofiar.

Poproś osobę pokrzywdzoną aby powiedziała w jednym lub dwóch zdaniach 6. 

o tym, co się wydarzyło. Aby ofiary stały się bardziej otwarte w trakcie rozmowy, 

możesz zacząć zadawać proste pytania, które ułatwią im podejmowanie decyzji, 

odnalezienie swojego miejsca oraz odzyskanie kontroli nad swoim życiem (na 

przykład „Czy chciałabyś/chciałbyś się czegoś napić?”). Wyjaśnij, że przeprowa-

dzisz bardziej szczegółowe przesłuchanie na późniejszym etapie. 

Jeżeli twoja pierwsza interakcja z osobą pokrzywdzoną odbywa się na miejscu 7. 

przestępstwa, wtedy także:

7.1. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, zidentyfikuj oraz zabezpiecz miejsce 

przestępstwa. Wypełnij potrzebne raporty oraz przekaż informacje do funk-

cjonariusza kontynuującego postępowanie karne, jeżeli inny funkcjonariusz 

przejmie tę rolę.

7.2. Przekaż osobie pokrzywdzonej ulotkę która zawiera:
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a) informacje jak, kiedy oraz gdzie złożyć formalne zawiadomienie o przestęp-

stwie (jeżeli twój krajowy system prawny wymaga formalnego zawiadomienia 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa od osoby pokrzywdzonej, by rozpo-

cząć postępowanie przygotowawcze przed procesem);

b) informację kontaktową do organizacji dostarczającej pomocy ofiarom prze-

stępstw z nienawiści, najlepiej skupiającej się na homofobicznych oraz trans-

fobicznych aspektach przestępstw. Zaleca się nawiązać uprzednio współpracę 

z takimi organizacjami; 

c) informację kontaktową do innych lokalnych lub ogólnokrajowych służb 

wsparcia ofiar (jeżeli takie są);

d) szczegóły kontaktowe umożliwiające uzyskiwanie informacji o jej sprawie.

 

Bardzo ważne jest, aby rozróżnić informacje przekazywane osobie pokrzywdzonej 

według jej potrzeb. Na początku należy przekazać informacje niezbędne. Szczegółowe 

informacje dotyczące praw ofiar warto przekazać osobie pokrzywdzonej dopiero 

wtedy, gdy już pozbędzie się początkowego niepokoju i będzie w stanie lepiej je zrozu-

mieć.

cZęść 2. ustalenie sPecjalnycH PotrZeb ofiary
Indywidualna ocena powinna być przeprowadzona jak najwcześniej. W pewnych 

przypadkach ofiary mogą nie być w stanie dostarczyć odpowiednich informacji 

(dotyczy to np. osób poważnie rannych, bardzo młodych i dzieci). W takich przy-

padkach, krewny, rodzic, pracownik instytucji pomocowej lub inna odpowiednia 

osoba może dostarczyć takie informacje. Osoby silnie rozemocjonowane mogą 

potrzebować więcej czasu oraz wymagać profesjonalnej pomocy. Gdy nie da się 

przeprowadzić indywidualnej oceny, można podjąć próbę uzyskania informacji 

z innych źródeł, aby ocenić możliwość wystąpienia zagrożenia.

stworZenie warunKów
Przeprowadź przesłuchanie osoby pokrzywdzonej w przestrzeni specjalnie 8. 

wyznaczonej do tego celu, w której może ona czuć się bezpiecznie i swobodnie 

opowiedzieć o tym, co się stało, bez ryzyka bycia usłyszanym lub zastraszonym 

przez inne osoby obecne na posterunku policji. Jakikolwiek kontakt pomiędzy 

ofiarą a sprawcą w budynku (włączając w to poczekalnię) powinien być unie-

możliwiony, chyba że postępowanie karne wymaga takiego kontaktu, na przy-

kład do celów bezpośredniej konfrontacji pomiędzy ofiarą a sprawcą.
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Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, oceń potrzeby komunikacyjne oraz ogra-9. 

niczenia ofiary, aby móc zapobiegać ewentualnym problemom w komunikacji:

9.1. Jeżeli osoba pokrzywdzona ma problemy językowe, należy bezzwłocz-

nie zapewnić kompetentne usługi tłumaczenia ustnego/pisemnego lub inną 

pomoc językową. Podejmij środki, aby zapewnić, że tłumacze ustni/pisemni są 

zaznajomieni z dokładną terminologią dotyczącą społeczności LGBT (zobacz 

Narzędzie 5).

9.2. Jeżeli osoba pokrzywdzona ma problemy ze zrozumieniem, rozważ pomoc 

psychologa, prawnika reprezentującego prawa osób niepełnosprawnych lub 

innego specjalisty. Zapewnij osobie pokrzywdzonej pisemną wersję potrzeb-

nych informacji, napisaną w przejrzysty i prosty sposób. 

Poinformuj osobę pokrzywdzoną o prawie obecności jej profesjonalnego 10. 

pełnomocnika oraz osoby przez nią wybranej, która udzieli jej wsparcia. 

Wyjaśnij jej, że może wybrać dowolną osobę – może to być przyjaciel, sąsiad, 

partner, wolontariusz organizacji zajmującej się prawami osób LGBT lub jaka-

kolwiek inna osoba. Dodaj, że możesz wykluczyć wybraną przez nią osobę 

tylko w bardzo ograniczonych przypadkach, takich jak na przykład konflikt 

interesów (m.in. jeżeli wybrana osoba jest podejrzewana o popełnienie prze-

stępstwa z nienawiści). Zapytaj osobę pokrzywdzoną, czy chce skorzystać 

z tego prawa.

PrZeProwadZenie indywidualnej oceny PotrZeb
Przedstaw osobie pokrzywdzonej koncepcję indywidualnych potrzeb oraz 11. 

wyjaśnij powody zadawania konkretnych pytań. Przekaż krótką informację na 

temat zasad poufności, polityki udzielania informacji i polityki przechowywania 

notatek. Wyjaśnij ile czasu może zająć wypełnianie kwestionariusza i zaznacz, 

że jej potrzeby mogą być ocenione ponownie na dalszym etapie, aby lepiej 

dostosować specjalne środki do jej indywidualnych potrzeb.

Zaleca się nieujawnianie treści indywidualnej oceny dla ochrony ofiary przestępstw 

z nienawiści, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wtórnej wiktymizacji oraz odwetu, 

zwłaszcza w sprawach, w których podejrzani są członkami grup ekstremistycznych. 

W związku z tym indywidualne oceny powinny być przechowywane oddzielnie od akt 

sprawy w czasie postępowania przygotowawczego oraz w czasie samego procesu. 

Kiedy krajowe ustawodawstwo pozwala na udostępnienie treści indywidualnej oceny 
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oskarżonemu lub jego obrońcy, osoby pokrzywdzone powinny być o tym powiadomio-

ne już w momencie prośby o zgodę na przeprowadzenie oceny.

Zapytaj, czy osoba pokrzywdzona ma dodatkowe pytania oraz wyjaśnij, że jeżeli 12. 

takie się pojawią, może swobodnie je zadać.

Zapytaj, czy osoba pokrzywdzona zgadza się na ocenę potrzeb. Upewnienie się, 13. 

że wyraża ona zgodę na ocenę, zmniejsza ryzyko, że będzie podważała treść 

oceny oraz daje podstawę do zasugerowania ofierze dodatkowej ochrony.

Przejdź do części I szablonu oceny potrzeb (Narzędzie 6). Pamiętaj, że szablon 14. 

kwestionariusza jest tylko sugestią. Ważne jest, aby informacja wymagana 

w kwestionariuszu została uzyskana podczas rozmowy z osobą pokrzyw-

dzoną, a nie w formie odczytywania kolejnych pytań z formularza. Na końcu 

części I poproś osobę pokrzywdzoną, aby przejrzała oraz podpisała dokument 

oceny.

Po wypełnieniu części I szablonu oceny potrzeb, zacznij wypełniać część II. 15. 

Ponownie zapytaj o zgodę na szczegółową ocenę.

Szczegółowa ocena w części drugiej składa się z serii pytań sformułowanych w taki 

sposób, aby ustalić czy i jak ofiara skorzystałaby ze specjalnych środków. Większość 

spraw nie będzie wymagała zadawania wszystkich pytań, jednakże przyjmuje się, że 

z powodu szczególnego narażenia ofiar homofobicznych oraz transfobicznych prze-

stępstw z nienawiści zawsze będą one miały pewne szczególne potrzeby w trakcie 

postępowania karnego, a w takich przypadkach część II zawsze powinna być wypeł-

niona.

Ważne jest rozważenie zasadności zadania każdego pytania w kontekście indy-16. 

widualnych potrzeb osób pokrzywdzonych oraz innych okoliczności. Nie zada-

waj pokrzywdzonym pytań, na które już wcześniej odpowiedziały, lub które nie 

są istotne dla sprawy.

Pytania części II mogą nie objąć wszystkich aspektów sytuacji, w której znajduje 17. 

się osoba pokrzywdzona. W takim przypadku rozważ poproszenie o jakąkol-

wiek dodatkową informację związaną z ofiarą oraz podejrzanym.
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PrZydZielanie środKów ofiarom Ze sZcZególnymi 
Problemami

Zapytaj osobę pokrzywdzoną o opinię na temat tego, jakiego wsparcia potrze-18. 

buje w czasie postępowania karnego. Jej opinia pomoże dokładnie określić, 

które specjalne środki ochrony mogą okazać się potrzebne. Pozwala to także 

zapewnić pokrzywdzonemu środki uznane za najważniejsze i najbardziej efek-

tywne.

Po wypełnieniu dwóch części kwestionariusza, poproś osobę pokrzywdzoną 19. 

o przejrzenie oraz podpisanie dokumentu oceny.

Określ oraz zanotuj (Narzędzie 6) specjalne potrzeby ochrony ofiary oraz 20. 

wybierz specjalne środki, które pozwoliłyby na wyjście naprzeciw tym potrze-

bom. Tabela wymieniająca różne środki, które mogą być przydatne, została 

umieszczona poniżej. Zauważ, że liczba pozytywnych odpowiedzi na pytania 

uwzględnione w ocenie nie musi koniecznie korelować z poziomem ryzyka, 

związanym ze szczególnym narażeniem ofiary na wtórną wiktymizację, zastra-

szenie oraz odwet. Na przykład, ofiara może nadal być narażona na wysokie 

ryzyko, nawet jeżeli odpowiedziała „tak” wyłącznie na jedno pytanie.

Tabela 3. specjalne środki wymienione w artykule 23 i 24 dyrektywy

SPECJALNE ŚRODKI

Specjalne środki 
dotyczące 
miejsca:

1. Przesłuchania osób pokrzywdzonych przeprowadzane 
w budynkach zaprojektowanych lub przystosowanych do tego 
celu.

Specjalne środki 
dotyczące osób 
zajmujących 
się określonymi 
pokrzywdzonymi:

 2. Przesłuchania osób pokrzywdzonych przeprowadzane przez lub za 
pośrednictwem specjalistów wyszkolonych do tego celu.

3. Wszystkie przesłuchania osób pokrzywdzonych prowadzone 
przez tę samą osobę/y, chyba że jest to sprzeczne z właściwym 
funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

4. Wszystkie przesłuchania osób pokrzywdzonych przeprowadzane 
przez osobę o płci wybranej przez ofiarę, pod warunkiem, że nie 
stanowi to uszczerbku dla prawidłowego przebiegu postępowania 
karnego [2].
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Specjalne środki 
dotyczące 
technologii 
komunikacyjnej 
oraz prywatności:

5. Jeżeli osoba pokrzywdzona zeznaje na sali sądowej, zapewnienie 
środków umożliwiających unikanie bezpośredniego kontaktu 
wzrokowego pomiędzy ofiarami i sprawcami, włączając w to czas 
składania zeznań.

6.  Jeżeli osoba pokrzywdzona może zeznawać bez bycia obecną 
na sali sądowej, zapewnienie środków pozwalających na użycie 
odpowiedniej technologii komunikacyjnej.

7.  Zapewnienie środków pozwalających na unikanie zbędnych 
pytań, niezwiązanych z przestępstwem (np. dotyczących życia 
prywatnego ofiary). 

8.  Środki pozwalające na przeprowadzenie przesłuchania bez 
obecności publiczności.

INNE ŚRODKI:

Środki powiązane 
z ochroną 
fizyczną:

9. Środki ograniczające dla podejrzanego, włączając w to areszt 
tymczasowy przed procesem, elektroniczny monitoring, konfiskatę 
broni, zakaz zbliżania się, tymczasowe zarządzenie i tym podobne.

10. Nakaz ochrony ofiary oraz/lub plany bezpieczeństwa.

11. Przeniesienie ofiary, tymczasowe miejsce pobytu, eskorta policji.

12. Ustanowienie lub wzmocnienie domowego systemu ochronnego, 
instalacja kamery lub systemu telefonicznego, systemów 
ostrzegawczych.

13. Środki pozwalające na anonimowość osoby pokrzywdzonej 
w czasie postępowania przygotowawczego oraz/lub procesu.

Środki związane 
z ochroną 
psychologiczną:

14. Kierowanie ofiary do organizacji LGBT lub/i organizacji zajmujących 
się homofobicznymi oraz transfobicznymi przestępstwami 
z nienawiści w celu zapewnienia osobie pokrzywdzonej wsparcia 
psychologicznego.

15. Kierowanie osoby pokrzywdzonej do instytucji pomocowych.

Po określeniu specjalnych środków ochrony ofiar, zanotuj w formularzu oceny 21. 

indywidualnych potrzeb (Narzędzie 4) kroki niezbędne do ułatwienia ich wdro-

żenia oraz poinformuj osobę pokrzywdzoną o tym, jak zapewnisz, że środki te 

staną się dostępne dla niej w praktyce.

Jeżeli po zakończeniu oceny indywidualnych potrzeb określiłeś, że specjalne 22. 

środki Nr 2 (przesłuchania ofiar przeprowadzane przez lub za pośrednictwem 

specjalistów szkolonych do tego celu) lub Nr 4 (przesłuchania ofiar przepro-

wadzane przez osoby danej płci) mają zastosowanie w danej sprawie, zanim 

przyjmiesz oświadczenie osoby pokrzywdzonej upewnij się, że te środki są 

wprowadzone. W szczególności:
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a) Zaproś funkcjonariusza szkolonego do pracy z ofiarą homofobicznych lub 

transfobicznych przestępstw z nienawiści, aby przeprowadził przesłuchanie;  

oraz/lub

b) Zaproś funkcjonariusza danej płci aby przeprowadził przesłuchanie.

cZęść 3. PrZyjęcie oświadcZenia osoby PoKrZywdZonej

Osoby pokrzywdzone mogą mieć potrzebę wyrażenia swoich emocji oraz opowiedze-

nia swojej historii po doświadczeniu przestępstwa. Potrzebują, by ich uczucia zostały 

zaakceptowane, a ich historia wysłuchana przez bezstronnego słuchacza. Przesłuchanie 

ofiary powinno być przeprowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, po tym jak zawiado-

mienie zostało złożone. Zwłoka może być usprawiedliwiona jeżeli ofiara jest szczególnie 

zestresowana, na przykład na miejscu przestępstwa. W takiej sytuacji przełóż przesłu-

chanie na późniejszy termin. Najlepiej byłoby, aby jakiekolwiek badanie wymagane do 

celów dowodowych zostało przeprowadzone w czasie pierwszego spotkania.

 

Pozwól osobie pokrzywdzonej na opisanie zdarzenia jej własnymi słowami. 23. 

Unikaj wpływania na opis przestępstwa podawany przez ofiarę. Nawet jeżeli 

ofiara jest niespokojna, nie lekceważ żadnej informacji, którą podaje. Postaraj 

się otrzymać możliwie jak najwięcej informacji od osoby pokrzywdzonej, zanim 

zwrócisz się do innych osób. 

Formułuj pytania w przejrzysty, zwięzły sposób. Pytania powinny być krótkie 24. 

i otwarte, zachęcające do dalszej dyskusji, na przykład „Opisz mi co się stało?” 

lub „Czy jest cokolwiek, o czym chcesz mi powiedzieć?” ( zobacz Narzędzie 4).

Jeżeli zadajesz szczególnie wrażliwe pytania, wyjaśnij ich cel, mówiąc na 25. 

przykład „Muszę zadać te pytania, ponieważ będą niezbędne do sporządzenia 

raportu o tej sytuacji, jest więc to niezwykle ważne dla twojej sprawy i chcę 

poprawnie opisać każdy szczegół”. Poinformuj osobę pokrzywdzoną, że zada-

nie niektórych pytań na kilka różnych sposobów może być konieczne, co nie 

znaczy, że jej nie wierzysz.

Unikaj zastosowania techniki Reida w czasie przesłuchiwania ofiary (zobacz 26. 

Narzędzie 7). Unikaj także zadawania pytań oraz składania oświadczeń, które 

osoba pokrzywdzona może zinterpretować jako obwinianie jej, na przykład 
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„Dlaczego nie uciekałaś/eś?”, „Dlaczego nie krzyczałaś/eś?”, „Dlaczego się nie 

broniłaś/eś?” oraz “To, co mówisz nie ma sensu”.

Zapytaj osobę pokrzywdzoną czy myśli, że homofobia, bifobia lub transfobia 27. 

była motywem (komponentem) przestępstwa oraz czy padła ona ofiarą ana-

logicznych przestępstw w przeszłości (nawet jeżeli nie zgłosiła incydentu). 

Zadawaj otwarte pytania, aby zachęcić do ujawnienia dodatkowych szczegó-

łów. Przeciwdziałaj jakiejkolwiek formie obwiniania się ofiary, mówiąc na przy-

kład „Nie zrobiłeś/łaś niczego złego. To nie była twoja wina”.

Jeżeli to ważne dla domniemanego przestępstwa, że ofiara ma transseksualną prze-

szłość (na przykład, gdy ofiara sądzi, że transfobia była komponentem przestępstwa, 

które jest przedmiotem postępowania przygotowawczego), powinno to zostać ujaw-

nione. Szczegółowe informacje dotyczące np. tego, czy osoba przeszła jakąkolwiek 

operację w związku z korektą płci nie będą raczej ważne, chyba że istnieją podejrzenia 

co do seksualnej natury przestępstwa.

 

Zaakceptuj oraz używaj terminologii i języka osoby pokrzywdzonej dla czynno-28. 

ści, części ciała, miejsc oraz ludzi. Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z określonymi 

terminami używanymi przez ofiarę, zapytaj ją co one znaczą. Możesz chcieć 

najpierw zapoznać się ze Słowniczkiem – Narzędzie 7.

Jeżeli osoba pokrzywdzona jest zdenerwowana, sugeruj przerwy oraz zaoferuj 29. 

szklankę wody.

cZęść 4. dostarcZanie informacji

informacja na temat Praw oraZ sKierowania do instytucji 
PomocowycH

 

Osoby pokrzywdzone często mają obawy na temat ich roli w postępowaniu przygoto-

wawczym oraz sądowym. Część ich obaw może być rozwiana, jeżeli ofiary wiedzą, co 

może się wydarzyć po zgłoszeniu przestępstwa. Ta informacja może pomóc ofiarom 

przygotować się na nadchodzące stresujące zdarzenia oraz zakłócenie ich życia, zwią-

zane z przestępstwem. Za dobrą praktykę należy uznać stworzenie strony internetowej 

z informacjami na temat praw ofiar.
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Uznaj doświadczenia osoby pokrzywdzonej poprzez podziękowanie jej za 30. 

podzielenie się nimi z tobą.

Dostarcz osobie pokrzywdzonej wyczerpujących informacji na temat jej praw 31. 

w formie przewodnika lub broszury (zobacz Narzędzie 5). Dokument powinien 

być napisany łatwym oraz przystępnym językiem oraz powinien zawierać prak-

tyczne informacje dotyczące tego, jak korzystać z następujących praw:

Jak korzystać z prawa do towarzyszenia wybranej przez pokrzywdzonego •	

osoby w czasie postępowania;

Jak i kiedy uzyskać informacje o sprawie;•	

Jak i kiedy uzyskać ochronę przed sprawcą oraz inne środki ochrony;•	

Jak i kiedy uzyskać dostęp do pomocy prawnej oraz porady na temat pro-•	

blemów prawnych;

Jak i kiedy uzyskać odszkodowanie od sprawcy;•	

Jak i kiedy uzyskać tłumaczenie ustne i pisemne;•	

Specjalne środki, procedury lub porozumienia, które pomagają chronić inte-•	

resy ofiar z innych państw członkowskich (na przykład dane kontaktowe do 

ambasad i konsulatów);

Procedury składania skargi, jeśli prawa ofiary nie są respektowane przez •	

właściwy organ (policję) w postępowaniu karnym;

Jak uzyskać dostęp do usług sprawiedliwości naprawczej, włączając w to •	

mediację pomiędzy ofiarą a sprawcą, mediację pomiędzy sprawcą a człon-

kami rodziny ofiary 

Jakie wydatki, takie jak koszty podróży oraz utrata zarobków, poniesione •	

w rezultacie bycia pokrzywdzonym w postępowaniu karnym, mogą zostać 

zwrócone;

Informacja kontaktowa do organizacji zapewniającej pomoc ofiarom prze-•	

stępstw z nienawiści, jeżeli to możliwe, powinna to być organizacja skupiająca 

się na homofobicznych oraz transfobicznych przestępstwach z nienawiści;

Informacja kontaktowa do innych lokalnych lub ogólnokrajowych służb •	

(jeżeli takie istnieją), placówek społeczności lokalnej oraz placówek zdrowia 

psychicznego;

Dane kontaktowe do uzyskiwania informacji w ich sprawie;•	

Informacja o roli osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym, włącza-•	

jąc w to zarówno informację czy postępowanie przygotowawcze będzie 
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kontynuowane, jeżeli ofiara zdecyduje się na wycofanie zawiadomienia, 

jak i informację o prawie do usunięcia danych personalnych ofiary z akt 

sprawy (jeżeli może to mieć zastosowanie) oraz jakichkolwiek innych pro-

ceduralnych prawach w ramach krajowego ustawodawstwa, które nie są 

wymienione powyżej.

 

Ustnie przekaż informację o instytucjach pomocowych oraz wyjaśnij jakiego 32. 

rodzaju wsparcie oferują. Wyjaśnij osobie pokrzywdzonej, że pewne służby są 

wyspecjalizowane w dostarczaniu pomocy ofiarom homofobicznych i transfo-

bicznych przestępstw z nienawiści oraz jak osoba pokrzywdzona może skorzy-

stać z ich pomocy.

Zapytaj osobę pokrzywdzoną czy chciałaby być skierowana do takich instytu-33. 

cji. Wyjaśnij, co takie skierowanie oznacza w praktyce. Zaznacz, że ofiara może 

zmienić swoje zdanie na późniejszym etapie postępowania, na przykład jeżeli 

obecnie nie chce być skierowana do instytucji pomocowych, może skontakto-

wać się z nimi później.

Zanotuj preferencje osoby pokrzywdzonej w aktach sprawy oraz zainicjuj skie-34. 

rowanie, jeżeli ofiara sobie tego życzy.

Uznanie tego czy ofiara chce skorzystać ze skierowania powinno być sprawdzone 

przez policję w momencie zgłaszania przestępstwa (tak aby sprawdzić czy przedys-

kutowano dostęp do instytucji pomocowych oraz czy zaznaczono w aktach, jak 

ofiara odpowiedziała). Policja powinna mieć wdrożone efektywne mechanizmy, aby 

zapewnić, że takie życzenia będą respektowane. Służby wsparcia ofiar powinny także 

zapewnić, że ich porozumienia dotyczące przetwarzania jakichkolwiek przekazanych 

im danych są w pełni zgodne z przepisami o ochronie danych; odpowiednie założenia 

dotyczące ochrony informacji oraz określone procedury mogą być na przykład wymo-

giem otrzymania takiego skierowania od policji. Jeżeli chodzi o informację ujawnianą 

przez policję służbom wsparcia ofiar, to ujawnienie może być ograniczone tylko do 

podstawowych informacji, takich jak na przykład imię, szczegóły kontaktowe, wiek 

oraz rodzaj przestępstwa. Ta informacja jest potrzebna aby upewnić się, że oferta 

wsparcia będzie dostarczona w sposób najbardziej odpowiedni.
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informacja na temat PostęPowania PrZygotowawcZego
Zapytaj, czy jest ktoś, z kim – zdaniem osoby pokrzywdzonej – powinieneś się 35. 

skontaktować. Udokumentuj tożsamość osoby, której ofiara mogła opowie-

dzieć o przestępstwie, lub która widziała lub słyszała cokolwiek przed, w trakcie 

lub po zdarzeniu.

Wyjaśnij osobie pokrzywdzonej jak policja zareaguje na przestępstwo z nie-36. 

nawiści i co się następnie stanie. Używaj łatwego i przystępnego języka oraz 

unikaj prawnego żargonu w trakcie wyjaśniania dalszych kroków postępowania 

przygotowawczego. Powiedz pokrzywdzonemu o: 

a) kolejnych przesłuchaniach przez organy ścigania lub jakichkolwiek innych 

przesłuchaniach, których mogą się spodziewać;

b) ogólnej naturze jakichkolwiek innych medycznych badań dowodowych, 

o wykonanie których ofiara może zostać poproszona, oraz o wadze tych badań 

dla organów ścigania;

c) tym, jaka konkretnie informacja z zawiadomienia o przestępstwie lub prze-

słuchania ofiary będzie podana do wiadomości publicznej oraz o prawdopodo-

bieństwie ujawnienia jakiejkolwiek z tych informacji przez media;

d) kolejnych krokach, które osoba pokrzywdzona powinna podjąć.

Poproś osobę pokrzywdzoną, aby informowała policję o jakichkolwiek nowych 37. 

okolicznościach powiązanych z postępowaniem przygotowawczym, włączając 

w to przypomnienie sobie czegoś więcej na temat ataku lub ewentualną próbę 

kontaktu ze strony sprawcy.

Dostarcz osobie pokrzywdzonej pisemne potwierdzenie przyjęcia informacji 38. 

o przestępstwie, które powinno zawierać:

a) numer akt sprawy;

b) opis zdarzenia, włączając w to motyw uprzedzenia, tzn. orientację seksualną, 

tożsamość płciową oraz/lub ekspresję płciową;

c) czas oraz miejsce zdarzenia;

d) czas oraz miejsce zgłoszenia przestępstwa;

e) jakiekolwiek szkody lub urazy spowodowane w wyniku przestępstwa;

f ) imię i nazwisko funkcjonariusza, który przyjął zgłoszenie.
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 W zależności od tego, w jaki sposób przestępstwo zostało zgłoszone, pisemne 

potwierdzenie powinno być sporządzone w formie listu, elektronicznego zawiado-

mienia lub napisane ręcznie. Osoba pokrzywdzona może nie poprosić o otrzymanie 

takiego potwierdzenia. Jeżeli policja uzna, że istnieje ryzyko szkody dla ofiary z powodu 

wysłania pisemnego potwierdzenia (m.in. w przypadkach przemocy domowej), może 

uzgodnić z ofiarą rezygnację z przesłania takiego potwierdzenia.

 

Zapytaj czy osoba pokrzywdzona chciałaby otrzymać kopię swojego przesłu-39. 

chania oraz kopię oceny indywidualnych potrzeb. Jeżeli wyraża ona życzenie 

otrzymania kopii, dostarcz je bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zapytaj czy oraz jaki rodzaj informacji osoba pokrzywdzona chciałaby otrzymać 40. 

o jej sprawie w trakcie postępowania przygotowawczego oraz wyjaśnij, że może 

ona zmienić swoje życzenie w każdym momencie. Wyjaśnij, że pewne informa-

cje muszą zostać dostarczone bez względu na jej preferencje. To dotyczy szcze-

gólnie informacji związanych z proceduralnym prawem ofiary do aktywnego 

uczestnictwa w postępowaniu karnym. 

Jeżeli osoba pokrzywdzona chce otrzymywać informacje o swojej sprawie, 41. 

zapytaj jaką formę komunikacji (elektroniczną, telefoniczną, pocztową) pre-

feruje. Jeżeli osoba pokrzywdzona wybierze list, zapytaj na jaki adres należy 

wysłać korespondencję. Ustalenie tego jest bardzo ważne, bowiem otrzymanie 

informacji o homofobicznym lub transfobicznym przestępstwie z nienawiści na 

adres domowy, uniwersytecki lub miejsca pracy może przypadkowo spowodo-

wać ujawnienie orientacji seksualnej w jej środowisku.

Zapytaj czy osoba pokrzywdzona ma jakieś pytania oraz niezwłocznie się do 42. 

nich odnieś. Zachęć ją do kontaktowania się z tobą lub innymi instytucjami 

pomocowymi, jeżeli będzie miała jakiekolwiek pytania w przyszłości.

Jeżeli to możliwe, dziel się prośbami osoby pokrzywdzonej o informacje ze 43. 

wszystkimi właściwymi organami (na przykład prokuratorem, kuratorem sądo-

wym, służbami więziennymi), aby upewnić się, że osoba pokrzywdzona rzeczy-

wiście otrzymała tę informację w sposób skoordynowany oraz wydajny.
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cZeść 5. Kontynuowanie PostęPowania PrZygotowawcZego

Zbieranie dowodów

Nie ujawniaj informacji dotyczącej orientacji seksualnej lub/i tożsamości płciowej 

osoby pokrzywdzonej jej rodzinnie lub przyjaciołom bez jej wyraźniej zgody. Ofiara 

lub świadek mogli nie powiedzieć rodzinie lub przyjaciołom o ich orientacji seksual-

nej lub/i tożsamości płciowej, a takie ujawnienie, nawet nieumyślne, może poważnie 

zachwiać zaufanie ofiary oraz społeczności w stosunku do policji.

 

Kiedy kontaktujesz się z przyjaciółmi lub rodziną osoby pokrzywdzonej, aby 44. 

zawiadomić ich o przestępstwie lub incydencie, oświadcz, że osoba stała się 

ofiarą przestępstwa (nie zaznaczaj, że chodzi o przestępstwo z nienawiści). 

Unikaj dostarczenia szczegółów, które mogą pośrednio spowodować ujawnie-

nie jej orientacji, na przykład informacji, że zdarzenie miało miejsce w klubie lub 

barze dla gejów.

Ogranicz liczbę przesłuchań osoby pokrzywdzonej do absolutnego mini-45. 

mum. Przeprowadzaj przesłuchania tylko wtedy, gdy jest to ściśle niezbędne 

dla postępowania karnego oraz spisz zeznania w taki sposób, aby zapobiec 

konieczności ich powtarzania.

Jeżeli po wypełnieniu oceny indywidualnych potrzeb określiłeś, że specjalny 46. 

środek nr 3 (wszystkie przesłuchania ofiary przeprowadzane przez tę samą 

osobę) ma zastosowanie w danej sprawie, podejmij kroki, aby zapewnić, że 

osoba pokrzywdzona jest przesłuchana przez tego samego funkcjonariusza 

policji, który przyjął jej oświadczenie, chyba że jest to sprzeczne z właściwym 

funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. 

Od początku dochodzenia upewnij się, że zebrałeś dość dowodów, aby 47. 

dowieść, że przestępstwo było motywowane homofobicznymi lub transfobicz-

nymi uprzedzeniami.

„Prosecuting Hate Crimes: A Practical Guide” przygotowany przez Organizację 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dostarcza wyczerpujących informacji na 

temat prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz ścigania przestępstw 
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z nienawiści. W szczególności Rozdział 3 zawiera informacje na temat wskaźników 

uprzedzeń oraz różnych rodzajów oraz źródeł dowodów, które mogą zostać wykorzy-

stane w celu udowodnienia motywacji płynącej z uprzedzenia.

informowanie ofiary o PostęPacH w jej sPrawie
Osoby pokrzywdzone mogą zrezygnować z prawa do otrzymywania niektórych infor-

macji, na przykład tych dotyczących wyjścia sprawcy z aresztu. Decyzja ofiary powinna 

być zawsze przekazywana do innych zaangażowanych organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości lub zanotowana we wspólnej bazie danych/aktach sprawy ofiary. 

W praktyce, prawdopodobnie bardzo mała liczba ofiar nie będzie chciała otrzymywać 

takich informacji, ale życzenia każdej z nich powinny być respektowane, a na ich pod-

stawie powinno się podjąć odpowiednie działania. Informacja może być dostarczana 

osobom pokrzywdzonym bez względu na ich wolę wyłącznie w wyjątkowych przypad-

kach i tylko w odniesieniu do proceduralnego prawa ofiary do aktywnego uczestnictwa 

w postępowaniu karnym, na przykład kiedy strona zdecydowała się, aby występować 

jako powód cywilny w postępowaniu karnym i jest informowana z tego tytułu.

 

Jeżeli osoba pokrzywdzona zgadza się na otrzymanie informacji o sprawie, 48. 

przekazuj je regularnie bez nieuzasadnionej zwłoki, na przykład tak szybko, jak 

nastąpi decyzja:

a) o przyznaniu sprawcy statusu podejrzanego w sprawie (włączając w to toż-

samość podejrzanego);

b) o zastosowaniu środków zapobiegawczych lub zabezpieczających w sto-

sunku do podejrzanego w sprawie, na przykład tymczasowego aresztowania, 

dozoru elektronicznego;

c) o zniesieniu jakichkolwiek środków zapobiegawczych lub zabezpieczających 

uprzednio zastosowanych w stosunku do podejrzanego w sprawie, na przykład 

nieprzedłużenie tymczasowego aresztowania (włączając w to prawo do odwo-

łania się od takiej decyzji, jeżeli dotyczy to tej sprawy);

d) o zmianie funkcjonariusza policji/śledczego przypisanego sprawie (włączając 

w to dane kontaktowe nowego funkcjonariusza policji/śledczego);

e) o zamknięciu lub umorzeniu dochodzenia lub śledztwa policyjnego;

f ) o skierowaniu sprawy do biura prokuratora/sędziego.

Jeżeli sprawca zostanie uwolniony lub ucieknie z zakładu karnego/aresztu 49. 

tymczasowego, niezwłocznie poinformuj o tym osobę pokrzywdzoną, tzn. tego 
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samego dnia, w którym informacja staje się znana policji. Informacja o tym 

może być zatajona przed osobą pokrzywdzoną tylko w bardzo ograniczonych 

przypadkach (wtedy, kiedy istnieje potwierdzone ryzyko szkody dla sprawcy, 

która mogłaby wyniknąć z zawiadomienia).

Jeżeli sprawa jest skierowana do prokuratury/sądu, poinformuj osobę pokrzyw-50. 

dzoną o następujących kwestiach:

a) danych kontaktowych prokuratora prowadzącego postępowanie;

b) następujących krokach w postępowaniu przygotowawczym oraz ich praw-

dopodobnym rozłożeniu w czasie;

c) jakichkolwiek krokach, które osoba pokrzywdzona powinna podjąć na tym 

etapie postępowania;

d) dodatkowych prawach osoby pokrzywdzonej na tym etapie postępowania, 

włączając w to prawo do składania zeznań bez obecności publiczności w sądzie 

(jeżeli dotyczy).

Jeżeli postępowanie przygotowawcze zostało zamknięte lub umorzone, poin-51. 

formuj osobę pokrzywdzoną o następujących kwestiach:

a) powodach tej decyzji;

b) jak i kiedy osoba pokrzywdzona może odwołać się od tej decyzji. 

Niezależnie od tego, czy jakakolwiek decyzja wymieniona w punkcie 47 została 52. 

podjęta, raz na dwa miesiące informuj osobę pokrzywdzoną o przebiegu postę-

powania przygotowawczego, włączając w to podjęte działania. Jeżeli żadne 

kroki w postępowaniu przygotowawczym lub dochodzeniu nie zostały podjęte, 

osoba pokrzywdzona także powinna być o tym poinformowana.

Jeżeli w czasie twojej komunikacji z osobą pokrzywdzoną jest ona bardziej 53. 

zestresowana niż poprzednio, także w sytuacji, w której sprawca został uwolnio-

ny lub uciekł z zakładu karnego/aresztu tymczasowego, rozważ przeprowadze-

nie powtórnej oceny indywidualnych potrzeb (Narzędzie 6), aby określić, czy 

ofiara ma jakiekolwiek (dodatkowe) specyficzne potrzeby – jeśli tak, zapewnij 

jej dostęp do specjalnych środków ochrony.
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Kiedy komunikujesz się z osobą pokrzywdzoną w późniejszych etapach postę-54. 

powania karnego, upewnij się, że każda rozmowa telefoniczna lub korespon-

dencja jest prowadzona z tą właśnie osobą.
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narzędzie 2. Przewodnik dla prokuratorów 
Postępowanie z ofiarami homofobicznych oraz transfobicznych 
przestępstw z nienawiści

Ofiary oraz świadkowie, dotknięci przez homofobiczne lub transfobiczne zdarzenia, 

często potrzebują specjalnej uwagi. Prokuratorzy powinni rozważyć konsekwencje 

swoich decyzji, mogących wpłynąć na życie tych, którzy zdecydowali się zgłosić 

homofobiczny lub transfobiczny czyn zabroniony. Mogą oni mieć partnerów oraz 

rodziny, które nie są świadome ich orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej; 

ujawnienie bez zgody czyjejś orientacji seksualnej w postępowaniu karnym może 

spowodować, że stracą pracę, dom, ekonomiczną stabilność oraz pozycję społecz-

ną, niezależnie od ustawodawstwa, które stara się je chronić.

 

Koronna Służba Prokuratorska (Wielka Brytania), „Przewodnik w sprawie ściga-

nia homofobicznych oraz transfobicznych przestępstw“

roZPoZnanie PrZestęPstw Z nienawiści
Zidentyfikowanie sprawy jako homofobicznego lub transfobicznego incy-1. 

dentu oznacza, że ktoś na jakimś etapie dostrzegł, że owo zdarzenie zostało 

spowodowane wrogością z powodu orientacji seksualnej, tożsamości płcio-

wej lub ekspresji płciowej ofiary. Prokuratorzy podejmą dodatkowy wysiłek, 

aby ustalić, że dochodzenie policji było w takich sprawach dokładne, oraz że 

wszelkie możliwe dowody do zbudowania mocnej podstawy aktu oskarżenia 

zostały zebrane.
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traKtowanie ofiar Z sZacunKiem
W czasie zajmowania się sprawami, które zawierają w sobie homofobiczny lub 2. 

transfobiczny element, ważne jest, aby prokuratorzy zwracali się do pokrzyw-

dzonych w sposób, który przejawia szacunek dla orientacji seksualnej, tożsa-

mości płciowej oraz ekspresji płciowej osoby pokrzywdzonej. Wchodząc w inte-

rakcje z członkami społeczności LGBT, prokuratorzy powinni unikać stereotypo-

wych założeń oraz komentarzy dotyczących ich życia prywatnego. Warto także 

zapytać o to, jak poszkodowany chce, aby się do niego zwracano. 

Wszyscy prokuratorzy oraz pracownicy prokuratury powinni unikać jakichkol-3. 

wiek słów, gestów lub czynności, które mogą być uznane za obraźliwe oraz 

powinni podjąć kroki, aby zareagować, gdy któryś ze współpracowników nie 

stosuje się do tej zasady.

Jeżeli prokuratorzy muszą skontaktować się bezpośrednio z osobą pokrzyw-4. 

dzoną, powinni najpierw zapoznać się z formularzem oceny indywidualnych 

potrzeb, wypełnionym przez funkcjonariusza policji. 

Przy każdej okazji prokuratorzy powinni traktować osoby pokrzywdzone z szacun-5. 

kiem, wrażliwością i profesjonalizmem, przestrzegając instrukcji komunikacyjnych 

dostarczonych w zestawie narzędzi (Narzędzie 1 – Część 1 i Część 3, Narzędzie 4).

Jakakolwiek komunikacja pocztowa/telefoniczna z osobą pokrzywdzoną 6. 

powinna być adresowana na preferowany przez nią adres, który nie musi być 

tożsamy z jej adresem domowym. Adres do korespondencji jest przewidziany 

w formularzu indywidualnej oceny oraz w aktach sprawy. Otrzymanie informa-

cji o homofobicznym lub transfobicznym przestępstwie z nienawiści na adres 

domowy, adres uczelni lub miejsca pracy może przypadkowo spowodować 

ujawnienie orientacji seksualnej ofiary w jej środowisku. 

wsPieranie ofiar w sytuacji, gdy sPrawa Została 
umorZona

 Zanim zapadnie decyzja o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub 7. 

odmówieniu wszczęcia postępowania, prokuratorzy powinni dać pokrzywdzo-

nym szansę na odniesienie się do tej decyzji. Jeżeli taka decyzja zapadnie, ofiary 

powinny zostać o tym powiadomione (najlepiej osobiście).
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Prokuratorzy powinni powiadomić (najlepiej osobiście) osobę pokrzywdzoną 8. 

także wtedy, kiedy zdecydują się zmienić znacząco lub odstąpić od jakiego-

kolwiek zarzutu, na przykład zamienić zarzut przestępstwa z nienawiści na 

chuligaństwo.

Prokuratorzy powinni wyjaśnić swoje decyzje używając terminów w pełni zrozu-9. 

miałych dla osób pokrzywdzonych, oraz przedstawić wszystkie dostępne opcje, 

takie jak prawo do odwołania się lub prawo do ponownego rozpatrzenia.

dostarcZanie wsParcia ofiarom w PostęPowaniu 
PrZygotowawcZym

Efektywne wsparcie przeznaczone dla ofiar oraz świadków w postępowaniu 10. 

przygotowawczym jest szczególnie istotne przy zajmowaniu się homofobiczną 

i transfobiczną przestępczością. Kwestia anonimowości i/lub procesów prowa-

dzonych przy drzwiach zamkniętych może być szczególnie ważna dla wielu ofiar 

oraz świadków homofobicznych i transfobicznych przestępstw, a prokuratorzy 

powinni dostarczyć odpowiedniego wsparcia w każdym możliwym zakresie.

Komunikując się z osobami pokrzywdzonymi prokuratorzy powinni podej-11. 

mować kroki, aby ocenić czy istnieje potrzeba przeprowadzenia powtórnej 

oceny indywidualnych potrzeb (Narzędzie 6) w celu określenia jakichkolwiek 

(dodatkowych) szczególnych potrzeb, oraz by przypisać specjalne środki, jeżeli 

jest to potrzebne (Narzędzie 1, Część 2). Prokuratorzy będą porozumiewać się 

z policją, aby zapewnić, że ocena potrzeb będzie przeprowadzana przez tego 

samego funkcjonariusza policji, który zajmował się sprawą ofiary.

Prokuratorzy powinni upewnić się także, że kiedy sprawa dotycząca przestęp-12. 

stwa z nienawiści zostanie im przekazywana dla celów oskarżenia, podejmą 

wszelki wysiłek, aby informować osoby pokrzywdzone o statusie sprawy oraz 

jakichkolwiek decyzjach, które mogą mieć na nie wpływ, włączając w to termin 

rozpoczęcia procesu, jeżeli ta informacja nie jest dostarczana przez sądy (zobacz 

Narzędzie 1, Część 5).

Prokuratorzy powinni także porozumiewać się zarówno z instytucjami pomo-13. 

cowymi, organizacjami LGBT dostarczającymi wsparcia ofiarom przestępstw 

oraz innymi organizacjami dostarczającymi wsparcia ofiarom homofobicznych 
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i transfobicznych przestępstw z nienawiści, jak i jednostkami wsparcia ofiar 

w ramach sądów, aby upewnić się, że ofiary są psychologicznie przygotowane 

na proces.

dostarcZanie Procesowego oraZ PoProcesowego 
wsParcia ofiarom

W czasie procesu prokuratorzy powinni dać szansę osobom pokrzywdzonym na 14. 

wyrażenie swojego stosunku do sprawy, chyba że jest to niezgodne z interesem 

ofiary oraz/lub może spowodować wtórną wiktymizację oraz/lub odwet.

Gdy przepisy postępowania karnego przewidują możliwość komunikowania się 15. 

pomiędzy oskarżycielem a obrońcą, jeżeli prokurator zdecyduje się na zmianę 

zarzutu lub zaakceptuje dobrowolne poddanie się karze po rozmowie z obroń-

cami, osoby pokrzywdzone powinny zostać o tym poinformowane. Da to im 

szansę na komentarz, zanim przyznanie się do winy zostanie zaakceptowane.

Jeżeli oskarżony zostanie uniewinniony prokuratorzy, instytucje pomocowe 16. 

lub oba te podmioty powinny wyjaśnić osobie pokrzywdzonej powody takiej 

decyzji oraz przedstawić, jakie opcje odwołania lub ponownego rozpatrzenia 

(jeżeli takie są) są dla niej dostępne. Prokuratorzy powinni upewnić się, że osoby 

pokrzywdzone otrzymają kopię wyroku sądu w ich sprawie.

Jeżeli oskarżony zostanie skazany, prokuratorzy, instytucje pomocowe lub oba 17. 

te podmioty powinny udzielić ofierze porad w kwestii następnych kroków 

w postępowaniu karnym, na przykład o prawie oskarżonego do odwołania się 

od takiej decyzji, o terminie do wniesienia apelacji oraz o możliwościach w sytu-

acji, gdy apelacja została wniesiona.

wsPółPraca Ze sPołecZnością
Rzecznik prokuratury(biuro prasowe) powinien podjąć kroki, aby nagłośnić 18. 

medialnie sprawy zakończone skazaniem w sprawach homofobicznych i trans-

fobicznych przestępstw z nienawiści. To zachęci inne ofiary do zgłaszania takich 

przypadków w przyszłości.

Rzecznik prokuratury (biuro prasowe) powinien podjąć kroki, aby wyjaśnić 19. 

społeczeństwu uzasadnienie spraw, których postępowanie przygotowawcze 
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zostało umorzone lub zarzuty o przestępstwo z nienawiści zostały wycofane. To 

ułatwi dialog ze społeczeństwem i zbuduje zaufanie do organów ścigania.

Przygotowując komunikację strategiczną dla udanej sprawy, rzecznik (biuro 20. 

prasowe) powinien skonsultować się najpierw z osobami pokrzywdzonymi oraz 

wziąć ich interesy pod uwagę. Powinien skontaktować się także z organizacjami 

LGBT dostarczającymi wsparcia ofiarom przestępstw oraz z innymi organiza-

cjami dostarczającymi wsparcie ofiarom homofobicznych i transfobicznych 

przestępstw z nienawiści, aby zapewnić dokładniejszą relację (jeżeli ofiara się 

na to zgodzi).

Wydział prokuratury zajmujący się szkoleniami powinien zorganizować zarów-21. 

no ogólne, jak i specjalistyczne szkolenia na temat ścigania homofobicznych 

i transfobicznych przestępstw z nienawiści, potrzeb ofiar takich przestępstw 

oraz strategii pozwalających prokuratorom zajmować się ofiarami w bezstron-

ny, szanujący oraz profesjonalny sposób.
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narzędzie 3. Przewodnik dla sądów 
Postępowanie z ofiarami homofobicznych i transfobicznych 
przestępstw z nienawiści

Bycie stereotypizowanym na podstawie orientacji seksualnej jest tak samo obraźliwe 

jak bycie stereotypizowanym na podstawie koloru skóry. W konsekwencji osoby podej-

mujące decyzje sądownicze powinny być świadome krzywdy wyrządzanej ludziom 

oraz negatywnego wpływu na reputację wymiaru sprawiesliwości poprzez stereoty-

powe założenia i zaściankowe teorie dotyczące kwestii bycia lesbijką, gejem lub osobą 

biseksualną. 

 Kolegium Sądownicze Zjednoczonego Królestwa,  

Judicial College, „Równe traktowanie. Księga ławnicza“

 ocHrona ofiar PrZed odwetem i ZastrasZeniem
Jednym z najważniejszych sposobów na ochronę ofiar przed odwetem, zastra-1. 

szeniem, lub wtórną wiktymizacją jest ograniczenie kontaktu pomiędzy ofiarą 

a oskarżonym. Prawo do unikania kontaktu pomiędzy ofiarą a oskarżonym jest 

szczególnie ważne w miejscach, gdzie postępowanie karne się odbywa (na 

przykład w budynkach sądowych), ponieważ to może prowadzić do większego 

ryzyka konfrontacji i zastraszenia.

Rozkład przestrzenny budynku sądowego powinien brać pod uwagę potrzebę 2. 

odseparowania ofiary od oskarżonego. Na przykład, plan przestrzenny budynku 

sądowego powinien zapewnić, że ofiary będą mogły przemieszczać się swo-

bodnie z poczekalni do sali sądowej i z powrotem bez ryzyka zastraszenia lub 
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ryzyka spotkania oskarżonego. Budynki sądowe powinny mieć wyznaczone 

osobne wejścia, poczekalnie, toalety, jadalnie i tym podobne, aby uniknąć kon-

taktu z oskarżonym lub powiązaną z nim rodziną i przyjaciółmi. Rozkład prze-

strzenny sali sądowej powinien być zaprojektowany tak, by zagwarantować, że 

ofiary nie będą przechodzić obok oskarżonego w drodze do miejsca, w którym 

zeznają świadkowie, ponieważ może to być postrzegane jako szczególnie stre-

sujące doświadczenie.

Przygotowując się do procesu sędziowie powinni zaznajomić się z oceną indy-3. 

widualnych potrzeb ofiary (Narzędzie 6) oraz podjąć kroki, które zapewnią, że 

wszystkie środki przypisane dla ochrony ofiary zostały wdrożone przed począt-

kiem procesu. W postępowaniu karnym mowa o następujących środkach:

a) Jeżeli ofiara zeznaje w sali sądowej, środki pozwalające uniknąć bezpośred-

niego wzrokowego kontaktu pomiędzy ofiarą a sprawcą, włączając w to skła-

danie zeznań.

b.) Jeżeli ofiara może zeznawać bez bycia obecną, środki które pozwalają na 

wykorzystanie odpowiedniej technologii komunikacyjnej.

c) Środki pozwalające na unikanie zbędnych pytań dotyczących prywatnego 

życia ofiary, nie powiązanego z przestępstwem. 

d) Środki pozwalające na to, aby składanie zeznań odbyło się bez obecności 

publiczności.

Jeżeli środek pozwalający na niepubliczne składanie zeznań jest już wdrożony, 4. 

osobom pokrzywdzonym w dalszym ciągu mogą towarzyszyć pracownicy/

wolontariusze instytucji pomocowych, organizacji LGBT dostarczających wspar-

cie ofiarom przestępstwa oraz przedstawiciele innych organizacji dostarczających 

wsparcia ofiarom homofobicznych i transfobicznych przestępstw z nienawiści.

dostarcZenie ofiarom emocjonalnego oraZ 
PsycHologicZnego wsParcia

 Pracownicy sądowi powinni porozumieć się z prokuratorami, instytucjami 5. 

pomocowymi, organizacjami LGBT dostarczającymi wsparcie ofiarom przestęp-

stwa oraz innymi organizacjami dostarczającymi wsparcie ofiarom homofo-

bicznych i transfobicznych przestępstw z nienawiści oraz jednostkami wsparcia 

ofiar w ramach sądów, aby upewnić się, że ofiary są psychologicznie przygoto-

wane na proces.
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W przypadku gdy sąd dostarcza pomoc wolontariuszy sądowych w czasie 6. 

procesu, powinni oni być wyszkoleni w rozpoznawaniu oraz odpowiadaniu 

na specyficzne potrzeby ofiar homofobicznych i transfobicznych przestępstw 

z nienawiści (zobacz Rozdział 1), powinni także być zaznajomieni z terminologią 

związaną z osobami LGBT (Narzędzie 7), powinni być pozbawieni uprzedzeń 

i zagwarantować przestrzeganie wytycznych związanych z przesłuchaniami 

(Narzędzie 1, Część 1 oraz Część 3; Narzędzie 4).

dostarcZanie ofiarom informacji o Procesie i o icH 
PrawacH

 Jakakolwiek komunikacja pocztowa z osobami pokrzywdzonymi powinna być 7. 

wysyłana na preferowany przez nie adres do doręczeń, który nie musi być tożsa-

my z ich adresem domowym. Preferowany adres do doręczeń powinien zostać 

zapisany w formularzu oceny indywidualnych potrzeb oraz aktach sprawy. 

Równocześnie należy zwrócić szczególną uwagę na to, by połączenia telefo-

niczne były wykonane do osoby/osób, które mają być ich odbiorcą. Pracownicy 

sądu powinni zauważyć, że w czasie kontaktu z członkami społeczności LGBT 

należy zwracać uwagę na niektóre szczególnie wrażliwe kwestie na przykład, 

osoby mogą nie chcieć ujawnienia ich orientacji seksualnej przed ich rodziną, 

krewnymi lub przyjaciółmi. Dodatkowo dana osoba może być obecnie w hete-

roseksualnym związku.

Osoby pokrzywdzone powinny być poinformowane bez nieuzasadnionej 8. 

zwłoki o terminie rozpoczęcia procesu oraz wszystkich rozprawach, które będą 

miały miejsce w czasie procesu, włączając w to zarówno jakiekolwiek rozprawy 

apelacyjne, jak i wszelkie kwestie związane z ich obecnością na procesie.

 Zarówno kopie ostatecznego aktu oskarżenia, pisma procesowe obrony oraz 9. 

pisma procesowe złożone przez strony trzecie, dokumenty prawne powiązane 

z postępowaniem apelacyjnym, jak i ostateczne postanowienia (wyroki) sądu 

powinny być dostarczone osobie pokrzywdzonej bez nieuzasadnionej zwłoki, 

niezależnie od tego, czy była ona obecna na rozprawach sądowych.

Pouczenia oraz inne wskazówki dostarczane osobie pokrzywdzonej, niezależ-10. 

nie czy poza sądem, czy w sądzie, powinny być zawsze sporządzone w języku 

łatwym do zrozumienia. Kluczowe jest, aby przy dostarczaniu wyjaśnienia 
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mieć na uwadze skutek, jaki może ono wywrzeć na osobie, do której jest 

skierowane.

Kiedy sędzia podejmuje w trakcie rozprawy decyzję, która wpływa na osobę 11. 

pokrzywdzoną (taką jak odroczenie rozprawy) oraz kiedy decyzja dotycząca 

sprawy jest podjęta, sędzia winien wyjaśnić w swoim uzasadnieniu, w jaki spo-

sób zarówno interesy osoby pokrzywdzonej, jak i oskarżonego zostały wzięte 

pod uwagę. Uzasadnienie powinno zostać napisane przystępnym językiem, 

z uwzględnieniem narodowości i pochodzenia społecznego osób, których to 

uzasadnienie dotyczy.

 KomuniKacja oraZ PrZesłucHiwanie w cZasie Procesu
Sędziowie powinni unikać niepotrzebnych pytań dotyczących życia prywatne-12. 

go osoby pokrzywdzonej, niepowiązanego z przestępstwem. Jedynie informa-

cje ważne dla sprawy powinny być ujawnione sądowi, obronie oraz stanowić 

temat przesłuchania. Osobiste szczegóły, takie jak historia medyczna ofiary oraz 

poprzednia prywatna działalność i okoliczności niepowiązane z przestępstwem 

nie powinny być nigdy ujawnione. 

Sędziowie w sposób szczególny powinni powstrzymywać się od jakichkol-13. 

wiek pytań dotyczących seksualności ofiary, chyba że jest to wymagane w tej 

sprawie. Faktem jest, że bardzo rzadko zdarza się, aby konieczne było zadanie 

pytania o orientację seksualną osobie pokrzywdzonej, a jeżeli jest to konieczne 

– warto poprosić ją, aby zdefiniowała ją samodzielnie. Podobnie szczegółowe 

informacje dotyczące tego, czy osoba przeszła jakiekolwiek operacje związane 

z korektą płci nie będą raczej ważne, chyba że istnieją zarzuty o specyficznej, 

seksualnej naturze.

Kiedy pytanie odnosi się do płci osoby, należy zapytać osobę pokrzywdzoną 14. 

z jaką płcią się identyfikuje i w jaki sposób należy się do niej zwracać. W tej 

kwestii, kiedy to tylko możliwe, osoba powinna być traktowana, identyfikowana 

oraz nazywana zgodnie z jej życzeniem.

Do dobrych praktyk należy danie osobom pokrzywdzonym prawa do złoże-15. 

nia tzw. oświadczenia ofiary, które dostarcza sędziemu informacji o tym, jak 

przestępstwo wpłynęło na jej życie emocjonalne, codzienne i stan finansowy. 
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Ofiary powinny mieć prawo do złożenia oświadczeń w dowolnym czasie przed 

wydaniem wyroku.

Sędziowie powinni reagować na jakiekolwiek homofobiczne, transfobiczne 16. 

lub inne szydzące stwierdzenia ze strony obrony, świadków, publiczności lub 

pracowników sądowych i potępiać je. Należy unikać jakichkolwiek słów, gestów 

lub czynności, które mogą być przyjęte za obraźliwe oraz dopilnować, aby ich 

współpracownicy także unikali tego typu zachowań. Członkowie społeczności 

LGBT, którzy stali się ofiarami homofobicznych lub transfobicznych incydentów, 

nie powinni ponownie paść ofiarą wiktymizacji (bezpośrednio czy pośrednio) 

poprzez sposób, w jaki traktują je osoby pracujące w ramach systemu wymiaru 

sprawiedliwości .

Jeżeli w czasie procesu jakieś zdarzenie (na przykład przeczytanie oświadczenia 17. 

pokrzywdzonego o wpływie przestępstwa) będzie rzutować na zachowanie 

ofiary i spowoduje jej emocjonalną reakcję, sędzia powinien wziąć to pod 

uwagę (np. zarządzić kilkuminutową przerwę).

 PrZygotowanie medialnej strategii KomuniKacyjnej
Wczesna interakcja ze społecznościami LGBT jest kluczowa dla zmniejszenia 18. 

strachu i wyeliminowania nieporozumień dotyczących tego, kiedy przestęp-

stwa są postrzegane jako homofobiczne lub transfobiczne.

Biuro prasowe sądu na wczesnym etapie powinno rozwinąć medialną strategię 19. 

komunikacyjną dla spraw postrzeganych jako homofobiczne lub transfobiczne. 

Zarówno sprawy kończące się skazaniem za przestępstwo z nienawiści, jak 

i uniewinnieniem, powinny być podane do wiadomości publicznej, a powody 

takich decyzji wyjaśnione społeczeństwu. Przygotowując strategię komunika-

cyjną dla udanej sprawy, biuro prasowe powinno skonsultować się najpierw 

z ofiarami i wziąć ich interesy pod uwagę; powinno też skontaktować się z orga-

nizacjami LGBT dostarczającymi wsparcia ofiarom przestępstw oraz innymi 

organizacjami dostarczającymi wsparcia ofiarom homofobicznych i transfobicz-

nych przestępstw z nienawiści, tak aby zapewnić dokładniejszą relację (jeżeli 

ofiara się na to zgodzi).
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Jednostka sądu odpowiedzialna za szkolenia powinna zorganizować zarówno 20. 

ogólne, jak i specjalistyczne szkolenia dotyczące homofobicznych i transfobicz-

nych przestępstw z nienawiści, potrzeb ofiar takich przestępstw oraz strategii 

pozwalających sędziom i pracownikom sądowym na zajmowanie się pokrzyw-

dzonymi w bezstronny, szanujący i profesjonalny sposób.
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narzędzie 4. co robić, a czego unikać podczas pracy z ofiarami 
przestępstw motywowanych homofobią i transfobią. Przykłady.

ogólne umiejętności
PRZEDSTAWIENIE SIę.1.  Zaleca się wyraźne przedstawienie imienia oraz swoje-

go pełnego tytułu, pamiętając także o wyprostowanej, spokojnej i budzącej 

zaufanie postawie i odpowiednim tonie głosu. Możliwe, że trzeba będzie się 

przedstawić wielokrotnie, ponieważ w stresującej sytuacji osoba pokrzywdzona 

może mieć problem z rozumieniem i przyswajaniem informacji. 

PAMIęTAJ O TOŻSAMOŚCIACH LGBTQI. 2. Bądź świadom, że ofiara może identy-

fikować się w sposób, który odbiega od znanych ci kulturowych stereotypów. 

Nie zakładaj nic z góry, ale zawsze pytaj ofiarę o jej orientację seksualną lub 

tożsamość płciową i dopasuj odpowiednio swój język, na przykład używając 

zaimków odwołujących się do wymienionej płci. Jeśli ktoś nie chce określić 

swojej płci, używaj neutralnego płciowo języka (jeżeli to możliwe). W przypad-

ku, w którym popełnisz błąd, tak szybko, jak tylko będziesz tego świadomy lub 

ofiara ci o tym powie, po prostu przeproś.

PAMIęTAJ O JęZYKU. 3. Bądź świadom języka wrażliwego na osoby LGBTQI 

(zobacz Narzędzie 7) oraz unikaj słów powiązanych z obraźliwym humorem, 

przekleństwami oraz niepotrzebnych określeń (takich jak „pedał”, „ciota” i tak 

dalej), nawet jeżeli rozmawiasz ze współpracownikami lub innymi osobami 

trzecimi na miejscu zdarzenia lub/i w biurze.
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POZWóL OFIERZE ODZYSKAć KONTROLę.4.  Zaoferuj jej możliwość dokonania 

samodzielnego wyboru wtedy, kiedy tylko to jest możliwe.

Przykład: „Czy chciałabyś/chciałbyś pójść do szpitala lub chcesz, aby podwieziono 

cię do domu?” lub „Rozumiesz to, o czym mówimy czy chcesz, abym wyjaśnił to 

ponownie?”.

SZANUJ OSOBISTE GRANICE OFIARY5. . Ważne jest to zwłaszcza wtedy, gdy 

chodzi o kontakt fizyczny. Sprawdź czego dana osoba sobie życzy oraz spróbuj 

odpowiednio zareagować (o ile sytuacja na to pozwala).

Przykład: „Widzę, że się trzęsiesz. Możesz spróbować ścisnąć moją dłoń, może to da 

ci poczucie stabilności.” lub „Czy mogę położyć ci rękę na ramieniu i w ten sposób 

trochę cię uspokoić?”

WYJAŚNIJ SYTUACJę ORAZ PRZEDSTAW PLAN.6.  Przykład: „Przenosimy się do 

bezpiecznego miejsca, lekarze zajmą się twoimi obrażeniami, a ja później zadam 

ci parę pytań, jeżeli będzie to dla ciebie w porządku. Po tym jak skończę, wyjaśnię 

ci, jakie będą następne działania policji oraz wymiaru sprawiedliwości, a następnie 

dam ci broszurę z numerami telefonów do organizacji pomagających osobom 

pokrzywdzonym, z którymi możesz się skontaktować. Zapiszę ci także moje dane 

kontaktowe, abyś mógł/mogła się ze mną skontaktować. Czy to jest jasne? Czy 

masz jakieś pytania?”.

POTWIERDZENIE ORAZ WZMOCNIENIE. 7. Zapewnij ofiarę, że dobrze sobie 

radzi i jest bardzo dzielna, potwierdzając jednocześnie prawdziwość jej uczuć 

i doświadczeń.

Przykład: „Widzę, że to musiało być dla ciebie okropne przeżycie. Większość ludzi 

czułoby się w tych okolicznościach tak samo jak ty. Ale doceniam wysiłek, który 

wkładasz w wyjaśnienie tego, co się stało najlepiej jak tylko potrafisz.”.

UŻYWAJ OSOBISTYCH STWIERDZEń.8.  Dzięki nim wzmocnisz więź z ofiarą. Może 

to zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa oraz bliskości.

Przykład: „Cieszę się, że radzisz sobie z tym tak dobrze.”.

UNIKAJ OSKARŻYCIELSKICH/WYDAJąCYCH OPINIę STWIERDZEń LUB PYTAń.9.  

Nie tylko sprawiają przykrość i narażają ofiarę na ponowną traumę, lecz 

także niszczą zaufanie, sprawiając, że dalsze próby zadawania pytań stają się 
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niezmiernie trudne. Tak jak wcześniej wspomniano, uważaj na swój język – 

także w komunikacji ze współpracownikami (ofiara może cię usłyszeć).

Przykład: „I tak powinieneś unikać tego baru dla gejów.”, „Czego się spodziewałeś/

łaś używając tej aplikacji randkowej?”; Zamiast tego używaj pytań niezawiera-

jących opinii, skup się także na pytaniach otwartych. „Czy możesz opisać co się 

dokładnie zdarzyło? Zależy mi na tym, aby to dobrze zrozumieć.”.

UNIKAJ FRAZESóW LUB PUSTYCH FORM POCIESZANIA. 10. Zamiast mówienia 

„wszystko będzie w porządku” lub „nie martw się” używaj prostych, wspierają-

cych, konkretnych stwierdzeń.

Przykład: „Już w porządku. Idziemy do bezpiecznego miejsca, w którym możesz 

nam powiedzieć o tym, co się zdarzyło.”.

PAMIęTAJ O STANACH REGRESYWNYCH. 11. Po doświadczeniu traumy normalną 

reakcją może być niedojrzałe zachowanie, niespójna komunikacja, okazywanie 

bezsilności i wyrażanie potrzeby uzyskania pomocy. Powinieneś to zaakcepto-

wać i okazać swoje wsparcie.

Przykład: „Rozumiem, dlaczego czujesz się skrzywdzona” lub „Będę tutaj, daj mi 

znać, jeśli będziesz potrzebować jakiejkolwiek pomocy.”

BąDź TAK CIERPLIWY, JAK TYLKO TO MOŻLIWE.12.  Dotyczy to Twojego zachowa-

nia, tonu oraz postawy. Pozwól osobie pokrzywdzonej na danie upustu emo-

cjom, pozwól także na przerwy i momenty milczenia, jeśli akurat tego potrzebu-

je. Może to stanowić wyzwanie, biorąc pod uwagę presję czasu oraz wymagania 

oficjalnego postępowania, ale współczujące, wspierające oraz pozbawione 

oceny podejście może przywrócić ofierze zaufanie i pewność siebie, co z pew-

nością ułatwi wszystkie kolejne aspekty postępowania przygotowawczego oraz 

kolejnych czynności.

UŻYWAJ KOMBINACJI OTWARTYCH ORAZ ZAMKNIęTYCH PYTAń.13.  Ułatwi to 

pokrzywdzonemu odtworzenie wydarzeń. 

Przykład: „Czy pamiętasz jak wyglądał twój napastnik? Powiedz mi w jakim mniej 

więcej mógł być wieku? Czy był wyższy ode mnie? Czy był chudy lub przysadzisty? 

Co jeszcze pamiętasz?”
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UŻYWAJ PYTAń DOTYCZąCYCH RZECZYWISTOŚCI W CELU ODWRóCENIA 14. 

UWAGI. Kiedy osoba pokrzywdzona staje się zdezorientowana, pobudzona lub 

zaczyna panikować ułatwi jej to odzyskanie kontroli nad rzeczywistością.

Przykład: Ofiara: „Poszedłem do tego baru, bo chciałem się zabawić, a ten facet 

uderzył mnie, jak tylko wszedłem. To mogło się stać w każdym czasie. To po prostu 

mogło się stać w każdym czasie, bo jestem gejem i każdy to widzi, i w końcu mnie 

za to zabiją wcześniej czy później...”.

Rozmówca: „Jak często przychodziłeś do tego baru?”.

Ofiara: „Raz na tydzień lub dwa razy w miesiącu.”.

Rozmówca: „W porządku, czy już przedtem widziałeś tam twojego napastnika?”.

umiejętność aKtywnego słucHania
BYCIE UWAŻNYM. 1. Kiedy osoba pokrzywdzona mówi, używaj głosu, np. poprzez 

krótkie wstawki takie jak „um-hmm” po to, by wiedziała, że jesteś skupiony tylko 

na niej, i że jesteś tu po to, aby wysłuchać jej relacji. Możesz także po prostu 

zachęcać ofiarę (ale nie naciskać na nią) do kontynuowania jej zeznań.

KLASYFIKACJA EMOCJI.2.  W przypadku wzburzonego lub niespójnego zacho-

wania ofiary ustalenie tego, co chce ona zrobić lub powiedzieć może być 

problematyczne (ofiara może sama mieć problem z nazwaniem swoich uczuć 

i potrzeb). W takich przypadkach początkową reakcją może być próba wyja-

śnienia tego, o czym teraz myśli i jak się czuje. Reaguj najpierw na emocje, 

później skup się na treści komunikatów. Odwołuj się do stanu emocjonalnego 

ofiary, pomijając jakiekolwiek słowa lub wyobrażenia, które mogą wzbudzić 

strach. Uważaj jednak, aby nie sprawiać wrażenia osoby niezainteresowanej 

tym, co ofiara chce przekazać – osoba pokrzywdzona może chcieć opowiedzieć 

o swoim problemie nawet pod wpływem silnych emocji. Ważną rzeczą jest 

pokazywanie ofierze, że jesteś na niej skupiony. Używaj fraz klasyfikujących 

emocje takich jak: „Brzmisz jak. . . ”, „Wyglądasz na. . . ”, „Słyszę, że . . . ” i tak dalej.

Przykład: Ofiara: „Co jeżeli ten facet jeszcze tu jest? Muszę się stąd wydostać albo 

on mnie zabije.”.

Rozmówca: „Brzmisz jakbyś czuł/czuła się naprawdę przestraszona.”.

PARAFRAZOWANIE. 3. Podsumuj własnymi słowami to, co rozmówca właśnie ci 

powiedział. 
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Przykład: Ofiara: „Czy ten facet jeszcze tu jest? Czy już go złapaliście? On mnie znaj-

dzie. Muszę się stąd wydostać albo zostanę zabity/zabita.”.

Rozmówca: „Brzmisz jak ktoś, kto myśli, że wciąż jest w niebezpieczeństwie.”.

SPRAWDZANIE.4.  Upewnij się, co osoba pokrzywdzona chciała ci powiedzieć. 

Jeżeli nie jesteś pewny co ofiara właśnie powiedziała lub miała na myśli, zapytaj 

ją o powtórzenie:

Przykład: „Nie wiem, czy wszystko zrozumiałem. Czy możesz mi jeszcze raz to 

powiedzieć? Chcę się upewnić, że rozumiem dokładnie to, co mówisz.”.

UŻYWAJ KOMUNIKATU „JA”.5.  Pozwoli ci to unikać obrażania ofiary, która może 

być podejrzliwa i nastawiona na obronę. Podstawowym modelem jest „Ja czuję 

. . . kiedy ty . . . ponieważ. . . .”. Ta technika może rozładować intensywne emocje 

oraz pomóc ofierze w czasie kryzysu emocjonalnego.

Przykład: Ofiara: „Masz mnie w nosie – wszystko, czego chcesz to twoja cholerna 

informacja, abyś mógł rozwiązać swoją sprawę. Jesteś jak ten pierwszy policjant, 

który tu był – wszyscy jesteście tacy sami.”.

Rozmówca: „Kiedy tak na mnie krzyczysz, trudno mi się skupić na tym, o czym 

rozmawiamy.”

ODZWIERCIEDLENIE. 6. Powtórz ostatnie słowo lub frazę albo główne słowo 

i frazę z wypowiedzi rozmówcy w formie pytania, dzięki temu uzyskasz więcej 

odpowiedzi, bez konieczności proszenia o nie. To da ci trochę więcej czasu 

w sytuacji, w której nie możesz niezwłocznie pomyśleć o odpowiedniej emo-

cjonalnej klasyfikacji lub parafrazie, ale wciąż starasz się zachęcić ofiarę do 

skupienia się na tym, co przed chwilą powiedziałeś.

Przykład: Ofiara: „Przyszli do mnie przez park i zaczęli na mnie krzyczeć: „ty mały 

pedale”. A wtedy po prostu przestraszyłem się i zacząłem uciekać.”.

Rozmówca: „Czyli zacząłeś uciekać kiedy ich usłyszałeś.”.

tecHniKi ZwiąZane Z wyKorZystaniem ciała na miejscu 
PrZestęPstwa*

MOBILIZOWANIE. 1. Aby pomóc osobie pokrzywdzonej odzyskać kontrolę oraz 

przemóc stan traumy możesz poprosić ją, aby pospacerowała chwilę dookoła 

razem z tobą lub po prostu poruszała częściami ciała. Niewielka aktywność jest 
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możliwa także w przypadku, w którym ofiara jest ranna (o ile nie ma zagrożenia 

kolejnym urazem).

INTENSYWNE BODźCE.2.  Jeżeli chodzi o ofiary będące pod wpływem silnych 

emocji, zdezorientowane, wycofane, będące pod wpływem traumy możliwe, 

że będziesz musiał dostarczyć intensywnego bodźca, który zwróci uwagę 

tej osoby. To może być krzyk, głośny hałas lub łagodne potrząśnięcie ciężko 

straumatyzowaną ofiarą, co może wpłynąć na przełamanie obezwładniającej 

ją bezsilności. Ta technika powinna być wykorzystana tylko w sytuacji, w której 

trzeba pilnie zwrócić uwagę rozmówcy i zmusić go do współpracy (np. w czasie 

ucieczki z niebezpiecznego terenu w celu uniknięcia ponownego zagrożenia). 

W innych przypadkach może to przynieść odwrotny skutek.

WZMOCNIONE ODZWIERCIEDLENIE ZACHOWANIA. 3. Używaj tej techniki, kiedy 

widzisz, że ofiary zamykają się w sobie, na przykład możesz spotkać się z ofiarą 

siedzącą na krawężniku lub szpitalnym łóżku, kiwającą się rytmicznie, nucącą 

do siebie. Stopniowo naśladuj i powtarzaj jej ruchy, a następnie wzmocnij ten 

stan powtarzaną frazą: „Wszystko w porządku, jesteś bezpieczny/a. Wszystko 

w porządku, jesteś bezpieczny/a.”.

* Zauważ, że poza techniką nr 1 wszystkie techniki związane z ciałem wymagają 

specjalnej uwagi i powinny być używane tylko w odpowiedzi na silną traumę, która 

oznacza, że ofiara jest przytłoczona emocjami, oszołomiona lub panikuje.
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narzędzie 5. rekomendowany szablon broszury informacyjnej 
dla ofiar

ofiary PrZestęPstw: Prawa oraZ usługi
Ta broszura została przygotowana z myślą o dostarczeniu informacji o pra-

wach osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz usługach dla nich dostęp-

nych. W celu uzyskania informacji dotyczącej Twojej sprawy, skontaktuj się 

z osobą kontaktową wymienioną poniżej. Jeśli chcesz uzyskać informacje 

dotyczące radzenia sobie z przeżytymi emocjami i powrotem do normalnego 

życia, skontaktuj się z osobami lub organizacjami również wymienionymi 

poniżej. Zachowaj tę broszurę, aby mieć dostęp do wszystkich niezbędnych 

informacji.

1. wProwadZenie
Ta broszura dostarcza informacji o prawach, które Ci przysługują i usługach, 

które są dla Ciebie dostępne, i które mogą pomóc Ci w poradzeniu sobie 

z tym, co Cię spotkało, a dodatkowo ułatwią rozumienie skomplikowanych, 

prawnych procedur. Oprócz osobistych szkód, poniesionych w wyniku prze-

stępstwa, tego typu doświadczenia mogą wywoływać stres, zmieszanie 

i strach. Programy wsparcia ofiar oraz inne lokalne programy wsparcia mogą 

dostarczyć informacji, wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym poza for-

malnym postępowaniem karnym. W trakcie postępowania karnego, a nawet 

po jego zakończeniu, możesz doświadczać fizycznych, emocjonalnych lub 
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psychologicznych zaburzeń w wyniku wiktymizacji. Taka reakcja jest zupełnie 

normalna, a przy wsparciu odpowiednich osób możesz sobie z tym poradzić. 

Wszystkie potrzebne informacje są dostępne poniżej.

2. informacje KontaKtowe
Pełne imię i nazwisko funkcjonariusza 
przyjmującego zgłoszenie

 

Stanowisko / nr odznaki  

Adres do korespondecji  

Pełne imię i nazwisko osoby 
kontaktowej w sprawie (jeżeli nie jest to 
funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie)

 

Numer telefonu do osoby kontaktowej

Adres (jeżeli jest znany) komisariatu/
komendy policji zajmujących się sprawą 

Numer sprawy (jeżeli jest znany)  

3. ogólne Prawa ofiar PrZestęPstw Z nienawiści 
lista ogólnych praw;•	

4. Prawo Krajowe dotycZące ofiar PrZestęPstw 
Z nienawiści

krótka i niezbędna informacja prawna;•	

5. dodatKowe Prawa dZieci

6. użytecZne informacje w cZasie PostęPowania 
Karnego

Jak skorzystać z prawa do towarzyszenia wybranej osoby w czasie postę-•	

powania;

Jak i kiedy uzyskać informacje dotyczące sprawy;•	

Jak i kiedy uzyskać ochronę przed sprawcą oraz inne środki ochrony;•	

Jak i kiedy otrzymać dostęp do pomocy prawnej oraz dostęp do porady •	

w kwestiach prawnych;

Jak i kiedy uzyskać odszkodowanie od sprawcy;•	

Jak i kiedy uzyskać tłumaczenie ustne i pisemne;•	
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Jakie koszty, takie jak podróż oraz utrata zarobków, poniesione w wyniku •	

roli strony w postępowaniu karnym, mogą być zwrócone;

Rola ofiary w postępowaniu karnym, włączając w to informacje, czy postę-•	

powanie przygotowawcze będzie kontynuowane, jeżeli ofiara zdecyduje 

się na wycofanie zawiadomienia, a także prawo do usunięcia danych oso-

bowych z akt sprawy (jeżeli dotyczy) oraz jakiekolwiek inne proceduralne 

prawa w ramach prawa krajowego niewymienione powyżej;

Jakiekolwiek specjalne środki, procedury lub porozumienia, które zapew-•	

niają ochronę innych państw członkowskich (na przykład dane kontakto-

we ambasad i konsulatów).

7. Procedury sKargowe
Procedury składania skargi, jeżeli prawa ofiar nie są respektowane przez •	

właściwy organ (policję) w postępowaniu karnym;

8. informacja, Pomoc Prawna, doradZtwo, gruPy 
wsParcia, oPcje sPrawiedliwości naPrawcZej, usługi 
oraZ wsParcie sPołecZności lgbtQi*

(odwołanie do płatnych/bezpłatnych możliwości);•	

9. Pomoc ofiarom PrZestęPstwa Ze strony PaŃstwa

10. Pomoc Prawna oraZ wsParcie w PrZyPadKu 
PrZestęPstw Z nienawiści 

11. Pomoc PsycHologicZna oraZ Poradnictwo
poradnictwo, pomoc psychiatryczna, terapeutyczna, grupy wsparcia;•	

12. oPcje dot. sPrawiedliwości naPrawcZej
Mediacja pomiędzy ofiarą a sprawcą, mediacja pomiędzy sprawcą a człon-•	

kami rodzin ofiary i tym podobne;
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13. usługi i wsParcie oferowanr PrZeZ sPołecZność 
lgbtQi* (Zgodnie Z loKalnymi możliwościami)
13.1. LISTA SPECJALISTYCZNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ POMOCY 

W PRZYPADKU PRZESTęPSTW Z NIENAWIŚCI;

13.2. LISTA SPECJALISTYCZNYCH MOŻLIWOŚCI PORADNICTWA 

PSYCHOLOGICZNEGO; 

13.3. LISTA SPECJALISTYCZNYCH MEDIACJI, OPCJI dot. SPRAWIEDLIWOŚCI 

NAPRAWCZEJ.
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narzędzie 6. rekomendowany formularz oceny indywidualnych 
Potrzeb

Numer akt: 

Rodzaj przestępstwa:

Data przestępstwa/ostatniego przestępstwa: 

Data oceny:

(POUFNE)

cZęść i. ocena sPecjalnycH PotrZeb ofiar
Wstępny kwestionariusz ofiary

UWAGA: PYTANIA ZAWARTE W TEJ OCENIE POTRZEB SĄ TYLKO WSKAZÓWKĄ 

I NIE POWINNY BYĆ CZYTANE OFIERZE W FORMIE ANKIETY. 

KWESTIONARIUSZ MA NA CELU ZARÓWNO WYKRYCIE RYZYKA WTÓRNEJ ORAZ 

POWTÓRNEJ WIKTYMIZACJI, ZASTRASZENIA ORAZ ODWETU, JAK I ZAPEWNIENIE 

WSPARCIA OFIAROM ORAZ OKREŚLENIE ICH POTRZEB KOMUNIKACYJNYCH. 

SEKCJA REKOMENDACJI NA KOŃCU DOKUMENTU POWINNA BYĆ WYPEŁNIONA 

DLA WSZYSTKICH SPRAW.

 

Ofiara zgadza się na przeprowadzenie oceny: 

 Tak

 Nie
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DANE OSOBOWE OFIARY

Ogólne informacje

Nazwisko: 

Imię: 

Imię, które ofiara wskazała jako preferowane podczas kontaktu z nią: 

Imię używane w miejscu zamieszkania lub w zakładzie pracy: 

Płeć: 

Preferowany zaimek: 
 Ona
 On
 Inne: 

Data urodzenia/zgłoszony wiek: 

Kontakt:

Adres: 

Adres e-mail: 

Numer telefonu: 

Prawnik/osoba kontaktowa: 

Status zatrudnienia (możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź):
 Zatrudniony
 Bezrobotny
 Na emeryturze
 Uczeń/Student

Dodatkowe obserwacje (sprecyzować, o ile to potrzebne): 

Narodowość: 

Osobista podatność:
 Dziecko
 W ciąży

Niepełnosprawność (proszę sprecyzować):
 Umysłowa
 Fizyczna

Czy osoba pokrzywdzona była ofiarą przestępstwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
  Tak (proszę sprecyzować i ocenić,  

czy ofiara ma nadal problemy z wiktymizacją)
 Tak  Nie

Język ojczysty: 

Trudności komunikacyjne (mówienie/rozumienie): 
 Tak (proszę sprecyzować, jeżeli to konieczne) 
 Nie

Trudności w czytaniu:
 Tak (sprecyzować, jeżeli to konieczne) 
 Nie

Inne problemy komunikacyjne (proszę sprecyzować): 
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Dzieci pod opieką:
 Tak (liczba: ___________ wiek: ___________)
 Nie

Czy ty lub twoje dzieci jesteście wspierani przez pracownika socjalnego lub inną 
instytucję?
 Tak 
 Nie
Jeżeli tak, to jaką? 

Inne przyczyny narażenia (proszę sprecyzować, tzn. problemy zdrowotne, alkohol, 
uzależnienie od narkotyków itp.)

ryZyKo oraZ stracH PrZed KrZywdą 
Rodzaj lub natura przestępstwa (możesz wybrać więcej niż jedną odpo-

wiedź)

 Handel ludźmi  Przemoc z powodu płci

 Przestępstwo z nienawiści 
(powód uprzedzenia: 
__________________________)

 Przemoc seksualna

 Przestępstwo zorganizowane   Przemoc wobec dzieci  
lub ich wykorzystywanie

 Przemoc w bliskim związku  Terroryzm

Okoliczności przestępstwa: 

Czy ofiara ma osobiste powiązania z podejrzanym? 
 Tak
 Nie

Rodzaj powiązania/związku 

Czy ofiara czuje strach przed dalszą krzywdą ze strony podejrzanego? 
 Tak
 Nie

Czy podejrzany popełniał w przeszłości przestępstwa w stosunku do ofiary?
 Tak
 Nie
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Niniejszym poświadczam, że zawarte powyżej informacje są  

zgodne z prawdą.

Data: 

Podpis osoby pokrzywdzonej:

Podpis oceniającego:

Zidentyfikowane potrzeby (do uzupełnienia, jeżeli inna osoba wypełniała resztę 
dokumentu):

 

 

Numer akt:

Rodzaj przestępstwa:

Data przestępstwa/ostatniego przestępstwa:

Data oceny:

 

cZęść ii. ocena ofiar dla oKreślenia sPecjalnycH 
środKów ocHrony [4]
Szczegółowa ocena dotycząca homofobicznych i transfobicznych prze-

stępstw z nienawiści

UWAGA:

PYTANIA ZAWARTE W TEJ OCENIE POTRZEB Są TYLKO WSKAZóWKą I NIE 

POWINNY BYć CZYTANE OFIERZE W FORMIE ANKIETY. 

Ofiara zgadza się na przeprowadzenie szczegółowej oceny: 

 Tak 

 Nie

OBECNA SYTUACJA Tak Nie

1. Czy obecny incydent spowodował szkodę? Jeżeli tak, 
proszę sprecyzować.

   

2. Czy ofiara jest przestraszona?   
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3. Czy ofiara ma krewnych/przyjaciół/społeczność (kulturową, 
religijną, inną), którzy zapewnią jej wsparcie?

   

4. Czy ofiara czuje się wykluczona /osamotniona?   

5. Czy ofiara cierpi na depresję lub ma myśli samobójcze?   

6. Czy ofiara jest w kontakcie z podejrzanym? Jeżeli tak, 
proszę sprecyzować.

  

7. Czy podejrzany lub ktokolwiek inny w imieniu 
podejrzanego próbuje zastraszyć ofiarę?

  

8. Czy ofiara żyje z podejrzanym?   

9. Czy ofiara pracuje z podejrzanym?   

10. Czy ofiara uczy się razem lub ma inne regularne interakcje z 
podejrzanym?

  

11. Czy podejrzany kiedykolwiek dopuścił się aktów przemocy 
wobec kogokolwiek z rodziny ofiary (partnera, dzieci, 
krewnych i tym podobne) lub przeciwko zwierzętom 
domowym?

  

12. Czy ofiara wciąż ma dostęp do jego/jej osobistych 
dokumentów/pieniędzy? 

  

13. Czy ofiara może swobodnie poruszać się dookoła domu 
oraz/lub opuszczać swój dom?

  

HISTORIA PRZESTęPSTWA Tak Nie

14. Czy kiedykolwiek sprawca groził lub popełnił akty 
przemocy wobec ofiary? Jeżeli tak, proszę sprecyzować.

   

15. Czy sprawca kiedykolwiek użył broni przeciwko ofierze? 
Jeżeli tak, proszę sprecyzować.

  

16. Czy ofiara kiedykolwiek złożyła zawiadomienie o 
popełnieniu przestępstwa przeciwko podejrzanemu?

  

17. Czy kiedykolwiek zdarzyła się narastająca seria przemocy?   

18. Czy inne osoby są potencjalnie narażone na ryzyko?   

19. Czy jakakolwiek inna osoba kiedykolwiek groziła ofierze? 
Jeżeli tak, proszę sprecyzować.

  

PODEJRZANY Tak Nie

20. Czy da się zidentyfikować podejrzanego?   

21. Czy podejrzany jest dzieckiem (poniżej 18 roku życia)?   

22. Czy podejrzany ma dostęp do broni? Jeżeli tak, proszę 
sprecyzować.

  

23. Czy podejrzany był kiedykolwiek oskarżony o jakiekolwiek 
przestępstwo w stosunku do ofiary? Jeżeli tak, proszę 
wyjaśnić.

  

24. Czy istnieją jakieś obowiązujące nakazy sądowe wobec 
podejrzanego? Jeżeli tak, proszę sprecyzować.
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25. Czy podejrzany kiedykolwiek popełnił jakiekolwiek 
poważne przestępstwo? Jeżeli tak, proszę sprecyzować.

  

26. Czy podejrzany ma problemy z narkotykami i/lub 
alkoholem? Jeżeli tak, proszę sprecyzować.

 

27. Czy podejrzany ma problemy psychiczne?   

28. Czy podejrzany należy do jakiejkolwiek grupy 
przestępczości zorganizowanej lub jakiejkolwiek innej 
grupy nienawiści/ekstremistycznej?

  

29. Czy podejrzany kiedykolwiek groził popełnieniem 
samobójstwa lub próbował je popełnić?

  

 

 

Dodatkowe informacje dotycząca ofiary/podejrzanego:

Poglądy ofiary na to, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje w czasie postę-
powania karnego:

Niniejszym poświadczam, że powyższe informacje jest zgodne z prawdą.

Data: 

Podpis ofiary:

Zalecenia oceniającego dotyczące potrzeb ofiary

(DO WYPEŁNIENIA WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH)

a) Potrzeby ochrony ofiary (potrzeby związane z ochroną ofiary i/lub powią-

zane ze zwiększeniem jakości materiału dowodowego):

b) Potrzeby kierowania do instytucji pomocowych (poradnictwo prawne, 

wsparcie psychologiczne, wsparcie socjalne):

Dane oceniającego:

Data :
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narzędzie 7. słownik

CZŁONEK RODZINY Małżonek, osoba żyjąca z ofiarą w zaangażowanym, intymnym 

związku (tej samej lub różnej płci), we wspólnym pożyciu, krewni w linii prostej 

(tzn. rodzice i dzieci), rodzeństwo oraz osoby zależne od ofiary (tzn. inne niż dzieci 

pozostające pod opieką). Kryterium „zaangażowanego intymnego związku, we 

wspólnym pożyciu” zakłada bliskie emocjonalne więzi oraz finansową współzależ-

ność pomiędzy dwiema osobami (w takim stopniu, jak gdyby były poślubione).

DZIECKO Jakakolwiek osoba poniżej 18 roku życia.

GEJ Mężczyzna, który czuje fizyczny, seksualny i/lub emocjonalny pociąg do innych 

mężczyzn.

HOMOFOBIA Strach przed lesbijkami, gejami lub osobami biseksualnymi lub 

niechęć skierowana przeciwko nim oraz/lub strach przed ich stylem życia, kulturą, 

zespołem cech, niezależnie od tego czy dana osoba L, G lub B prowadzi taki styl 

życia lub wykazuje określone cechy lub niechęć skierowana przeciwko pewnym 

aspektom ich życia. Ta niechęć nie musi być tak silna jak nienawiść. Wystarczy, że 

ludzie robią coś lub zaniechają robienia czegoś, ponieważ nie lubią lesbijek, gejów 

lub osób biseksualnych.

HOMOFOBICZNE PRZESTęPSTWO Z NIENAWIŚCI Jakiekolwiek przestępstwo, które 

jest postrzegane przez ofiarę lub jakąkolwiek inną osobę jako motywowane przez 
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wrogość lub uprzedzenie do orientacji seksualnej danej osoby lub jej domniemanej 

orientacji seksualnej.

LGBT Skrót od lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych

LESBIJKA Kobieta, która czuje fizyczny, seksualny i/lub emocjonalny pociąg 

do kobiet.

OSOBA BISEKSUALNA Mężczyzna lub kobieta, którzy czują fizyczny, seksualny i/lub 

emocjonalny pociąg do osób obu płci.

OSOBA HETEROSEKSUALNA Mężczyzna lub kobieta, którzy czują fizyczny, seksual-

ny i/lub emocjonalny pociąg do osób przeciwnej płci.

ORIENTACJA SEKSUALNA Termin używany dla określenia pociągu fizycznego i/lub 

emocjonalnego osoby do innych ludzi.

OSOBA HOMOSEKSUALNA Mężczyzna lub kobieta, którzy czują fizyczny, seksualny 

i/lub emocjonalny pociąg do osób tej samej płci. 

OSOBA TRANS Osoba, której przypisano jedną płeć w momencie urodzenia, ale 

która identyfikuje się gdzie indziej na spektrum płci przez jakiś czas, część czasu 

lub przez cały czas. Niektóre z osób trans biorą leki oraz/lub przechodzą operację-

(e), aby skorygować swoje ciała i dopasować się do własnej osobistej tożsamości. 

Jednakże, operacja nie powinna być używana jako oznaka identyfikowania się jako 

trans. Trans jest zbiorczym terminem, który zawiera w sobie m.in. osoby transsek-

sualne, transwestytyczne (cross dresserów) oraz osoby transpłciowe. W praktyce 

zakres osób, które wchodzą w ten zbiorczy termin jest mocno zróżnicowany.

SOGI Skrót od ‘orientacja seksualna i tożsamość płciowa’ (ang. sexual orientation 

and gender identity).

TECHNIKA REIDA Metoda zadawania pytań podejrzanym, mająca na celu ocenę 

ich wiarygodności. Zwolennicy argumentują, że technika Reida jest pożyteczna 

w uzyskiwaniu informacji od podejrzanych, którzy nie chcą współpracować ze służ-

bami, podczas gdy krytycy zarzucają, że technika może uzyskać fałszywe zeznanie 
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od niewinnych osób, zwłaszcza dzieci. Termin ‘technika Reida’ jest zarejestrowanym 

znakiem towarowym firmy John E. Reid and Associates, która oferuje kursy szkole-

niowe w zakresie wykorzystywania metody, którą wynalazła.

TOŻSAMOŚć PŁCIOWA Wewnętrzne poczucie przynależności do danej płci (np. 

męskiej czy kobiecej). Poczucie to ie musi korespondować z płcią przypisaną przy 

urodzeniu.

UJAWNIENIE CZYJEJŚ ORIENTACJI (TZW. OUTING) Poinformowanie kogoś, że dana 

osoba jest osobą L, G, B bez zgody tej osoby.

UJAWNIENIE SIę (TZW. COMING OUT) Termin używany przez lesbijki, gejów, osoby 

biseksualne i transpłciowe, w celu opisania swoich doświadczeń uświadomienia 

sobie własnej tożsamości, samoakceptacji, otwarcia i szczerości wobec własnej 

orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej oraz ich decyzja, aby podzielić się tym 

kiedy i jak tego chcą.

TRANSFOBIA Strach przed osobami trans lub niechęć skierowana przeciwko nim 

oraz/lub strach przed ich stylem życia, kulturą lub zespołem cech, niezależnie od 

tego, czy dana osoba trans prowadzi taki styl życia lub posiada określone cechy lub 

niechęć skierowana przeciwko niektórym aspektom ich życia. Ta niechęć nie musi 

być tak silna jak nienawiść. Wystarczy, że ludzie robią coś lub zaniechają robienia 

czegoś, ponieważ nie lubią osób trans.

TRANSFOBICZNE PRZESTęPSTWO Z NIENAWIŚCI Jakiekolwiek przestępstwo, 

które jest postrzegane przez ofiarę lub jakąkolwiek inną osobę jako motywowane 

przez wrogość lub uprzedzenie w stosunku do osoby trans lub osoby postrzeganej 

jako trans.

OFIARA Osoba fizyczna, która doznała krzywdy, włączając w to fizyczną, psychiczną 

lub emocjonalną szkodę albo stratę ekonomiczną, bezpośrednio spowodowaną 

przez przestępstwo oraz/lub członkowie rodziny osoby, której śmierć została 

bezpośrednio spowodowana przez przestępstwo, oraz którzy zostali skrzywdzeni 

w rezultacie śmierci tej osoby.
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