Polska Karta Praw Ofiary
Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykaj ce si w swojej pracy z ofiarami
przest pstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.
Maj c na wzgl dzie:
- zagwarantowan w Konstytucji Rzeczpospolitej przyrodzon i niezbywaln godno człowieka i obywatela,
b d c ródłem jego wolno ci i praw, które władze publiczne maj obowi zek szanowa i chroni (art. 30
Konstytucji RP);
- fakt, i Rzeczpospolita Polska jest pa stwem prawa, urzeczywistniaj cym zasady sprawiedliwo ci społecznej,
w którym ka dy ma obowi zek przestrzegania prawa (art. 2 i art. 83 Konstytucji RP);
- zalecenia wypracowane przez mi dzynarodow społeczno
przest pstw, a w szczególno ci:

kształtuj ce polityk post powania z ofiarami

- deklaracj ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwo ci dla ofiar przest pstw i nadu y władzy z 1985 r.,
- europejsk konwencj o kompensacji dla ofiar przest pstw popełnionych z u yciem przemocy z 1983 r.,
- zalecenia Rady Europy nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym,
- zalecenia Rady Europy nr R (87)21 w sprawie zapobiegania wiktymizacji i pomocy dla ofiar przest pstw;
oraz
- rozumiej c, i posiadanie prawa oznacza rzeczywist mo liwo
realizacj , zwłaszcza gdy s one naruszane lub nie wypełniane;

korzystania z procedur gwarantuj cych ich

- rozumiej c potrzeb podniesienia kultury prawnej poprzez realn egzekucj praw obowi zuj cych;
- kieruj c si dobrem ofiar przest pstw oraz ch ci pomocy i naprawienia doznanej przez nie krzywdy,
postanawiamy spisa i upowszechni Polsk Kart Praw Ofiary.
I. Definicja i zakres uprawnie
1. Ofiar w rozumieniu Karty jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpo rednio
naruszone lub zagro one przez przest pstwo, a tak e jej najbli si.
(art. 115 § 11 kodeksu karnego, rezolucja 40/34 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 29 listopada 1985 r.,
deklaracja podstawowych zasad sprawiedliwo ci dla ofiar przest pstw i nadu y władzy, pkt A [ONZ 85], art.
47 Konstytucji RP, art. 49 i art. 51 § 2 kodeksu post powania karnego).
2. Ofiara ma prawo do: (1) pomocy; (2) godno ci, szacunku i współczucia; (3) wolno ci od wtórnej
wiktymizacji; (4) dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci; (5) mediacji i pojednania ze sprawc ; (6) do restytucji i
kompensacji.
(ONZ 85, art. 2 Konstytucji RP, art. 2 § 1 k.p.k.)
3. Ofiara niezale nie od tego, czy ujawniony został sprawca przest pstwa i czy ma miejsce post powanie karne
(kiedy ofiara uzyskuje status pokrzywdzonego), b d cywilne (kiedy ofiara uzyskuje status poszkodowanego)
oraz niezale nie od wi zi rodzinnej ł cz cej sprawc i ofiar , winna uzyska potrzebn jej pomoc prawn ,
materialn , medyczn , psychologiczn i socjaln .

(art. 2, art. 31 pkt 1 i 2, art. 32 Konstytucji RP, art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k., art. 49 § 1 k.p.k.)
II. Prawo do godno ci, szacunku i współczucia
4. Ofiara ma prawo do traktowania jej z godno ci , szacunkiem i współczuciem. Do szczególnego
przestrzegania tego prawa zobowi zani s przedstawiciele wymiaru sprawiedliwo ci, słu by zdrowia i słu b
socjalnych.
(art. 47 Konstytucji RP, art. 1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 ustawy o Policji z 1990 r., deklaracja o Policji przyj ta w
1979 r. przez Rad Europy, oraz kodeks ONZ post powania funkcjonariuszy porz dku prawnego [rezolucja nr
34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 17 grudnia 1979 r.], art. 30 ustawy o zawodzie lekarza w zw. z art. 12 i
art. 13 kodeksu etyki lekarskiej z 1993 r., art. 8 k.p.a. z 1960 r.)
5. Nie mo na przerzuca odpowiedzialno ci za przest pstwo ze sprawcy na ofiar . Nie mo na usprawiedliwia
przest pstwa tradycj , kultur , stereotypami minimalizuj cymi win sprawcy.
III. Prawo do bezpiecze stwa i zakaz ponownego dr czenia ofiary
6. Ofiara ma prawo do bezpiecze stwa i ochrony oraz poszanowania jej ycia rodzinnego i prywatnego. Ofiary
nie wolno ponownie dr czy - nale y doło y wszelkich stara , by unikn ła ona powtórnej wiktymizacji.
Oznacza to zakaz wkraczania w prywatno ofiary i jej rodziny ze strony wszystkich, którzy stykaj si z ni w
zwi zku z popełnionym przest pstwem, w szczególno ci: przedstawicieli organów pa stwowych, słu b
medycznych i socjalnych, mediów.
(art. 8 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolno ci z 1950 r. [KE], art. 19 § 3, art. 20
k.p.k.)
7. Ofiara ma prawo do traktowania ze szczególn trosk i powag przez organy wymiaru sprawiedliwo ci i
organy cigania. Post powanie w sprawie powinno by prowadzone tak, by uwzgl dnia interesy i stan ofiary.
Jej przesłuchania winny by : ograniczone do minimum, prowadzone w sposób kulturalny, wolne od opó nie ,
odwoła i zmuszania ofiary do wielokrotnego prze ywania na nowo tragedii, jakiej do wiadczyła.
(art. 30 Konstytucji RP, art. 231 k.k.)
8. Ofiara ma prawo do bezpiecze stwa osobistego, a obowi zkiem policji i prokuratury jest jej to
bezpiecze stwo zapewni .
(art. 14 ust. 3 i art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji, art. 231 § 1 k.k.)
9. Ofiara mo e za da utajnienia swoich danych osobowych.
(art. 184 k.p.k.)
10. Ofiara ma prawo domaga si zastrze enia danych dotycz cych jej miejsca zamieszkania do wył cznej
wiadomo ci prokuratora lub s du.
(art. 191 § 3 k.p.k.)
11. Ofiara ma prawo do zachowania anonimowo ci w sprawozdaniach prasowych, telewizyjnych, w Internecie
i w innych mediach, dotycz cych jej sprawy.
(art. 13 pkt. 2 ustawy - Prawo prasowe)

12. Wła ciwe organy pa stwowe s zobowi zane do przyj cia ka dego zawiadomienia o przest pstwie
zgłoszonego przez ofiar i podj cia odpowiedniej interwencji. Dotyczy to równie sytuacji, gdy zagro enie
pochodzi od osoby dla ofiary bliskiej lub gdy ofiar jest dziecko.
(art. 9, 10, 12 k.p.k, art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o Policji, rozporz dzenie Rady Ministrów z 17 wrze nia 1990 r.,
Dz. U. nr 70, poz. 409, w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej
oraz przegl dania baga y i sprawdzania ładunku przez policjantów)
13. Wła ciwe organy pa stwowe s zobowi zane do przyj cia ka dego zawiadomienia zgłoszonego przez
osob trzeci i podj cia odpowiedniej interwencji.
(art. 304 k.p.k., art. 231 k.k.)
14. Ofiara ma prawo do uzyskania fachowej pomocy: psychologicznej, medycznej, materialnej i prawnej od
momentu zgłoszenia naruszenia lub gro by naruszenia dobra prawem chronionego. Oznacza to m.in. prawo do
wsparcia psychicznego, prawo do fachowej pomocy psychologicznej i prawnej od momentu zawiadomienia o
przest pstwie.
15. Ofiary przest pstw o podło u seksualnym powinny by przesłuchiwane przez funkcjonariuszy policji tej
samej płci, a gdy ofiar jest dziecko, przesłuchanie powinno odbywa si w obecno ci psychologa lub osoby,
któr dziecko darzy zaufaniem.
16. Ofiara nie powinna by nara ona na dodatkowe dolegliwo ci wynikaj ce z konieczno ci kontaktu ze
sprawc czynu niedozwolonego. W s dach powinny istnie odr bne pomieszczenia dla ofiar przest pstw, by
nie były one nara one przed rozpraw na kontakt z oskar onym, jego bliskimi i znajomymi.
IV. Prawo ofiary jako strony post powania karnego do wymiaru sprawiedliwo ci
17. Ofiara ma prawo do swobodnego dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci. Ofiara ma prawo w granicach
przewidzianych w ustawie w sposób wolny od jakiegokolwiek przymusu lub oporu kształtowa swoje interesy
prawne.
(art. 6 KE)
18. Prawo ofiary do pomocy i reprezentacji prawnej powinno by przynajmniej zrównane z prawami
przysługuj cymi oskar onemu. Ofiara powinna mie np. prawo do bezpłatnego pełnomocnika, w tych samych
przypadkach, w których przyznaje si prawo sprawcy do obro cy z urz du.
19. Ofiara w sprawach o przest pstwa cigane z oskar enia publicznego mo e działa jako strona w charakterze
oskar yciela posiłkowego. Od wniesienia aktu oskar enia a do momentu jego odczytania w s dzie ofiara mo e
zło y o wiadczenie, e chce działa jako strona w charakterze oskar yciela posiłkowego. W razie powtórnego
wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszcz cia lub o umorzeniu post powania pokrzywdzony
mo e w terminie miesi ca wnie swój akt oskar enia do s du.
(art. 53, 54 i 55 k.p.k.)
20. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpuj cej informacji o przysługuj cych jej
prawach i procedurach ich dochodzenia.
(art. 16 k.p.k. w zw. z art. 2 i 83 Konstytucji RP)
21. Ofiara ma prawo do rzetelnej, zrozumiałej dla niej i wyczerpuj cej informacji na temat tocz cego si w
sprawie post powania.

22. Ofiara ma prawo do wyst pienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w post powaniu karnym
roszcze maj tkowych wynikaj cych bezpo rednio z popełnienia przest pstwa. Ofiara mo e to uczyni a do
rozpocz cia przewodu s dowego na rozprawie głównej.
(art. 62 k.p.k., art. 69 k.p.k.)
23. Ofiara powinna mie prawo do zebrania potrzebnych w jej sprawie dowodów bez nara enia na dodatkowe
koszty. Dotyczy to mi dzy innymi obdukcji lekarskiej i pomocy psychologicznej.
24. Ofiara ma prawo bra udział w czynno ciach ledztwa lub dochodzenia tocz cego si w jej sprawie.
(art. 49 § 1 k.p.k., art. 302 § 2 k.p.k., art. 316-318 k.p.k.)
25. Ofiara ma prawo do składania wniosków o dokonanie czynno ci w toku post powania przygotowawczego,
a wi c zanim sprawa trafi do s du.
(art. 315 k.p.k.)
26. Ofiara ma prawo wgl du do akt sprawy i sporz dzania odpisów dokumentów wyst puj cych w sprawie.
(art. 156-157 k.p.k., art. 159 k.p.k.)
V. Prawo ofiary jako strony post powania karnego do mediacji i pojednania ze sprawc
27. Ofiara ma prawo do mediacji i pojednania ze sprawc . Ofiara ma prawo wyst pi z tak inicjatyw do
prokuratora lub do s du.
(art. 53 § 3 k.k., art. 60 § 2 pkt 1, 2 k.k., art. 46 k.k., art. 66 § 3 k.k., art. 320 k.p.k., art. 339 § 4 k.p.k., art. 489 §
2 k.p.k.)
28. Ofiara ma prawo w sprawach z oskar enia prywatnego do pojednania i ugody.
(art. 489, 492-494, 499 k.p.k.)
29. Ofiara ma prawo na swój i oskar onego wniosek do porozumienia si ze sprawc w kwestii naprawienia
szkody lub zado uczynienia.
(art. 341 § 3, 4 k.p.k.)
VI. Prawo ofiary do restytucji poniesionych szkód
30. Ofiara ma prawo do restytucji poniesionych przez ni szkód.
(A. 8-11 ONZ 85, art. 46 k.k., art. 62 k.p.k.)
31. Sprawca czynu zabronionego powinien wyrówna ofierze poniesione szkody (czyli dokona restytucji).
Przest pcy albo osoby trzecie odpowiedzialne za ich zachowanie powinni dokona sprawiedliwej restytucji na
rzecz ofiar, ich rodzin lub osób pozostaj cych na utrzymaniu. Restytucja powinna obejmowa : zwrot własno ci,
zapłat za doznan krzywd lub poniesion szkod , zwrot wydatków poniesionych w wyniku wiktymizacji,
zabezpieczenie usług oraz przywrócenie praw.
(A. 8 ONZ 85)
32. Je eli sprawca lub inne uprawnione instytucje (np. ubezpieczenie) nie wyrówna szkód poniesionych przez
ofiar , powinno si d y do zapewnienia kompensacji materialnej ze strony pa stwa:

a) ofiarom, które doznały ci kiego uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym
w wyniku powa nych przest pstw,
b) rodzinie, a w szczególno ci osobom pozostaj cym na utrzymaniu ofiar, które poniosły mier lub które
dotkn ło kalectwo fizyczne lub psychiczne w wyniku takiej wiktymizacji.
(A. 12 ONZ 85)

