
 
 

 

Masz prawo do złożenia zeznania niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie
Jeżeli nie byłeś w stanie złożyć zawiadomienia o przestępstwie w państwie członkowskim, gdzie przestępstwo zostało popełnione, możesz zrobić to przed 
odpowiednimi organami w państwie Twojego zamieszkania, a zawiadomienie zostanie przekazane do odpowiednich organów w państwie członkowskim, gdzie 
popełniono przestępstwo.
Organy w państwie członkowskim, gdzie popełniono przestępstwo, dołożą wszelkich starań, aby zorganizować wideokonferencje oraz rozmowy telefoniczne, w celu 
przesłuchania osób pokrzywdzonych mieszkających za granicą

JEŻELI ZOSTAŁEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM W KRAJU UE
INNYM NIŻ TWÓJ KRAJ ZAMIESZKANIA…

JEŻELI ZOSTAŁEŚ POKRZYWDZONY PRZESTĘPSTWEM,
MASZ PRAWO:

Do oceny potrzeb związanych 

z ochroną osobistą oraz 
skorzystania z odpowiednich, 

należnych środków ochrony;

Zaskarżyć decyzję o umorzeniu 
postępowania wydaną przez 
policję lub prokuratora;

Do niezwłocznego zwrotu 
majątku zatrzymanego w 
związku z postępowaniem 
karnym, chyba że majątek taki 
wymagany jest do celów 
postępowania;

Do ograniczenia 
liczby badań medycznych do 
tych absolutnie koniecznych 
dla celów śledztwa;

Dostępu do pomocy prawnej, 
gdy posiadasz status strony 
w postępowaniu karnym;

Do uzyskania w stosownych przypadkach decyzji o odszkodowaniu ze strony sprawcy; 

Wzięcia udziału w mediacji 
ze sprawcą przestępstwa 
popełnionego na Twoją 
szkodę;

Unikania kontaktu ze 
sprawcą w miejscach, w 
których toczy się 
postępowanie karne, chyba 
że postępowanie wymaga 
takiego kontaktu;

Do zaangażowania w sposób 

bezstronny, profesjonalny i z 

należytym szacunkiem ze strony 

specjalistów przeszkolonych i 

wykwalifikowanych do 

postępowania z osobami 

pokrzywdzonymi przestępstwem;

Do towarzystwa 
pełnomocnika i innej 
wskazanej przez ciebie osoby;

Do ochrony prywatności, w 
tym danych osobowych oraz 
zdjęć twoich i twojej rodziny;

Do ochrony przed ponownym 

pokrzywdzeniem 
przestępstwem, 
zastraszaniem i odwetem, 

w tym również przed ryzykiem 

krzywdy emocjonalnej;

Do przesłuchania w toku śledztwa bez zbędnej zwłoki po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

Do zwrotu kosztów podróży i noclegu w związku z wezwaniem cię przez sąd do udziału w postępowaniu karnym;

Do ochrony przed wtórną 
wiktymizacją oraz do ochrony godności podczas przesłuchania i składania zeznań;

PRAWA
OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
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