VIA
Biuro Doradztwa i Informacji dla Ofiar Przestępstw
Informacje na temat wyrokowania
Pomoc oferowana przez VIA

Informacje i doradztwo
Biuro Informacji i Doradztwa dla Ofiar Przestępstw (Victim Information and
Advice, w skrócie VIA) przekazało Państwu tę ulotkę, gdyż są Państwo ofiarą lub też
świadkiem przestępstwa. Jeśli w przypadku tego przestępstwa dojdzie do uznania
winy, sędzia zadecyduje o odpowiednim postępowaniu. Proces ten zwany jest
zasądzeniem wyroku.
W ulotce tej zamieszczone zostały szczegóły dotyczące najczęściej zasądzanych
wyroków. Niekoniecznie wszystkie z nich będą dotyczyły Pańskiej sprawy.
Świadomość uczestnictwa w procesie postępowania karnego może wydawać się raczej
zniechęcająca. VIA może posłużyć pomocą.

Czym jest VIA?
VIA wchodzi w skład szkockiej Prokuratury Koronnej (Crown Office and Procurator
Fiscal Service). VIA nie występuje w roli oskarżyciela. Zadaniem naszym jest
wspieranie oraz udzielanie pomocy ofiarom oraz świadkom przestępstw, a także
najbliższym krewnym osoby, która nagle i nieoczekiwanie poniosła śmierć w wyniku
zbrodni.
VIA może pomóc w następujący sposób:
udzielić informacji na temat procesu postępowania karnego oraz wyjaśnić, czego
należy się spodziewać
dostarczać aktualnych informacji na temat przebiegu sprawy
zorganizować zapoznawczą wizytę w sądzie przed rozprawą (z reguły osobą
oprowadzającą po sądzie jest pracownik Witness Service – urzędu udzielającego
pomocy świadkom zeznającym w sądzie)
pomóc w nawiązaniu kontaktu z innymi instytucjami oferującymi usługi dla ofiar
przestępstw oraz ich rodzin.
Osoby nieletnie, niepełnosprawne oraz te, dla których angielski nie jest językiem
ojczystym, a także inni świadkowie szczególnej troski mogą potrzebować dodatkowego
wsparcia. Jeśli mają Państwo jakieś określone specjalne potrzeby, proszę
poinformować o tym VIA, a my upewnimy się, że informacje te zostały przekazane
Prokuraturze.
Podobnie, jeśli zadecydują Państwo w jakiejś fazie postępowania, iż nie życzą sobie
Państwo naszej pomocy, proszę nas o tym powiadomić. Jeśli po podjęciu takiej decyzji
zmienią Państwo ponownie zdanie, wystarczy nas o tym poinformować.
Prosimy też o skontaktowanie się z nami, jeśli istnieją inne kwestie, na temat których

potrzebują Państwo informacje albo szersze wyjaśnienie.

Decyzja o wyroku
Przed orzeczeniem kary sędzia szczegółowo rozpatrzy charakter popełnionego
przestępstwa oraz rozważy okoliczności dotyczące sprawcy, biorąc pod uwagę wiek,
to, czy sprawca posiada przeszłość kryminalną, oraz wszelkie inne istotne informacje.
Sposób wyrokowania zależy też od tego, czy sprawa rozpoznawana jest w sądzie
grodzkim (District Court), sądzie rejonowym (Sheriff Court) tudzież sądzie naczelnym
(High Court).
Czasami sędzia skazuje sprawcę natychmiast po przyznaniu się sprawcy do winy lub
uznaniu sprawcy winnym przestępstwa.
W niektórych przypadkach sędzia odracza sprawę w celu rozpatrzenia dodatkowych
informacji przed wydaniem wyroku.
Jeśli sędzia rozpatruje wyrok pozbawienia wolności (karę więzienia) w stosunku do
osoby w wieku poniżej 21 lat lub osoby wcześniej niekaranej więzieniem, ma on
obowiązek uzyskania uzupełniających zeznań.
Zwrócenie się sędziego o uzyskanie raportu uzupełniającego lub innych informacji na
temat winnego niekoniecznie oznacza, iż zamierza on zasądzić karę więzienia. Zdarza
się, iż sędzia po prostu stara się ustalić najbardziej odpowiednie postępowanie w
sprawie.

Dostępne rodzaje wyroków
Zwolnienie bezwarunkowe
Przestępca nie otrzymuje żadnej kary, jednak sprawa zapisana jest w rejestrze karnym i
w przypadku popełnienia powtórnego wykroczenia przez winnego może być
potraktowana jako wcześniejsze skazanie.
Upomnienie
Sąd udziela winnemu upomnienia. Takie ostrzeżenie uznawane jest jako skazanie i
figuruje ono w rejestrze karnym sprawcy.
Nakaz pracy społecznej
Zamiast odbywania kary więziennej, winny wykonuje nieodpłatną pracę społeczną pod
nadzorem Departamentu Pracy Socjalnej (Social Work Department). Minimalna liczba
godzin, którą winny musi nieodpłatnie odpracować, wynosi 80, natomiast maksymalny
czas trwania pracy zastępczej to 300 godzin. Godziny te należy przepracować w
przeciągu roku od zapadnięcia wyroku.
Nakaz odszkodowania
Winny wykroczenia zobowiązany jest zapłacić poszkodowanemu określoną sumę
pieniędzy w ramach odszkodowania za poniesione obrażenia lub straty wynikłe
wskutek przestępstwa. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od sądu
rozpoznającego sprawę oraz okoliczności dotyczących sprawcy. Winny uiszcza opłatę
na rzecz sądu, który następnie przekazuje kwotę poszkodowanemu.

Kara pozbawienia wolności (więzienie)
Przestępca osadzony zostaje w więzieniu (osoby w wieku 16 do 21 lat umieszczone
zostają w zakładzie poprawczym). Długość wyroku zależna jest od tego, w jakim sądzie
zapada wyrok:
Sąd grodzki
•

do 60 dni pozbawienia wolności

Sąd rejonowy
•

do 12 miesięcy pozbawienia wolności; lub

•

jeśli sprawa podlega oskarżeniu publicznemu (gdzie o werdykcie
decyduje ława przysięgłych) – do 5 lat pozbawienia wolności; lub

•

w przypadku oskarżenia publicznego, sprawa może zostać odesłana do
sądu naczelnego w celu zasądzenia kary dłuższej niż 5 lat pozbawienia
wolności

Sąd naczelny
•

maksymalny możliwy wyrok dla danego rodzaju przestępstwa

Wyrok w zawieszeniu
Wyrok zostaje zawieszony (odroczony) na określony czas. Warunkiem zawieszenia
wyroku jest z reguły dobre sprawowanie skazanego. W niektórych przypadkach
narzucone zostają dodatkowe warunki, takie jak obowiązkowe uczestnictwo w
poradnictwie czy też spłata pieniężna.
Nakaz przymusowego leczenia uzależnienia narkotykowego oraz przymusowych
badań na obecność narkotyków
Przestępca musi wyrazić zgodę na ograniczenie zażywania narkotyków oraz zaniechać
dalszych wykroczeń. Skazany podlegać będzie nadzorowi pracownika socjalnego. W
przypadku naruszenia warunków ugody przez skazanego, sprawa zostanie ponownie
rozpatrzona przez sąd, wynikiem czego będzie zasądzenie nowego wyroku.
Grzywna
Winny przestępstwa zobowiązany jest uiścić określoną kwotę pieniężną na rzecz sądu.
Kwota ta różni się w zależności od charakteru sprawy oraz sądu skazującego w
sprawie.
Zwolnienie warunkowe
Skazany pozostaje przez określony czas (przez okres do 3 lat) pod nadzorem
Departamentu Pracy Socjalnej. W przypadku naruszenia któregoś z warunków
zwolnienia, sprawa ponownie trafia do sądu, gdzie zasądzony zostaje nowy wyrok.
Ograniczenie wolności osobistej
Wyrok ten ma na celu ograniczenie swobody poruszania się osoby winnej
przestępstwa. Skazany zobowiązany jest nosić specjalne urządzenie sygnalizujące,

dzięki któremu możliwa jest lokalizacja położenia skazanego (identyfikacja
elektroniczna). Nakaz ten może obowiązywać przez okres do 12 miesięcy i może on
stanowić podstawę zwolnienia warunkowego.

Dodatkowe informacje
W celu zasięgnięcia dalszych informacji proszę o skontaktowanie się z lokalną filią VIA
na numer telefonu zamieszczony w załączonym liście.
Mogą też Państwo skontaktować się z państwowym oddziałem VIA:
Telefon: 01389 739557
Faks: 0844 561 4180
E-mail:
_vianational team@copfs.gsi.gov.uk

www.cofps.gov.uk
Informacje zawarte w tej ulotce dostępne są również w innych wersjach językowych i formatach.
Skontaktuj się z biurem VIA w sprawie szczegółów.

