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9: Trybunał ds. Rekompensat dla Ofiar
Przestępstw – poradnik dla ofiar
Czego można oczekiwać od Trybunału?
Trybunał zajmuje się ofiarami przestępstw ubiegającymi się o odszkodowanie
z tego tytułu. Na życzenie współpracujemy bezpośrednio z organizacją
udzielającą wsparcia ofiarom, która występuje w ich imieniu.
Do naszych obowiązków należy:
•
udzielenie informacji pomocnych w celu wypełnienia wniosku o
odszkodowanie;
•
obsłużenie wnioskodawców w uprzejmy i profesjonalny sposób;
•
wysłanie wnioskodawcy pisemnej decyzji w sprawie;
•
wypłata należnego odszkodowania w możliwie najkrótszym terminie;
oraz
•
poinformowanie o prawie do odwołania się od decyzji Trybunału.
Istnieje także możliwość wnioskowania o odszkodowanie z innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej (UE) za szkody poniesione w wyniku
przestępstwa dokonanego z użyciem przemocy w takim kraju.
W takim wypadku:
•
doradzamy, w jaki sposób wnieść roszczenie; można również
wnioskować o odszkodowanie bezpośrednio na stronie internetowej
Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/ (zob. zakładka:
Odszkodowania dla ofiar przestępstw (Compensation to crime victims);
•
udostępniamy formularze wniosków;
•
przygotowujemy tłumaczenie wniosku i odpowiedzi w nim podanych,
jeżeli państwo członkowskie nie akceptuje wniosków w języku
angielskim; oraz
•
jesteśmy adresatem korespondencji dotyczącej roszczenia innego
państwa członkowskiego (na życzenie wnioskodawcy) i przekazujemy
ją we właściwe ręce.
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Jeśli nie spełnimy Państwa oczekiwań
Mogą Państwo złożyć apelację od pierwszej decyzji Trybunału.
W przypadku pytań lub skarg dotyczących naszych usług prosimy o kontakt z
osobą wymienioną poniżej:
The Chairman
Criminal Injuries Compensation Tribunal
13 Lower Hatch Street
Dublin 2
Tel.: (01) 661 0604
Faks: (01) 661 0598
E-mail: criminalinjuries@justice.ie
Strona internetowa: www.justice.ie (zob. zakładka: Pozostałe funkcje regulacyjne
(other regulatory functions), która zawiera wniosek i szczegółowe informacje na
temat programu)

Rola Trybunału ds. Rekompensat dla Ofiar Przestępstw
Trybunał ds. Rekompensat dla Ofiar Przestępstw prowadzi program
odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała poniesionego w wyniku przestępstwa,
którego stali się Państwo ofiarą. Trybunał prowadzi odrębny program
odszkodowań dla funkcjonariuszy więziennych, którzy odnieśli obrażenia ciała
wskutek przestępstwa, którego stali się ofiarą. Członków Trybunału mianuje
Minister Sprawiedliwości i Reformy Prawa.
Program odszkodowań z tytułu uszkodzenia ciała poniesionego wskutek
przestępstwa pozwala na zwrócenie się z wnioskiem o zwrot kosztów i strat
poniesionych bezpośrednio w wyniku przestępstwa dokonanego z użyciem
przemocy lub w wyniku próby zapobieżenia popełnienia przestępstwa, lub też
podczas ratowania czyjegoś życia. Program ten zapewnia również otrzymanie
płatności rodzinie ofiary, która zmarła wskutek przestępstwa dokonanego z
użyciem przemocy.
BIURO DO SPRAW OFIAR PRZESTĘPSTW - Ministerstwo Sprawiedliwości
				
i Reformy Prawa
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Schemat działania:
•
w sprawie odszkodowania decyzję podejmuje zazwyczaj jeden członek
Trybunału;
•
w przypadku niezadowolenia z podjętej przez Trybunał decyzji istnieje
możliwość odwołania się od niej do trzech członków Trybunału (z
wyłączeniem członka, który podjął decyzję pierwotną);
•
następnie przy drzwiach zamkniętych zorganizowane zostanie
nieformalne przesłuchanie w sprawie wniesionego odwołania – nie jest
wymagane zastępstwo prawne;
•
Trybunał nie ponosi żadnych kosztów prawnych, jakie mogą być
należne w związku z posiedzeniem; oraz
•
zapłata odszkodowania jest jednorazowa; jednakże w niektórych
przypadkach dozwolone są wypłaty zaliczkowe.
Dyrektywa UE odnosząca się do rekompensat dla ofiar przestępstw określa
zasady współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie
udzielania odszkodowań ofiarom przestępstw popełnionych w innym państwie
członkowskim. Rozpatrujemy roszczenia z innych państw członkowskich.
Pomagamy również osobom mieszkającym w Irlandii w występowaniu o
roszczenia do innych państw członkowskich.
Nakazy sądowe
Sąd może nakazać zapłatę odszkodowania na rzecz ofiary przez przestępcę
w ramach wyroku w sprawie karnej. Służba kuratorska nadzoruje zapłatę
odszkodowania na podstawie nakazu sądowego, jeżeli tak wynika z decyzji sądu.
Ofiara może wnieść sprawę cywilną o odszkodowanie przeciw przestępcy.
Wniesienie takiej sprawy zależy od ofiary i jej zespołu prawnego. Przy
przydzielaniu odszkodowania Trybunał jest zobowiązany do potrącenia
wszelkich środków otrzymanych przez ofiarę od przestępcy.
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