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Nasze Zobowiązania wobec
Ofiar Przestępstw
i
Świadków Oskarżenia

Ulotka informacyjna

Wstęp - nasze zobowiązania
Biuro Koronne i Prokuratura Generalna (The Crown Office and
Procurator Fiscal Service - COPFS) zajmują się wnoszeniem spraw
kryminalnych do sądu oraz prowadzą dochodzenia w przypadku nagłych
zgonów na terenie Szkocji.
Zdajemy sobie sprawę z wpływu jaki popełnione przestępstwo ma na
osoby, które padły jego ofiarą, świadków i ich rodziny. Chcemy pomóc
Państwu w czasie trwania postępowania sądowego.
Spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Będziemy
Państwa przez cały czas traktować z szacunkiem i profesjonalnie.
Wiemy, że w Szkocji mieszkają ludzie pochodzący z różnych środowisk,
którzy mają bardzo zróżnicowane potrzeby. Naszym celem jest
świadczenie usług, które biorą to pod uwagę oraz traktują wszystkich z
szacunkiem.
Niniejsza ulotka ma na celu opisanie naszych zobowiązań wobec ofiar
przestępstw lub świadków oskarżenia. Dodatkowe informacje można
znaleźć w broszurze "Nasze zobowiązania wobec ofiar przestępstw i
świadków oskarżenia - broszura informacyjna".
Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać egzemplarz tej broszury, lub
przekazać nam swoje opinie na temat tego, czego Państwo
doświadczyli, proszę skontaktować się z nami w jeden z następujących
sposobów:
• Biuro Oskarżyciela Publicznego: w recepcji lub przez członka
personelu
• Biblioteka Biura Koronnego: 0131 226 2626
• Punkt informacyjny: 0844 561 3000 (z telefonu stacjonarnego)
lub 01389 739557 (z komórki)
• Tekstofon: proszę wybrać 18001 przed wybranym numerem
telefonu
• Fax: Biblioteka Biura Koronnego 0844 561 4074
• Strona internetowa: www.copfs.gov.uk

Nasze zobowiązania
Zobowiązujemy się do:
1. Traktowania Państwa z szacunkiem i świadczenia profesjonalnych
usług, przez cały czas.
2. Jasnej i skutecznej komunikacji.
3. Przekazywania informacji, których Państwo potrzebują wtedy, gdy ich
Państwo potrzebują.
4. Rozpatrzenia Państwa sprawy tak szybko jak będzie to możliwe.
5. Wezwania Państwa do sądu do złożenia zeznań tylko, gdy jest to
niezbędne.
6. Upewnienia się, że mogą się Państwo z nami porozumieć, jeśli
angielski nie jest Państwa językiem ojczystym.
7. Wzięcia pod uwagę tego, że potrzebują Państwo dodatkowego
wsparcia.
8. Przekazania sędziemu informacji na temat tego, jak wpłynęło na
Państwa popełnione przestępstwo.
9. Poinformowania Państwa o tym, jak można wystąpić o zwrot kosztów
i rozpatrzenia tego podania jak najszybciej.
10. Współpracy z innymi organizacjami, tak aby otrzymali Państwo
wszystkie potrzebne usługi.

Proszę się skontaktować z Biurem Prokuratury, jeśli chcieliby Państwo
otrzymać niniejszą ulotkę w innym języku lub formacie np. alfabetem
Braille'a, na taśmie lub dużą czcionką.
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