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PRZEDMOWA

Skrypt Wiktymologia adresowany jest przede wszystkim do studentów kierun-

ków prawa, pedagogiki (w tym zw³aszcza o specjalnoœci „Resocjalizacja”), psycho-

logii, bezpieczeñstwa. Mo¿e byæ równie¿ przydatny w systemie szkolenia s³u¿b

mundurowych (w tym przede wszystkim Policji oraz S³u¿by Wiêziennej), a tak¿e

aplikantom: s¹dowym, prokuratorskim, kuratorskim. W pewnym zakresie mo¿e rów-

nie¿ byæ pomocny w pracy s³u¿b socjalnych.

Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e jakkolwiek wiktymologia jest dyscyplin¹

m³od¹, to jednak w obszarze jej zainteresowania znalaz³o siê stosunkowo du¿o

z³o¿onych problemów badawczych. Z uwagi na to nie jest mo¿liwe nawet skrótowe

przedstawienie ich wszystkich. Wybór zagadnieñ opisanych w skrypcie zosta³ po-

dyktowany koniecznoœci¹ uwzglêdnienia kwestii podstawowych lub takich, które

z racji swojej aktualnoœci, przydatnoœci dla praktyki b¹dŸ nowoœci zas³uguj¹ na uwa-

gê. Przyjêcie takich kryteriów doboru treœci pozostaje w œcis³ym zwi¹zku z dydak-

tycznym charakterem opracowania, ale tak¿e ma na wzglêdzie mo¿liwoœæ jego wy-

korzystania w sferze praktyki. Z uwagi na to szerzej zosta³a podyktowana

problematyka ró¿nego typu uzale¿nieñ, problematyka samobójstw, zagadnienia wik-

tymizacji penitencjarnej oraz przeciwdzia³ania przestêpczoœci. Spo³eczne znaczenie

tych problemów nie budzi w¹tpliwoœci. W ograniczonym zakresie natomiast przed-

stawiona zosta³a tematyka odnosz¹ca siê do ustalenia statusu wiktymologii w syste-

mie nauk, okreœlenia jej zadañ, ram wspó³pracy z innymi naukami wykorzystywany-

mi pomocniczo do realizacji przedmiotu badañ, problematyka zagro¿eñ œrodowiska

naturalnego oraz nadu¿yæ w³adzy. W opracowaniu zosta³o pominiête zagadnienie

rozwoju wiktymologii w p³aszczyŸnie historycznej, a tak¿e problematyka metodolo-

gii badañ wiktymologicznych.

Kryterium wyboru treœci podjêtych w opracowaniu by³a przydatnoœæ dla podsta-

wowego zapoznania z treœci¹ i specyfik¹ przedmiotu, daj¹ca niezbêdne podstawy do

samodzielnych poszukiwañ celem uzupe³nienia interesuj¹cych problemów na grun-

cie literatury wiktymologicznej oraz literatury nauk pomocniczych.

Skrypt wykorzystuje najczêœciej proponowan¹ dla przekazu dydaktycznego

systematykê wyk³adu, jedynie w niektórych przypadkach wykazuj¹c pewne od-

stêpstwa.



Dydaktyczny charakter opracowania mia³ wp³yw na decyzjê o zasadnoœci powtó-

rzeñ niektórych treœci tak, aby u³atwiæ ich zrozumienie i przygotowanie studentów do

egzaminu.

dr Ma³gorzata Kuæ

Lublin, lipiec 2010 r.
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ROZDZIA£ I

ZAGADNIENIA WPROWADZAJ¥CE

Literatura uzupe³niaj¹ca: S. M. Amin, Ofiara przestêpstwa we wspó³czesnych systemach

prawodawczych ze szczególnym uwzglêdnieniem jurysprudencji Islamu, Toruñ 1995; G. de Bec-

ker, Dar strachu. Jak wykorzystaæ sygna³y o zagro¿eniu, które ostrzegaj¹ nas przed przemoc¹
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Rozdzia³ I. Zagadnienia wprowadzaj¹ce§ 1. Definicja i przedmiot badañ wiktymologiiWiktymologia (³ac. victima – ofiara oraz gr. logos – nauka) jest nauk¹ „o wikty-

mizacji i ofiarach w kontekœcie funkcjonowania systemów wymiaru sprawiedliwo-

œci” (Bieñkowska, Wiktymologia, s. 79).



Nauka o ofiarach przestêpstw pojawi³a siê jako wynik kryminologicznych analiz

dotycz¹cych przestêpstwa i jego sprawcy. Pierwotnie badania nad przestêpczoœci¹

przyjmowa³y za prawid³owoœæ to, ¿e sprawca jest stron¹ aktywn¹ przestêpstwa,

natomiast ofiara – stron¹ pasywn¹. Rozwój badañ kryminologicznych da³ podsta-

wy do pytania, czy zawsze ofiara jest stron¹ pasywn¹ w przestêpstwie? Da³o to

pocz¹tek naukowym badaniom problematyki roli ofiary w genezie przestêpstwa,

która stanowi podstawowy przedmiot zainteresowania wiktymologii. Prowadzone

badania doprowadzi³y do ustaleñ, ¿e ofiara przestêpstwa mo¿e mieæ wp³yw na:

1) powziêcie zamiaru przestêpczego,

2) realizacjê zamiaru przestêpczego.

Pierwsze analizy wiktymologiczne da³y podstawy do stwierdzenia, ¿e ofiara tak-

¿e mo¿e byæ w ró¿nym stopniu stron¹ aktywn¹ w przestêpstwie.

Podstawowym przedmiotem badañ wiktymologii jest:

1) rola ofiary w genezie przestêpstwa,

2) potencja³ wiktymogenny,

3) typologia ofiar,

4) kategorie zagro¿eñ,

5) przeciwdzia³anie zagro¿eniom,

6) prawa ofiar przestêpstw.

§ 2. Zadania wiktymologii

§ 2. Zadania wiktymologiiZ³o¿onoœæ problematyki badawczej, jaka wynika z analizy relacji pomiêdzy

sprawc¹ a ofiar¹ przestêpstwa, podejmowanej przez wiktymologiê, powoduje ko-

niecznoœæ usystematyzowania zadañ tej nauki.

B. Ho³yst proponuje nastêpuj¹ce ujêcie zadañ wiktymologii (Ho³yst, Wiktymo-

logia, s. 37–39):

1) zadania ogólne:

a) diagnozowanie sytuacji,

b) interpretacja sytuacji,

c) zapobieganie zjawiskom niepo¿¹danym,

d) przygotowywanie propozycji dotycz¹cych tworzenia sytuacji po¿¹danych;

2) zadania szczegó³owe:

a) edukacja spo³eczna w zakresie rozumienia stosunków spo³ecznych, w³asnej

roli w spo³eczeñstwie, odpowiedzialnoœci za nieostro¿noœæ i prowokacjê,

ochrony samego siebie przed staniem siê ofiar¹,

b) pomoc na rzecz ofiar, która ma doprowadziæ do pe³nego powrotu poszkodo-

wanej osoby do spo³eczeñstwa (budowanie systemów pomocowych dla ofiar

przestêpstw),

c) psychoterapia i socjoterapia osób podatnych na uleganie sytuacjom zagro¿e-

nia.
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Wiktymologia wieloaspektowo analizuje problem wiktymizacji (zob. § 9 ni-

niejszego rozdzia³u), a mianowicie:

1) opisuje zjawisko wiktymizacji,

2) wyjaœnia jego przyczyny,

3) poszukuje sposobów przeciwdzia³ania wiktymizacji,

4) poszukuje sposobów usuwania nastêpstw wiktymizacji.

Wa¿nym zadaniem wiktymologii, obok diagnozy zagro¿enia ogólnego, jest prze-

widywanie zagro¿enia poszczególnych kategorii demograficznych. W takim zna-

czeniu chodzi o okreœlenie zagro¿enia, jakie wynika m.in. z:

1) wieku,

2) p³ci,

3) wygl¹du zewnêtrznego,

4) statusu ekonomicznego,

5) stylu ¿ycia (m.in. koniecznoœæ poruszania siê w okreœlonym czasie, w okre-

œlonym miejscu, w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ lub inn¹ typow¹ aktywno-

œci¹).

Wiktymologia ma d¹¿yæ do „systemowego badania wszystkich tych cech osób,

a tak¿e cech sytuacji, które zawieraj¹ w sobie ³adunek potencja³u wiktymizacyjne-

go” (Ho³yst, Wiktymologia, s. 37).

Poza podzia³em zadañ wiktymologii na ogólne i szczegó³owe, zadania te mog¹

byæ ujmowane z punktu widzenia (Ho³yst, Wiktymologia, s. 40):

1) poznawczego,

2) praktycznego,

3) metodologicznego (koniecznoœæ wykorzystywania aparatu diagnostyczno-in-

terpretacyjnego innych nauk).

§ 3. Orientacje w wiktymologii

§ 3. Orientacje w wiktymologiiSposób realizacji zadañ wiktymologii pozwala na wyró¿nienie dwóch orientacji

w wiktymologii:

1) orientacji naukowej,

2) orientacji praktycznej.

Orientacja naukowa koncentruje siê na badaniu (przy wykorzystaniu metod

naukowych) wszystkich zagadnieñ, które wchodz¹ w zakres przedmiotu jej badañ

(np. zjawiska wiktymizacji, budowaniu typologii ofiar), co ma s³u¿yæ przede wszyst-

kim celom poznawczym.

Orientacja praktyczna ukierunkowana jest natomiast na pomoc ofiarom prze-

stêpstw. W tym zakresie mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje pomocy:

1) prawn¹,

2) medyczn¹,

3) psychologiczn¹,
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