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ЗА ПРОЕКТА
Проектът SupportVoC има за цел да допринесе за
насърчаването и защитата на правата на жертвите на
престъпления в Испания, Гърция, Италия, България
и Кипър чрез следните взаимносвързани дейности:
• Анализ на европейската и националните правни
рамки на защитата на жертви на престъпления.
• Изработване на стратегически план-модел за общи
услуги за жертви на престъпления, приспособим
към различните национални условия.
• Насърчаване на сътрудничеството между
институциите и организациите, които
работят с жертви на престъпления.
• Дейности за повишаване на информираността
на всички целеви групи, изброени по-долу.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Основните целеви групи са заинтересованите
страни, ангажирани със защитата на
правата на жертвите на престъпления:
• Жертви на престъпления.
• Държавни органи/агенции и неправителствени
организации, които предоставят услуги за
жертви на престъпления или биха могли да
установят контакт с жертви на престъпления.
• Гражданското общество.
• Специалисти, включително полицаи,
съдии, прокурори, адвокати и служители
на услуги за подкрепа на жертви.
• Международни неправителствени организации.
• Мрежи на ниво Европейски съюз.
• Изследователски институти и академичната общност.
• Лица, вземащи политически решения.
• Медии.
• Широката общественост.
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ПЪРВОНАЧАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ
ТРАНСНАЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ
• Правните рамки на различните страни се
основават на много различни исторически и
социално-икономически ситуации, което оказва
пряк ефект върху различното приложение
на законодателните разпоредби.
“Няма ясен път за тези жертви, а
подкрепата, която би следвало да
се оказва от публичния сектор, се
предоставя от неправителствените
организации.” (Испания)

• Докато всичките четири страни са въвели
в законодателството си специализирани
услуги (напр. за насилие, основано на пола),
налице е основна липса на общи услуги.
• Всички разглеждани страни са транспонирали в
законодателството си Директива 2004/80/ЕО относно
обезщетението на жертвите на тежки предумишлени
престъпления, въпреки че при транспонирането
са възприети много различни конфигурации.

“За съжаление, системата, която има
за цел да идентифицира жертвите на
престъпления и да им окаже подкрепа,
трябва да се промени, за да се прекрати
повторното виктимизиране на
пострадалите на психосоциално ниво.”
(България)

• Общото е, че във всички страни са взети специални
мерки за свидетели със специфични потребности
от защита, като жертвите на трафик на хора и
непълнолетни, пострадали от сексуално насилие.

“Жертвите не могат да получат
обезщетение за това, което са
преживели, тъй като обезщетенията
следва да се платят от извършителите,
които често не разполагат със средства
или доходи.” (Италия)

• Необходимо е по-добро сътрудничество
между организациите и услугите и по-добър
контрол по отношение разграничаването
на различните им роли.
“Защитата на свидетели, предвидена
в законодателството, не се прилага на
практика.” (Гърция)

• Общо е разбирането, че потребностите на
жертвите са комплексни и на няколко нива.
Независимо от това, при все че наличните
услуги могат да спомогнат за овластяване на
жертвите в рамките на определен период от
време, те не разглеждат основни въпроси, които
засягат жертвите на домашно насилие.
“Основното предизвикателство, на
което трябва да се намери разрешение,
е общият термин „жертва“, както и
създаването на повече услуги за подкрепа
на всички жертви на престъпления,
независимо от техния характер.”
(Кипър)
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