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Ανάπτυξη ενός μοντέλου
γενικευμένης υποστήριξης
με στόχο την προάσπιση των
δικαιωμάτων των θυμάτων
εγκληματικών πράξεων

www.animusassociation.org

Το παρόν φυλλάδιο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του
Προγράμματος Δικαιοσύνης (JUSTICE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο
της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του KMOΠ και σε καμία
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

www.uncrcpc.org

Με την υποστήριξη του προγράμματος
“∆ικαιοσύνη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο SupportVoC επιδιώκει να συμβάλλει
στην προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων
των Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (VoC),
εστιάζοντας ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Ελλάδα,
την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο μέσα
από τις παρακάτω σχετικές δράσεις:
•Ανάλυση του ευρωπαϊκού και των ως άνω εθνικών
νομικών πλαισίων σχετικά με την προστασία
των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.
•Ανάπτυξη ενός στρατηγικού μοντέλου σχετικά
με τη διαμόρφωση ενός γενικού συστήματος
παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τα
θύματα εγκληματικών πράξεων, το οποίο θα
προσαρμοστεί στα επιμέρους εθνικά πλαίσια.
•Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
αρχών και των οργανισμών που έρχονται σε
επαφή με θύματα εγκληματικών πράξεων.
•∆ράσεις ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται
σε όλες τις παρακάτω ομάδες στόχου.
ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
Οι κύριες ομάδες στόχου είναι οι ενδιαφερόμενοι
που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων
των θυμάτων εγκληματικών πράξεων:
•Θύματα εγκληματικών πράξεων.
•Κρατικές αρχές/υπηρεσίες και ιδιωτικοί
οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες
υποστήριξης ή είναι πιθανό να έρθουν σε
επαφή με θύματα εγκληματικών πράξεων.
•Κοινωνία των πολιτών.
•Επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων
αστυνομικών, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και
υπαλλήλων υποστηρικτικών υπηρεσιών θυμάτων.
•∆ιεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
•Ευρωπαϊκά δίκτυα.

•Ερευνητικά ιδρύματα και η ακαδημαϊκή κοινότητα.
•Φορείς υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής.
•Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
•Το ευρύ κοινό.

•Κοινό έδαφος για όλες τις υπό εξέταση χώρες
αποτελεί η πρόβλεψη ειδικών μέτρων προστασίας
για τους μάρτυρες εγκληματικών πράξεων
που χρήζουν ειδικής προστασίας (εμπορία
ανθρώπων, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

•Το νομικό πλαίσιο των χωρών βασίζεται σε πολύ
διαφορετικές ιστορικές και κοινωνικό-οικονομικές
συνθήκες, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στη
διαφορετική εφαρμογή των νομικών διατάξεων.

“∆εν υπάρχει κάποιο σαφές δίκτυο
προστασίας για τα θύματα και έτσι, η
υποστήριξη που πιθανώς θα έπρεπε να
παρέχεται από το κράτος, στην πράξη
αναλαμβάνεται από οργανισμούς.”
(Ισπανία)

•Σε όλες τις υπό εξέταση χώρες υπάρχει έλλειψη
ενός γενικού συστήματος παροχής υπηρεσιών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι εξειδικευμένες
και απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες
θυμάτων (λ.χ. σε θύματα έμφυλης βίας, θύματα
ενδοοικογενειακής βίας κλπ).
•Όλες οι υπό εξέταση χώρες έχουν ενσωματώσει
τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/80/EC
που αφορούν στην αποζημίωση των θυμάτων
εγκληματικών πράξεων στο εθνικό τους νομικό
πλαίσιο, ωστόσο η εφαρμογή της συγκεκριμένης
διάταξης στην πράξη εμφανίζεται προβληματική.

“∆υστυχώς, το σύστημα που στοχεύει
στην αναγνώριση και παροχή υποστήριξης
στα θύματα θα πρέπει να βελτιωθεί στην
πράξη προκειμένου να αποφεύγεται η
επαναθυματοποίηση των παθόντων.” (Βουλγαρία)

“Το θύμα δεν έχει τη δυνατότητα να
λάβει αποζημίωση για όσα έχει υποστεί,
καθώς οι παροχές ζητούνται να
καταβληθούν από τους καταδικασθέντες
δράστες, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν
κάποιο κεφάλαιο ή εισόδημα.” (Ιταλία)

•Κοινή αντίληψη αποτελεί το γεγονός ότι οι
ανάγκες των θυμάτων είναι περίπλοκες και
πολυεπίπεδες. Ωστόσο, παρότι οι διαθέσιμες
υπηρεσίες μπορούν να συνεισφέρουν στην
ενδυνάμωση των θυμάτων για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, δεν αντιμετωπίζουν βασικά
ζητήματα, όπως η παροχή οικονομικής στήριξης,
προκειμένου να κατορθώσουν να αντιμετωπίσουν
τις συνέπειες της θυματοποίησης .
“Η βασική πρόκληση που θα πρέπει
να αντιμετωπισθεί είναι η γενίκευση
του όρου «θύμα» και η ανάπτυξη
περισσότερων υπηρεσιών για την
υποστήριξη όλων των θυμάτων κάθε
εγκληματικής πράξης.” (Κύπρος)

•Υπάρχει ανάγκη για καλύτερη και
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των
φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στα θύματα,
καθώς και καλύτερος καθορισμός των ρόλων
μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών και αρχών
προστασίας.
“Η διαδικασία προστασίας μαρτύρων,
που προβλέπεται από τη νομοθεσία, δεν
εφαρμόζεται στην πράξη.” (Ελλάδα)

