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Съобщение за пресата от FRA 

Виена, 9 януари 2015 г. 

 

Нужда от повече целеви служби в ЕС за подкрепа на 

жертвите на престъпления 

 

Добре обезпечени и добре насочени служби за подкрепа на жертвите 

на престъпления са от първостепенно значение, за да се гарантира, че 

жертвите имат реален достъп до правосъдие за причинените им 

страдания и че правата им са зачетени. В първата всеобхватна оценка 

на службите за подкрепа на жертвите на престъпления в рамките на 

Европейския съюз, публикувана днес, Агенцията на Европейския 

съюз за основните права (FRA) отбелязва, че въпреки подобренията, 

в много държави членки все още има редица предизвикателства.  

„Подкрепа за жертвите на престъпления – и не само правна, но също така и 

психологическа и емоционална помощ – трябва да бъде предоставена преди, 

по време на и след наказателното производство,” каза директорът на 

Агенцията Morten Kjaerum. „След десет месеца държавите членки на ЕС трябва 

да транспонират европейската Директива за правата на жертвите на 

престъпления в националните си законодателства, а все още има какво да 

бъде направено.” 

За да се гарантира ефективната подкрепа на жертвите в рамките на ЕС, 

Агенцията на Европейския съюз за основните права прави редица 

предложения в своя доклад, например: 

 Държавите членки на ЕС трябва да гарантират предоставянето на 

целеви услуги за подкрепа, включително подкрепа в случай на 

причинени травми и консултиране, за жертви на престъпления със 

специфични нужди, като например за жертви с увреждания, жертви на 

сексуално насилие или за незаконни мигранти, които стават жертва на 

престъпления.    

 Държавите членки на ЕС трябва да гарантират, че спазват 

задълженията посочени в Директивата за правата на жертвите, да 

обучават полицейски служители и съдебни служители, и да предоставят 

допълнителни ресурси, необходими за изпълнението на тези мерки.  

 Бюрократичните пречки следва да бъдат премахнати, така че правната 

помощ да бъде достъпна за жертвите на престъпления, които са страна 

по наказателно производство, по същия начин, както в момента тя е 

достъпна за обвиняемите.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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 Държавите членки следва да въведат мерки, за да гарантират, че 

жертвите имат достъп до информация за правата си и до съществуващи 

служби за подкрепа, както и до съответната информация за техния 

случай. 

 За да се насърчат повече жертви на престъпления да докладват за 

престъпления, държавите членки на ЕС трябва да гарантират, че 

информацията за подкрепа на жертвите незабавно се предоставя от 

всички органи и обществени служби, с които жертвите са в контакт, 

включително и здравните служби.  

Проучвания на FRA постоянно установяват, че основна пречка за 

гарантирането на жертвите пълен достъп до техните права e недостатъчното 

докладване на престъпления. Целеви служби които предоставят практическа 

подкрепа на жертвите на престъпления са ключов елемент на всяка стратегия 

за увеличаване на доверието в органите и увеличаване на докладването на 

престъпления, без които е невъзможно да се подобри разследването и 

наказателното преследване. В това отношение Директивата за правата на 

жертвите или Директивата за установяване на минимални стандарти за 

правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления е голяма стъпка 

напред. Държавите членки трябва да транспонират членовете на Директивата 

до 16 ноември 2015 г. 

Темата за подкрепа на жертвите е тясно свързана и с друга дейност на FRA 

във връзка с достъпа до правосъдие, дискриминацията и престъпления 

мотивирани от омраза, и по-специално във връзка с резултатите от 

широкомащабни проучвания, проведени от Агенцията сред хора, които са 

най-често жертви на насилие. Резултатите от тези проучвания могат да бъдат 

намерени в публикации като доклад относно ЛГБТ, дискриминация и 

престъпления от омраза срещу евреите или доклода относно насилието срещу 

жените. 

Настоящия доклад FRA е базиран на данни от всички 28 държави членки на 

ЕС, за да осигури информация и анализ относно текущите процедури на 

национално равнище. Публикацията демонстрира, че въпреки многото 

предизвикателства, в държавите членки има редица положителни тенденции. 

Много от тях са изброени в доклада като обещаващи практики. Например: 

 Някои държави членки на ЕС като например Белгия, Естония и 

Финландия гарантират, че организациите за подкрепа на жертвите се 

помещават в полицейските участъци или в непосредствена близост до 

тях, което прави достъпа до тях по-лесен. 

 Няколко държави членки, включително Дания, Полша и Обединеното 

Кралство, събират пари за службите за подкрепа на жертвите на 

престъпления с помощта на фонд, в който осъдените за престъпление 

внасят пари. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
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 В някои държави членки като Испания и Швеция са разработени 

приложения, които предоставят подробности за съдебната процедура, 

както и данни за контакт. 

Докладът е достъпен тук: Жертви на престъпления в ЕС: степен и естество на 

подкрепа на жертвите 

Директивата за правата на жертвите е само един от елементите на по-широкия 

пакет от мерки за правата на жертвите на престъпления. Други два 

законодателни акта, които съставляват пакета, ще влязат в сила на 11 януари 

2015 г., които ще гарантират на жертвите на престъпления, на които е 

предоставена защита в една страна от ЕС, че ще могат да кандидатстват за 

подобна защита в друга държава членка. 

За допълнителна информация се свържете с: media@fra.europa.eu 

Тел.: +43 1 580 30 642 

 

Бележки за редакторите: 

 Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) има за задача 

да предоставя основани на доказателства съвети на отговорните за 

вземането на решения лица на равнище ЕС и на национално равнище, 

като по този начин допринасе за по-информирани и по-добре насочени 

дебати и политики в областта на основните права. 

 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и 

защитата на жертвите на престъпления. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/victims-crime-eu-support
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3045_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3045_bg.htm
mailto:media@fra.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1418727352966&uri=CELEX:32012L0029

