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Vídeň 9. ledna 2015

V EU je zapotřebí služeb cílenější podpory pro oběti
Dobře zajištěná a správně cílená podpora pro oběti je zásadní pro
zabezpečení skutečného přístupu obětí trestných činů ke spravedlnosti
v souvislosti s utrpením, které jim bylo způsobeno, a pro zajištění
dodržování jejich práv. V prvním komplexním posouzení služeb podpory
pro oběti v rámci celé Evropské unie, které bylo zveřejněno dnes,
Agentura EU pro základní práva (FRA) uvádí, že navzdory zlepšením
přetrvávají v mnoha členských státech problémy.
„Pomoc musí být obětem dostupná před zahájením trestního řízení, během něj
i po jeho skončení – a nikoli pouze právní podpora, ale také psychologická
a emoční,“ říká ředitel FRA Morten Kjaerum. „Během deseti měsíců musí členské
státy EU do vnitrostátního práva provést směrnici EU o obětech a stále zbývá
hodně práce.“
V zájmu zajištění účinné podpory pro oběti v rámci celé EU předkládá FRA ve
zprávě řadu návrhů, například:


Členské státy EU musí zajistit poskytování služeb cílené podpory, včetně
podpory a poradenství při traumatech, pro oběti se zvláštními potřebami,
například pro oběti se zdravotním postižením, oběti sexuálního násilí nebo
migranty v protiprávním postavení, kteří se stanou obětí trestného činu.



Členské státy EU musí zajistit, aby splnily povinnost školit příslušníky
policie a zaměstnance soudů stanovenou směrnicí o obětech, a musí
poskytnout dodatečné zdroje nezbytné k provedení těchto opatření.



Byrokratické překážky by měly být odstraněny tak, aby byla právní pomoc
dostupná obětem, které jsou účastníky trestního řízení, stejně jako je nyní
dostupná obžalovaným.



Členské státy by měly zavést opatření, která zajistí, že oběti budou mít
přístup k informacím o svých právech a dostupných službách podpory,
jakož i k relevantním informacím týkajícím se jejich případu.



S cílem dodat odvahu většímu počtu obětí, aby se přihlásily a trestný čin
ohlásily, by měly členské státy EU zajistit, aby informace o podpoře pro
oběti byly neprodleně poskytovány všemi orgány a veřejnými službami,
s nimiž oběti přicházejí do styku, včetně zdravotnických služeb.

Výzkum FRA jednoznačně zjistil, že neohlášení trestného činu je významnou
překážkou pro to, aby měly oběti zajištěný úplný přístup ke svým právům.
Systémy cílené a praktické podpory pro oběti jsou klíčovým prvkem jakékoli
strategie na zvýšení důvěry v orgány a na zvýšení míry ohlašování trestných
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činů, bez čehož nelze vyšetřování a stíhání trestných činů zlepšit. V tomto ohledu
je směrnice o obětech, neboli směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro
práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, velkým krokem kupředu.
Členské státy musí provést články této směrnice do 16. listopadu 2015.
Téma podpory pro oběti je úzce spojeno s další prací FRA týkající se přístupu ke
spravedlnosti, diskriminace a trestných činů z nenávisti, a zejména se zjištěními
rozsáhlých průzkumů agentury zaměřených na osoby, které se nejčastěji stávají
oběťmi. Výsledky této práce naleznete v publikacích, jako jsou zpráva o LGBT
osobách, diskriminace a trestné činy z nenávisti vůči Židům nebo násilí na
ženách.
Pro dnešní zprávu FRA shromáždila údaje ze všech 28 členských států, aby
poskytla informace o současných postupech v jednotlivých zemích a tyto postupy
analyzovala. Publikace dokládá, že navzdory mnoha problémům se v členských
státech uskutečnila řada pozitivních iniciativ. Mnohé z nich jsou ve zprávě
uvedeny jako slibné postupy. Například:


Některé členské státy EU, jako jsou Belgie, Estonsko nebo Finsko,
zajišťují, že organizace na podporu obětí provozují svou činnost buď přímo
na policejních stanicích, nebo v jejich bezprostřední blízkosti, což
usnadňuje zprostředkování služeb podpory.



Několik členských států, včetně Dánska, Polska a Spojeného království,
získává finance na služby podpory pro oběti prostřednictvím fondu, do
kterého přispívají osoby odsouzené za trestný čin.



V některých členských státech, jako jsou Španělsko nebo Švédsko, byly
vyvinuty aplikace, ve kterých lze nalézt podrobné informace o soudním
řízení, jakož i údaje o místech a kontaktní údaje.

Zpráva je k dispozici zde: Oběti trestných činů v EU: rozsah a povaha podpory
pro oběti
Směrnice o obětech je pouze jedním z prvků širšího souboru opatření na ochranu
obětí. Další dva právní předpisy, které jsou součástí tohoto souboru opatření,
vstoupí v účinnost dne 11. ledna 2015 a zajistí, že oběti trestných činů, kterým
je poskytnuta ochrana v jedné zemi EU, budou mít nárok na obdobnou ochranu
v jiném členském státě.
V případě zájmu o další informace se prosím obraťte na:
media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642
Poznámky pro redaktory:
 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) je pověřena
poskytováním poradenství podloženého fakty a důkazy subjektům
s rozhodovacími pravomocemi v EU a v členských státech, čímž přispívá
k informovanějším a cílenějším diskusím a politikám o základních právech.
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
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