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Sunt necesare mai multe servicii de sprijinire a
victimelor în UE
Sprijinirea victimelor bazată pe resurse solide și cu obiective clare este
esențială pentru a asigura că victimele infracțiunilor au acces la justiție
pentru suferințele care le-au fost cauzate, precum și pentru a asigura
respectarea drepturilor acestora. Într-o primă evaluare de ansamblu a
serviciilor de sprijinire a victimelor de pe întregul teritoriu al Uniunii
Europene, publicată astăzi, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a
Uniunii Europene (FRA) observă că în pofida îmbunătățirilor, persistă
încă probleme în numeroase state membre.
„Victimele trebuie să beneficieze de asistență înainte, în timpul și ulterior
procedurilor penale, și nu doar de asistență juridică, ci de asemenea sprijin
psihologic și emoțional”, spune directorul FRA, Morten Kjaerum. „În 10 luni,
statele membre UE trebuie să transpună directiva UE privind victimele în
legislația națională și mai sunt încă multe de făcut”.
Pentru a contribui la asigurarea sprijinirii eficace a victimelor de pe întregul
teritoriu al UE, FRA face o serie de propuneri în raport, de exemplu:


Statele membre ale UE trebuie să asigure furnizarea de servicii bine
orientate, inclusiv sprijin pentru traume și consiliere, victimelor cu nevoi
specifice, de exemplu victimelor cu handicap, victimelor violenței sexuale
sau migranților aflați în situație ilegală ce devin victime ale infracțiunilor.



Statele membre ale UE trebuie să se asigure că se conformează
obligațiilor prevăzute în directiva privind victimele în ceea ce privește
formarea agenților de poliție și a personalului instanțelor de judecată și să
pună la dispoziție resursele suplimentare necesare pentru aplicarea
acestor măsuri.



Obstacolele birocratice trebuie eliminate pentru ca asistența juridică să fie
disponibilă victimelor care iau parte la proceduri penale în aceeași manieră
în care este disponibilă în prezent inculpaților.



Statele membre trebuie să instituie măsuri care să asigure că victimele au
acces la informații referitoare la drepturile lor și la serviciile de sprijin
disponibile, precum și la informații relevante referitoare la cazul lor.



Pentru a încuraja cât mai multe victime să se prezinte și să raporteze
infracțiunile, statele membre ale UE trebuie să se asigure că informațiile
despre sprijinul pentru victime sunt puse imediat la dispoziție de către
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toate autoritățile și serviciile publice cu care victimele intră în contact,
inclusiv serviciul de asistență medicală.

Cercetările FRA au constatat permanent că subraportarea este un obstacol major
în asigurarea accesului integral al victimelor la drepturile lor. Sistemele de sprijin
orientat și practic destinat victimelor reprezintă un element esențial al oricărei
strategii de creștere a încrederii în autorități și totodată a ratelor de raportare,
fără de care este imposibilă îmbunătățirea anchetării și urmăririi în justiție a unei
infracțiuni. În acest sens, directiva privind victimele, sau Directiva de stabilire a
unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor
criminalității, reprezintă un mare pas înainte. Statele membre trebuie să
transpună articolele directivei până la 16 noiembrie 2015.
Tema sprijinirii victimelor este strâns legată de celelalte activități ale FRA privind
accesul la justiție, discriminarea și infracțiunile inspirate de ură și, în special, de
constatările sondajelor la scară largă efectuate de agenție în rândul persoanelor
care sunt cel mai frecvent victimizate. Rezultatele acestor activități pot fi găsite
în publicații precum LGBT Report (Raportul privind persoanele LGBT)
discrimination and hate crime against Jews (Discriminarea și infracțiunile
inspirate de ură împotriva evreilor) sau Violence against women (Violența
împotriva femeilor).
Pentru raportul publicat astăzi, FRA a cules date din toate cele 28 de state
membre pentru a furniza informații și analize referitoare la actualele proceduri la
nivel național. Publicația demonstrează că în pofida numeroaselor provocări, au
existat multe evoluții pozitive în statele membre. Multe dintre ele sunt
enumerate în raport ca practici promițătoare. De exemplu:


Unele state membre ale UE, precum Belgia, Estonia sau Finlanda asigură
operarea organizațiilor de sprijinire a victimelor direct la secțiile de poliție
sau în imediata lor apropiere, fapt ce facilitează trimiterea sesizărilor.



Mai multe state membre, inclusiv Danemarca, Polonia și Regatul Unit
colectează bani pentru serviciile de sprijinire a victimelor prin intermediul
unui fond alimentat de persoanele condamnate pentru o infracțiune.



În unele state membre, precum Spania sau Suedia, au fost dezvoltate
aplicații care furnizează detalii privind procedurile în instanță, precum și
cu privire la amplasamente și date de contact.

Raportul este disponibil aici: Victims of crime in the EU: the extent and nature of
support for victims (Victimele infracțiunilor în UE: dimensiunea și natura
sprijinului acordat victimelor)
Directiva privind victimele este doar un element în cadrul pachetului legislativ
mai larg referitor la victime. Două alte texte legislative care fac parte din pachet
vor intra în vigoare la 11 ianuarie 2015 și vor asigura că victimele infracțiunilor
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cărora li se acordă protecție într-o țară UE vor putea beneficia de protecție
similară și în alt stat membru.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați: media@fra.europa.eu
Tel.: +43 1 580 30 642
Note către redactori:
 Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) are
mandatul de a oferi recomandări bazate pe dovezi factorilor de decizie de
la nivelul UE și de la nivel național, contribuind astfel la dezbateri și politici
mai informate și mai bine orientate referitoare la drepturile fundamentale.
 Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire
a unor norme minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor
criminalității
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