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Ochrona i wsparcie dla ofiar przestępstw
W 2012 r. Unia Europejska (UE) przyjęła przepisy mające zapewnić ofiarom przestępstw taki sam poziom ochrony
i wsparcia w całej UE. W związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego przeciwko niektórym państwom członkowskim i w oczekiwaniu na ocenę Komisji Europejskiej
podczas drugiej majowej sesji plenarnej ma odbyć się debata nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy na temat
wdrożenia tej dyrektywy.

Kontekst
Z danych Eurostatu wynika, że co roku miliony ludzi w UE padają zarówno w swoich krajach, jak i w innych
państwach członkowskich ofiarą przestępstw, które często mają poważne konsekwencje dla
zainteresowanych osób i ich rodzin. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) podkreśla, że
kobiety są w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotknięte konkretnymi formami przestępczości, w tym
przemocą seksualną i przemocą domową, molestowaniem seksualnym i prześladowaniem oraz że niektóre
mniejszości i społeczności LGBTI również doświadczają dużej liczby przestępstw z nienawiści i nękania,
które w większości nie są zgłaszane. Te i inne grupy ofiar, takie jak dzieci i ofiary handlu ludźmi, potrzebują
szczególnego rodzaju ochrony i wsparcia, a Agencja Praw Podstawowych Unii podkreśla, że wszystkie ofiary
muszą wiedzieć o możliwości pomocy i mieć do niej dostęp, aby mogły korzystać z przysługujących im praw
w praktyce.

Przepisy UE dotyczące równoważnej ochrony i równoważnego wspierania ofiar
W 2012 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę 2012/29/UE ustanawiającą normy minimalne w
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dyrektywa w sprawie praw ofiar), zastępującą
wcześniejsze przepisy. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek dopilnowania, aby
wszystkie ofiary przestępstw były traktowane z szacunkiem, informowane o przysługujących im prawach
oraz o sprawie w zrozumiały dla nich sposób i były chronione w trakcie postępowania. Wsparcie musi
obejmować indywidualne oceny dla wszystkich ofiar i określać osoby o szczególnych potrzebach, a właściwi
specjaliści muszą być odpowiednio przeszkoleni. Dodatkowe przepisy UE odnoszą się do szczególnych
potrzeb ofiar handlu ludźmi, dzieci będących ofiarami wykorzystywania seksualnego i ofiar terroryzmu,
zapewniają ochronę w całej UE w sprawach karnych i cywilnych i przewidują wymóg odpowiednich
odszkodowań dla ofiar.

Wdrażanie dyrektywy w sprawie praw ofiar
Do listopada 2015 r. państwa członkowskie (Dania skorzystała z klauzuli opt-out) były zobowiązane do
transpozycji dyrektywy 2012/29/UE. W oczekiwaniu na wymagane sprawozdanie z przestrzegania
przepisów dyrektywy dla Parlamentu Europejskiego, Komisja wyraziła ubolewanie, że niektóre państwa
członkowskie nie dokonały pełnej transpozycji lub odpowiedniego wdrożenia przepisów, co doprowadziło
do wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Szczegółowa
ocena wdrażania ESPRS zawiera przegląd transpozycji i określa obszary, w których dyrektywa stanowi
pozytywną zmianę w odniesieniu do ofiar, jak również czynniki utrudniające jej skuteczność.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament przyczynił się do dyrektywy w sprawie praw ofiar i zdecydowanie poparł tę dyrektywę. W
kwietniu 2018 r. przyjął on rezolucję w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu
ochrony, w której zaapelował o dokonanie oceny i usprawnienie obowiązującego prawodawstwa UE
dotyczącego praw ofiar oraz wezwał państwa członkowskie do zapewnienia lepszej ochrony ofiarom
przemocy na tle płciowym poprzez ratyfikację konwencji stambulskiej i uznanie uporczywego nękania za
przestępstwo. W sprawozdaniu z własnej inicjatywy w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE
powtórzono te zalecenia i wskazano dalsze sposoby skuteczniejszej ochrony ofiar.
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