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Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυµάτων εγκληµατικών πράξεων 

{COM(2011) 274}{COM(2011) 276}{SEC(2011) 580}{SEC(2011) 581}  



 

EL 2   EL 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Η παρούσα πρόταση αποτελεί µέρος νοµοθετικής δέσµης µέτρων που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση των δικαιωµάτων των θυµάτων στην ΕΕ, τα οποία περιλαµβάνουν επίσης τα εξής 
δύο άλλα στοιχεία: ανακοίνωση µε τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωµάτων των θυµάτων στην 
ΕΕ» και πρόταση κανονισµού σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση µέτρων προστασίας σε 
αστικές υποθέσεις. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  έχει αναγνωρίσει ως στρατηγική προτεραιότητα1 την προστασία 
των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων και τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων, µε βάση το 
πρόγραµµα της Στοκχόλµης και το σχέδιο δράσης για την εφαρµογή του2. Τα έγγραφα αυτά 
θέτουν τα θύµατα σε θέση προτεραιότητας στην ατζέντα της ΕΕ και εδραιώνουν την ανάγκη 
και την πρόθεση δηµιουργίας ολοκληρωµένης και συντονισµένης προσέγγισης για τα θύµατα, 
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου ∆ΕΥ, του Οκτωβρίου 20093.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η αρχή της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και άλλων αποφάσεων που λαµβάνονται από τις 
δικαστικές αρχές σε αστικές και ποινικές υποθέσεις στο πλαίσιο της Ένωσης. Η «Έκθεση για 
την ιθαγένεια» της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 20104, αποσκοπεί στην άρση των 
εµποδίων που αφορούν την άσκηση των δικαιωµάτων των πολιτών µε την εδραίωση των 
ατοµικών δικαιωµάτων που χορηγούνται στο επίπεδο της ΕΕ. Η ενίσχυση των δικαιωµάτων 
των θυµάτων, παράλληλα µε την ενίσχυση των δικονοµικών δικαιωµάτων των υπόπτων ή 
των κατηγορουµένων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας εντάσσεται σ’αυτή τη προσέγγιση. 

Όσον αφορά το καθεστώς των θυµάτων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει ήδη λάβει µέτρα για τα δικαιώµατα των θυµάτων στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας µέσω της απόφασης πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 
2001. Ωστόσο, µολονότι έχουν πραγµατοποιηθεί βελτιώσεις στον τοµέα αυτόν, οι στόχοι της 
απόφασης πλαισίου του Συµβουλίου δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης από το Συµβούλιο να θεσπίσει συνολικό νοµικό 
πλαίσιο που να προσφέρει στα θύµατα εγκληµατικών πράξεων την ευρύτερη δυνατή 
προστασία5. Το Κοινοβούλιο, στο ψήφισµα που εξέδωσε στις 26 Νοεµβρίου 20096 σχετικά µε 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, ζήτησε από τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις 
εθνικές τους νοµοθεσίες και τις πολιτικές τους εναντίον κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών 
και να αναλάβουν δράσεις για την αντιµετώπιση των αιτιών της βίας κατά των γυναικών, 
εφαρµόζοντας κυρίως προληπτικά µέτρα, και παράλληλα ζήτησε από την Ένωση να 
διασφαλίσει το δικαίωµα όλων των θυµάτων βίας σε συνδροµή, προστασία και υποστήριξη. 

                                                 
1 COM (2010) 623. 
2 ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1. COM(2010) 171. 
3 2969η συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ΕΥ, της 23.10.2009, 14936/09 (Presse 306). 
4 Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ του 2010 – Άρση των εµποδίων στα δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ, 

COM/2010/603. 
5 Ψήφισµα της 7ης Μαΐου 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη ενός χώρου ποινικής 

δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INI/2009/2012). 
6 P_TA(2009)0098. 
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Η δήλωση 19 όσον αφορά το άρθρο 8 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ζητεί επίσης από τα κράτη µέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη 
και τιµωρία πράξεων ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για την υποστήριξη και την 
προστασία των θυµάτων από τέτοια µορφή βίας. 

Στην Ένωση, η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις βασίζεται στην αρχή της 
αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών και άλλων αποφάσεων. Η αµοιβαία αναγνώριση 
µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά µόνο σε κλίµα εµπιστοσύνης. Αυτό σηµαίνει ότι όχι 
µόνο οι δικαστικές αρχές, αλλά όλοι οι συµµετέχοντες στη ποινική διαδικασία, καθώς και 
άλλοι συµµετέχοντες µε νόµιµο συµφέρον στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να µπορούν να 
έχουν εµπιστοσύνη όσον αφορά την επάρκεια των κανόνων κάθε κράτους µέλους, καθώς και 
όσον αφορά την ορθή εφαρµογή τους. Εάν τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων δεν υπόκεινται 
στα ίδια ελάχιστα πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ, η εµπιστοσύνη αυτή µπορεί να µειωθεί 
λόγω ενδεχόµενων προβληµατισµών σχετικά µε τη µεταχείριση των θυµάτων ή λόγω 
διαφορών στο πλαίσιο των διαδικαστικών κανόνων. 

Συνεπώς, εκτιµάται ότι η θέσπιση κοινών ελάχιστων κανόνων θα πρέπει να ενισχύσει την 
εµπιστοσύνη στα συστήµατα ποινικής δικαιοσύνης όλων των κρατών µελών και, κατ’ 
επέκταση, να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της δικαστικής συνεργασίας, σε κλίµα 
αµοιβαίας εµπιστοσύνης, και παράλληλα να προωθήσει νοοτροπία για την προάσπιση των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η θέσπιση κοινών ελάχιστων 
κανόνων θα πρέπει να συµβάλει στη µείωση των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
πολιτών, δεδοµένου ότι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρµόζονται σε όλα τα θύµατα 
εγκληµατικών πράξεων. 

Συνοχή µε τις λοιπές πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης 

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι οι πολυποίκιλες ανάγκες των θυµάτων 
εγκληµατικών πράξεων οι οποίες άπτονται ορισµένων πολιτικών της ΕΕ αντιµετωπίζονται µε 
σεβασµό και καλύπτονται. Ιδιαίτερα, η προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων αποτελεί 
ουσιώδες στοιχείο σειράς πολιτικών ή/και µέσων της ΕΕ σχετικά µε την εµπορία ανθρώπων, 
τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών, τη βία κατά των 
γυναικών, την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα και τη διασυνοριακή επιβολή του νόµου 
για τροχαίες παραβάσεις. 

Η παρούσα πρόταση θα στηριχθεί και θα συµπληρώσει τα υφιστάµενα µέσα, ιδίως την οδηγία 
2011/36/ΕΕ του Συµβουλίου για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της7, την οδηγία του Συµβουλίου για την 
καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας8, που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο διαπραγµάτευσης, ή 
την απόφαση-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας9, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2008/919/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 200810. Η παρούσα πρόταση θα θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα 
σχετικά µε τα δικαιώµατα των θυµάτων τα οποία θα βελτιώσουν το γενικό περιβάλλον για 
την προστασία των θυµάτων στο πλαίσιο του δικαίου και της πολιτικής της ΕΕ. Ενώ, για 
παράδειγµα, τα ειδικά µέσα τα σχετικά µε πράξεις τροµοκρατίας, εµπορίας και σεξουαλικής 

                                                 
7 ΕΕ L 101/1 . 
8 EE L […]. 
9 ΕΕ L164 της 22.6.2002, p. 3. 
10 ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 21-23. 
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κακοποίησης και εκµετάλλευσης παιδιών, καθώς και παιδικής πορνογραφίας ασχολούνται µε 
τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισµένων οµάδων θυµάτων αναγνωρισµένων ειδών εγκληµάτων, 
αντίθετα, η παρούσα πρόταση θα καθορίσει το οριζόντιο πλαίσιο για την αντιµετώπιση των 
αναγκών του συνόλου των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων, ανεξάρτητα από το είδος του 
εγκλήµατος, των συνθηκών ή του τόπου στον οποίον διαπράχθηκε. Οι διατάξεις της 
παρούσας πρότασης είναι συνεκτικές µε την προσέγγιση που εφαρµόζεται στους ανωτέρω 
τοµείς πολιτικής.  

Η παρούσα οδηγία δεν θα επηρεάσει τις διατάξεις που περιλαµβάνονται σε άλλες πράξεις της 
ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν µε πιο στοχοθετηµένο τρόπο τις ειδικές ανάγκες ιδιαίτερα ευάλωτων 
θυµάτων. Ιδιαίτερα, τα ενήλικα θύµατα εµπορίας ανθρώπων θα επωφεληθούν από τα µέτρα 
που θεσπίζονται στην οδηγία 2011/36/ΕΕ του Συµβουλίου τα οποία ανταποκρίνονται στα 
µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12, το άρθρο 20 στοιχείο β) και το άρθρο 21 παράγραφος 
3 στοιχεία α), γ) δ) της παρούσας οδηγίας. Τα θύµατα παιδικής ηλικίας εµπορίας ανθρώπων 
θα επωφεληθούν από τα µέτρα που θεσπίζονται στην οδηγία 2011/36/ΕΕ του Συµβουλίου τα 
οποία ανταποκρίνονται στα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12, το άρθρο 20, το άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), το άρθρο 21 παράγραφος 3 και το άρθρο 22 της παρούσας 
οδηγίας. Τα θύµατα παιδικής ηλικίας σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκµετάλλευσης 
και παιδικής πορνογραφίας θα επωφεληθούν από τα µέτρα που θεσπίζονται στην οδηγία 
[….]/[..]/ΕΕ του Συµβουλίου [για την καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας] τα οποία 
ανταποκρίνονται στα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 12, το άρθρο 20, το άρθρο 21 
παράγραφος 2 στοιχεία α), β), γ), το άρθρο 21 παράγραφος 3 και το άρθρο 22 της παρούσας 
οδηγίας.  

Τα θύµατα τροµοκρατικών πράξεων θα επωφελούνται από βελτιωµένους µηχανισµούς µέσω 
των οποίων θα διαπιστώνονται οι ανάγκες τους, θα τηρούνται ενήµερα για τη διαδικασία και 
θα τους παρέχεται κατάλληλη προστασία κατά τη διάρκειά της. Κατά τον ίδιο τρόπο, όσον 
αφορά τα θύµατα τροχαίων ατυχηµάτων, µολονότι τα µέτρα αυτά δεν ασχολούνται ειδικά µε 
όλες τις λεπτοµερείς ανάγκες των εν λόγω θυµάτων, η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η 
βελτίωση της νοοτροπίας των ασκούντων συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα, σε 
συνδυασµό µε κατάλληλες αξιολογήσεις, θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η κάλυψη των 
αναγκών τους και, ιδιαίτερα, η µεταχείρισή τους πριν από την απόδειξη διάπραξης 
συγκεκριµένου εγκλήµατος.  

Επίσης, σύµφωνα µε την προσέγγιση που εφαρµόζεται για τα θύµατα εµπορίας και 
σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών και παιδικής 
πορνογραφίας, η πρόταση θα είναι συνεκτική και θα λαµβάνει υπόψη την αντιµετώπιση των 
ιδιαίτερων αναγκών ευάλωτων θυµάτων. 

Όσον αφορά το µέλλον, προβλέπονται επίσης µέτρα σχετικά µε ειδικές κατηγορίες θυµάτων, 
όπως τα θύµατα τροµοκρατίας και οργανωµένου εγκλήµατος. Ιδιαίτερα, για τη βελτίωση της 
κατάστασης των θυµάτων τροµοκρατίας στην Ευρώπη, προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί 
ανάλυση των κενών που υφίστανται σχετικά µε την προστασία θυµάτων τροµοκρατίας. 
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Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα της πρότασης 

– Εµπορία ανθρώπων: η προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων έχει θεσπιστεί στην 
οδηγία 2011/36/ΕΕ του Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένης της ειδικής επικέντρωσης στα 
παιδιά τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εµπορία ανθρώπων11,  

– Σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία: η 
προτεινόµενη νέα οδηγία ασχολείται µε τις ειδικές ανάγκες θυµάτων παιδικής ηλικίας 
τέτοιας µορφής εγκληµάτων12, 

– Θεµατολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού: βασικός στόχος αυτού του 
θεµατολογίου είναι να καταστούν τα συστήµατα απονοµής δικαιοσύνης περισσότερο 
φιλικά προς τα παιδιά. Θα πρέπει να µειωθούν οι αρνητικές εµπειρίες θυµάτων παιδικής 
ηλικίας που συµµετέχουν σε ποινική διαδικασία και να δίδεται στα ανήλικα θύµατα η 
δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργά στην ποινική διαδικασία13, 

– Αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων: η οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου 
για την αποζηµίωση των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων µε σκοπό τη διευκόλυνση της 
αποζηµίωσης των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων σε υποθέσεις διασυνοριακού 
χαρακτήρα14, 

– Καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών: πρόκειται για στρατηγική προτεραιότητα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής για την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 2010-2015 και την 
επικέντρωση στο πρόγραµµα Daphne III15,  

– Προστασία των δικαιωµάτων θυµάτων τροµοκρατίας16. 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

Τα πρότυπα της Επιτροπής στον τοµέα των διαβουλεύσεων έχουν τηρηθεί. Εµπειρογνώµονες 
διαφορετικής προέλευσης, προερχόµενοι π.χ. από κυβερνήσεις, υπηρεσίες επιβολής του 
νόµου, ΜΚΟ, διεθνείς οργανισµούς και πανεπιστήµια, συµµετείχαν σε λεπτοµερείς 

                                                 
11 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 

12 Πρόταση οδηγίας για την καταπολέµηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκµετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, µε την οποία καταργείται η απόφαση-πλαίσιο 
2004/68/∆ΕΥ. 

13 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών µε τίτλο «Θεµατολόγιο της ΕΕ για τα 
δικαιώµατα του παιδιού», COM(2011) 60 της 15.2.2011. 

14 Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζηµίωση των θυµάτων 
εγκληµατικών πράξεων (ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15). 

15 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Στρατηγική για την ισότητα 
µεταξύ γυναικών και ανδρών  (2010-2015) - COM(2010) 491. 

16 Απόφαση-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, 
όπως τροποποιήθηκε µε την τροποποιηµένη απόφαση-πλαίσιο 2008/919/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 
28ης Νοεµβρίου 2008 (ΕΕ L 330 της 9.12.2008, σ. 21-23). 
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συζητήσεις σχετικά µε νοµοθετικά σχέδια στο πλαίσιο της προετοιµασίας της εκτίµησης του 
αντικτύπου που συνοδεύει την παρούσα πρόταση. 

Η Επιτροπή εκπόνησε εξωτερική µελέτη για να στηρίξει την προετοιµασία της εκτίµησης του 
αντικτύπου, καθώς και µια άλλη µελέτη για την εξέταση των επιλογών σε σχέση µε τους 
ειδικούς στόχους, µε στόχο να εξασφαλιστεί ότι η προστασία που έχει επιτευχθεί µέσω 
εντολής προστασίας δεν χάνεται όταν ένα προστατευόµενο πρόσωπο ταξιδεύει ή µετακινείται 
σε άλλο κράτος µέλος17. Λήφθηκαν επίσης υπόψη τα αποτελέσµατα δύο ερευνών: στο 
πλαίσιο της εξωτερικής µελέτη ζητήθηκε η γνώµη 384 εκπροσώπων κυβερνητικών και µη 
κυβερνητικών τοµέων και λήφθηκαν 119 απαντήσεις, και στο πλαίσιο του σχεδίου «Θύµατα 
στην Ευρώπη»18 λήφθηκαν 97 απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη νοµική 
εφαρµογή και 218 απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τα οργανωτικά θέµατα.  

Κατά την επεξεργασία της εκτίµησης του αντικτύπου, η Επιτροπή διεξήγαγε δηµόσιες 
διαβουλεύσεις, ανοικτές στο κοινό, καθώς και στις µη κυβερνητικές και κυβερνητικές 
οργανώσεις, µε σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
λάβει η ΕΕ για να βελτιώσει την κατάσταση των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων. Η 
Επιτροπή έλαβε 77 απαντήσεις εντός της καθορισθείσας προθεσµίας. 

Στις 18-19 Φεβρουαρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση ακαδηµαϊκών 
εµπειρογνωµόνων, ΜΚΟ και κρατών µελών, την οποία ακολούθησε ένα άλλο φόρουµ 
σχετικό µε τη δικαιοσύνη, στις 14 Απριλίου 2010.  

Εκτός από τις άµεσες διαβουλεύσεις, η Επιτροπή βασίστηκε στα συµπεράσµατα διαφόρων 
µελετών και δηµοσιεύσεων19.  

Το συµπέρασµα της εκτίµησης του αντικτύπου ήταν ότι η απόφαση-πλαίσιο 2001 πρέπει να 
αντικατασταθεί µε νέα οδηγία που να περιέχει συγκεκριµένες υποχρεώσεις σχετικά µε τα 
δικαιώµατα των θυµάτων. Την νοµοθεσία αυτή πρέπει να ακολουθήσουν πρακτικά µέτρα που 
να διευκολύνουν την εφαρµογή. Επίσης αυτό θα είναι ένα πρώτο βήµα στον τοµέα αυτό και 
προβλέπονται περαιτέρω µελέτες και µέτρα, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αποζηµίωση των 
θυµάτων και τη νοµική συνδροµή προς τα θύµατα.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ορισµένες διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου σχετικά µε το 
καθεστώς των θυµάτων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας έχουν διατηρηθεί στην αρχική τους 
διατύπωση ή έχουν τροποποιηθεί µόνο στον βαθµό που το απαιτεί η συντακτική σαφήνεια. 

                                                 
17 Hess Burkhard, «Feasibility Study: The European Protection Order and the European Law of Civil 

Procedure» (Μελέτη σκοπιµότητας: η απόφαση ευρωπαϊκής προστασίας και το ευρωπαϊκό δίκαιο 
σχετικά µε την αστική διαδικασία), θα είναι σύντοµα διαθέσιµη στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm. 

18 Το σχέδιο «Θύµατα στην Ευρώπη», 2009  APAV/Victim Support Europe, (εφεξής η «έκθεση APAV»). 
19 Βλ. π.χ. την έκθεση APAV µε τίτλο «The Implementation of the EU Framework Decision on the 

standing of victims in the criminal proceedings in the Member States of the European Union» (Η 
εφαρµογή της απόφασης-πλαισίου της ΕΕ σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων στο πλαίσιο ποινικής 
διαδικασίας στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Λισαβόνα 2009· την έκθεση του βουλγαρικού 
κέντρου για τη µελέτη της δηµοκρατίας, σχέδιο ONE: «Member States' legislation, national policies, 
practices and approaches concerning the victims of crime» (Η νοµοθεσία, οι εθνικές πολιτικές, οι 
πρακτικές και οι προσεγγίσεις των κρατών µελών σχετικά µε τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων), 
Σόφια 2009. 
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Για παράδειγµα, τα άρθρα 9, 12, 14, 15, 16 και 25 της προτεινόµενης οδηγίας αντιστοιχούν 
στα άρθρα 3, 6, 9, 11 και 12 της απόφασης-πλαισίου. Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν 
επικεντρώνονται στα άρθρα που εισάγουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στην απόφαση-
πλαίσιο. 

Άρθρο 2 – Ορισµοί 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι όλα τα θύµατα εγκληµατικών 
πράξεων επωφελούνται από ελάχιστα πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ. Ιδιαίτερα, η παρούσα 
οδηγία προβλέπει ότι υποστήριξη και προστασία πρέπει να παρέχονται στα µέλη της 
οικογένειας των θυµάτων, δεδοµένου ότι τα πρόσωπα αυτά βλάπτονται επίσης από την 
εγκληµατική πράξη και µπορεί να διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο επακόλουθης θυµατοποίησης, 
καθώς και θυµατοποίησης ή εκφοβισµού από τον δράστη ή τους συνεργάτες τους. Όλες οι 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται επίσης στα µέλη της οικογένειας ενός 
θύµατος, ο θάνατος του οποίου προκλήθηκε από ποινικό αδίκηµα, δεδοµένου ότι τα πρόσωπα 
αυτά έχουν συγκεκριµένα και νόµιµα συµφέροντα στη διαδικασία πέραν από τα συµφέροντα 
των µελών οικογένειας επιζώντων θυµάτων και συχνά αναγνωρίζονται ως αντιπρόσωποι του 
θύµατος. 
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Άρθρα 3, 4, 5 και 6 – ∆ικαιώµατα στον τοµέα της πληροφόρησης και δικαίωµα των 
θυµάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά  

Στόχος των παρόντων άρθρων είναι να εξασφαλιστεί ότι τα θύµατα λαµβάνουν επαρκείς 
πληροφορίες υπό µορφή µε την οποία µπορούν να τις κατανοήσουν, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να διεκδικούν πλήρως τα δικαιώµατά τους και να νοιώθουν ότι τους 
µεταχειρίζονται µε σεβασµό. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιµες µόλις το θύµα 
υποβάλει καταγγελία για αξιόποινη πράξη, καθώς και σε τακτική βάση, καθόλη τη διάρκεια 
της ποινικής διαδικασίας και ανάλογα µε την πρόοδο της υπόθεσης. Πρέπει να διαβιβάζονται 
στα θύµατα αρκετά λεπτοµερείς πληροφορίες, ώστε να µπορούν να λαµβάνουν 
τεκµηριωµένες αποφάσεις για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία και για τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να 
αποφασίσουν κατά πόσο θα ζητήσουν να επανεξεταστεί η απόφαση µη άσκησης δίωξης.   

Τα θύµατα µπορεί, για διάφορους λόγους, να δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις 
πληροφορίες που παρέχονται µε τυποποιηµένη, γραπτή µορφή. Συγκεκριµένα, τα θύµατα 
µπορεί να µην κατανοούν τη γλώσσα στην οποία οι πληροφορίες είναι γραµµένες ή µπορεί να 
υπάρχουν άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία τους, η ωριµότητα, οι πνευµατικές και 
συναισθηµατικές τους ικανότητες, το επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και διάφορες 
ανεπάρκειες, για παράδειγµα σε σχέση µε την όραση ή την ακοή που µπορεί να δυσχεράνουν 
την κατανόηση αυτών των πληροφοριών ή να τις εµποδίσουν τελείως. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε όσο το δυνατό περισσότερες µορφές, ώστε να 
λαµβάνονται υπόψη αυτές οι παράµετροι. 

Άρθρο 7 – ∆ικαίωµα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων  

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλιστεί ότι τα θύµατα έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες παρέχουν πληροφορίες και συµβουλές, συναισθηµατική και 
ψυχολογική στήριξη και πρακτική βοήθεια. Τα στοιχεία αυτά είναι συχνά κρίσιµης σηµασίας 
για την αποκατάσταση των θυµάτων και για την ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν τις 
συνέπειες του εγκλήµατος και την ταλαιπωρία κάθε ποινικής διαδικασίας.  

Η υποστήριξη πρέπει να είναι διαθέσιµη το συντοµότερο δυνατό µετά τη διάπραξη 
εγκλήµατος, ανεξάρτητα από το κατά πόσο έχει υποβληθεί η σχετική καταγγελία. Οι 
υπηρεσίες υποστήριξης µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα σηµαντικές όσον αφορά την 
απόφαση του θύµατος να προβεί τελικά στην καταγγελία ενός εγκλήµατος. Επίσης, τα 
θύµατα µπορούν να ζητήσουν υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια κάθε διαδικασίας όσο και 
σε µακροπρόθεσµη βάση. Υπηρεσίες υποστήριξης µπορούν να παρέχονται από κυβερνητικές 
και µη κυβερνητικές οργανώσεις και δεν πρέπει να περιλαµβάνουν υπερβολικές διαδικασίες 
και διατυπώσεις που µπορούν να µειώσουν την αποτελεσµατικότητα της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες αυτές. Υποστήριξη µπορεί να παρασχεθεί µε διάφορους τρόπους, όπως µε τη 
µορφή προσωπικών συναντήσεων, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή άλλων µέσων εξ 
αποστάσεως, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η γεωγραφική κατανοµή και διαθεσιµότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Ορισµένες οµάδες θυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των θυµάτων 
σεξουαλικής βίας και εγκληµατικών πράξεων λόγω προκαταλήψεων, όπως η βία που 
συνδέεται µε το φύλο και τα εγκλήµατα φυλετικού µίσους, καθώς και τα θύµατα 
τροµοκρατίας, απαιτούν συχνά υπηρεσίες ειδικής υποστήριξης λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της εγκληµατικής πράξης της οποίας έχουν καταστεί θύµα. Οι υπηρεσίες 
αυτές πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κλίµακα. 
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Μολονότι η πρόβλεψη υποστήριξης δεν πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή καταγγελίας 
εκ µέρους θύµατος στην αστυνοµία ή σε άλλες αρµόδιες αρχές, οι αρχές αυτές είναι συχνά σε 
καλύτερη θέση να ενηµερώσουν τα θύµατα σχετικά µε τη δυνατότητα υποστήριξης. Για τον 
λόγο αυτόν, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών 
που να καθιστά δυνατή την παραποµπή των θυµάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και 
να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας των δεδοµένων. 

Άρθρο 8 – ∆ικαίωµα των θυµάτων να λαµβάνουν αποδεικτικό παραλαβής της 
καταγγελίας τους 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλιστεί ότι όταν κάποιος υποβάλει καταγγελία 
για κάποιο έγκληµα, δίδεται στο θύµα επίσηµο αποδεικτικό παραλαβής της καταγγελίας στο 
οποίο µπορεί να παραπέµπει σε κάθε µελλοντική επικοινωνία. 

Άρθρο 9 –  ∆ικαίωµα ακρόασης 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλιστεί ότι το θύµα έχει τη δυνατότητα να 
καταθέσει, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, αρχικές και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες, απόψεις ή αποδεικτικά στοιχεία. Η ακριβής έκταση αυτού του δικαιώµατος 
διέπεται από το εθνικό δίκαιο και µπορεί να ποικίλει από τα βασικά δικαιώµατα επικοινωνίας 
και παροχής αποδείξεων σε αρµόδια αρχή µέχρις άλλα ευρύτερα δικαιώµατα, όπως το 
δικαίωµα να λαµβάνονται υπόψη οι αποδείξεις που έχουν υποβληθεί, το δικαίωµα να 
εξασφαλίζεται η συνεκτίµηση ορισµένων αποδεικτικών στοιχείων ή το δικαίωµα παρέµβασης 
κατά τη διάρκεια της δίκης. 

Άρθρο 10 – ∆ικαιώµατα σε περίπτωση απόφασης µη άσκησης δίωξης 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να δοθεί η δυνατότητα στο θύµα να εξακριβώσει ότι έχουν 
τηρηθεί οι καθορισµένες διαδικασίες και κανόνες και ότι έχει ληφθεί ορθή απόφαση 
τερµατισµού της δίωξης που έχει κινηθεί κατά ενός συγκεκριµένου προσώπου. Οι ακριβείς 
µηχανισµοί επανεξέτασης εναπόκεινται στο εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, η επανεξέταση αυτή, θα 
πρέπει τουλάχιστον να διενεργείται από διαφορετικό πρόσωπο ή διαφορετική αρχή από αυτήν 
που έλαβε την αρχική απόφαση µη δίωξης. 

Άρθρο 11 – ∆ικαίωµα εγγυήσεων στο πλαίσιο διαµεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης περιλαµβάνουν διάφορες δραστηριότητες, οι 
οποίες συνδέονται, προηγούνται, είναι παράλληλες ή µεταγενέστερες της ποινικής 
διαδικασίας. Οι υπηρεσίες αυτές µπορεί να παρέχονται σε σχέση µε ορισµένα είδη 
εγκληµάτων ή µόνο σε σχέση µε ενήλικους ή ανήλικους παραβάτες και µπορεί να 
συνίστανται, για παράδειγµα, σε διαµεσολάβηση µεταξύ θύµατος και δράστη, σε ευρύτερες 
οικογενειακές συναντήσεις (family group conferencing) και σε κύκλους καθορισµού της 
ποινής (sentencing circles).  

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλιστεί ότι, στις περιπτώσεις που παρέχονται 
τέτοιου είδους υπηρεσίες, υπάρχουν µέτρα διασφάλισης που εξασφαλίζουν ότι το θύµα δεν 
γίνεται αντικείµενο περαιτέρω θυµατοποίησης λόγω της διαδικασίας. Οι υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο τα συµφέροντα και τις ανάγκες του θύµατος, την 
αποκατάσταση της βλάβης που αυτό υπέστη και την αποφυγή άλλης βλάβης. Η συµµετοχή 
του θύµατος πρέπει να είναι εθελοντική. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι ο θύµα έχει επαρκή γνώση 
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των κινδύνων και των πλεονεκτηµάτων, ώστε να µπορεί να προβαίνει σε συνειδητή επιλογή. 
Επίσης αυτό σηµαίνει ότι ορισµένα στοιχεία όπως ανισορροπίες συσχετισµού δυνάµεων, η 
ηλικία, η ωριµότητα ή η νοητική ικανότητα του θύµατος, δηλαδή στοιχεία που µπορούν να 
περιορίσουν ή να µειώσουν την ικανότητά του να κάνει συνειδητή επιλογή ή στοιχεία που 
µπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το θύµα, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη 
παραποµπή της υπόθεσης στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αποκατάστασης. Ενώ οι ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει συµφωνηθεί διαφορετικά από 
τους διαδίκους, ορισµένοι παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν για το κοινό συµφέρον. Τέλος, κάθε 
συµφωνία µεταξύ των διαδίκων πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση.  

Άρθρο 13 – ∆ικαίωµα επιστροφής εξόδων 

Η διάταξη αυτή ανταποκρίνεται στην απόφαση-πλαίσιο 2001 για τη χορήγηση του 
δικαιώµατος επιστροφής εξόδων στα θύµατα που συµµετέχουν σε ποινική διαδικασία. 
Επίσης, προβλέπει επιστροφή εξόδων σε περίπτωση που το θύµα παρίσταται στη δίκη χωρίς 
να συµµετέχει στην ίδια τη διαδικασία. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι τα θύµατα δεν 
κωλύονται να παραστούν στη δίκη, λόγω των περιορισµένων χρηµατοοικονοµικών τους 
µέσων, και ότι απονέµεται δικαιοσύνη. 

Άρθρο 18 – Προσδιορισµός ευάλωτων θυµάτων 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλιστεί ότι τα θύµατα τυγχάνουν 
εξατοµικευµένης µεταχείρισης και ότι θεσπίζεται συνεκτικός µηχανισµός για τον 
προσδιορισµό ευάλωτων θυµάτων τα οποία µπορεί να χρειαστούν ειδικά µέτρα κατά τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. 

Όλα τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων είναι εξ ορισµού ευάλωτα και εποµένως χρειάζονται 
λεπτή και προσεκτική µεταχείριση. Ωστόσο, ορισµένα θύµατα, διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
να υποστούν περαιτέρω θυµατοποίηση ή εκφοβισµό από τον κατηγορούµενο, από τον ύποπτο 
ή από τους συνεργάτες του. Επίσης, η συµµετοχή στην ποινική διαδικασία στο πλαίσιο 
κατάθεσης ή άλλων µορφών συµµετοχής προκαλεί για ορισµένα θύµατα τον κίνδυνο να 
αντιµετωπίσουν κι άλλα προβλήµατα ή να υποστούν περαιτέρω βλάβη. Για τα θύµατα αυτά 
απαιτούνται ειδικά µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες να υποστούν 
περαιτέρω βλάβη. 

Το παρόν άρθρο προβλέπει ότι ο ευάλωτος χαρακτήρας των θυµάτων να υποστούν τέτοιου 
είδους βλάβη καθορίζεται από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά και από τη φύση ή το 
είδος της εγκληµατικής πράξης που έχουν υποστεί. Η πλειοψηφία των παιδιών και των 
ατόµων µε αναπηρία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω των προσωπικών τους χαρακτηριστικών. 
Ως οµάδα, µπορούν να αναγνωριστούν αµέσως ως ευάλωτα άτοµα και στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχουν ανάγκη ειδικών µέτρων. Τα θύµατα που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες οι 
οποίες ορίζονται ανάλογα µε τη φύση ή το είδος του εγκλήµατος, όπως τα θύµατα 
σεξουαλικής βίας, συµπεριλαµβανοµένης της εκµετάλλευσης, και τα θύµατα εµπορίας είναι 
επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις ευάλωτα για περαιτέρω θυµατοποίηση κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας.  

Παράλληλα, το άρθρο αυτό αναγνωρίζει ότι τα θύµατα αντιδρούν µε διαφορετικούς τρόπους 
σε εγκληµατικές πράξεις και έχουν διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά ευάλωτα σηµεία. 
Έτσι, ένα θύµα µπορεί να είναι ευάλωτο, µολονότι δεν εµπίπτει σε ειδική κατηγορία 
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ευάλωτου θύµατος. Συνεπώς, πρέπει να θεσπιστεί ένας µηχανισµός ατοµικής αξιολόγησης 
που να εξασφαλίζει ότι όλα τα ευάλωτα θύµατα αναγνωρίζονται και προστατεύονται 
κατάλληλα. Η προσέγγιση αυτή είναι καθοριστικής σηµασίας για να διευκολυνθεί η 
αποκατάσταση των θυµάτων και να εξασφαλιστεί ότι τους παρέχεται κατάλληλη βοήθεια και 
προστασία τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όσο και µεταγενέστερα. Η προσέγγιση 
αυτή µεγιστοποιεί τη δυνατότητα πρόληψης της επακόλουθης και επαναλαµβανόµενης 
θυµατοποίησης και του εκφοβισµού και δίνει τη δυνατότητα στο θύµα να έχει 
αποτελεσµατική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή πρέπει να 
υιοθετείται σε βαθµό ανάλογο µε την πιθανότητα να κινηθεί ποινική διαδικασία και να 
ζητηθούν ειδικά µέτρα από το θύµα. Ιδιαίτερα, η σοβαρότητα του εγκλήµατος που 
διαπράχθηκε και ο βαθµός της εµφανούς βλάβης που υπέστη το θύµα αποτελούν χρήσιµη 
ένδειξη για τον βαθµό κάθε ιδιαίτερης ατοµικής αξιολόγησης. 

Η ατοµική αξιολόγηση πρέπει να προσδιορίζει τις ανάγκες ενός θύµατος κατά τη διαδικασία 
και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις παραποµπής σε υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων. Οι δηµόσιοι 
λειτουργοί, που έρχονται πρώτοι σε επαφή µε ένα θύµα µετά την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης, πρέπει να είναι καταρτισµένοι και να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη καθοδήγηση, 
εργαλεία ή πρωτόκολλα, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να εκτιµήσουν τις ανάγκες των 
θυµάτων µε  συνεκτικό τρόπο. 

Οι ατοµικές αξιολογήσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη κάθε παράγοντα που µπορεί να 
αυξήσει την πιθανότητα να καταστεί ένα θύµα αντικείµενο περαιτέρω θυµατοποίησης ή 
εκφοβισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες: ηλικία, φύλο και ταυτότητα του φύλου,  εθνότητα, φυλή, θρησκεία, 
γενετήσιος προσανατολισµός, κατάσταση της υγείας, αναπηρία, δυσχέρειες επικοινωνίας, 
σχέση ή εξάρτηση µε το ύποπτο ή κατηγορούµενο πρόσωπο, προηγούµενες εµπειρίες σχετικά 
µε εγκληµατικότητα και µε το είδος ή τη φύση του εγκλήµατος, όπως εγκληµατικές πράξεις 
λόγω προκαταλήψεων, οργανωµένο έγκληµα ή τροµοκρατία. Τα θύµατα τροµοκρατικών 
πράξεων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση, δεδοµένης της πολυποίκιλης 
φύσης αυτών των πράξεων που κυµαίνονται από πράξεις µαζικής τροµοκρατίας µέχρι 
στοχοθετηµένη τροµοκρατία κατά συγκεκριµένων ατόµων. 

Άρθρο 19 – ∆ικαίωµα να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ θύµατος και δράστη 

Το άρθρο αυτό αντικατοπτρίζει την προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο άρθρο 8 της απόφασης-
πλαισίου 2001 µε σκοπό να εξασφαλιστεί ότι όταν ένα θύµα πρέπει να επισκεφθεί έναν χώρο 
λόγω της συµµετοχής του σε ποινική διαδικασία, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα 
για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υποχρεωθεί να έλθει σε επαφή µε ύποπτα ή κατηγορούµενα 
πρόσωπα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορα µέσα, όπως µε τη δηµιουργία χωριστών 
χώρων αναµονής και µε τον έλεγχο της άφιξης των θυµάτων και των κατηγορουµένων. Η 
άριστη πρακτική και η καθοδήγηση που παρέχεται στους δηµόσιους λειτουργούς µπορεί να 
αποτελέσουν επίσης σηµαντική πηγή πληροφοριών για τον τρόπο µε τον οποίον µπορεί να 
αποφεύγεται η επαφή µεταξύ των διαδίκων.  

Άρθρο 20 – ∆ικαίωµα προστασίας των θυµάτων κατά την εξέτασή τους στο πλαίσιο 
ποινικής έρευνας 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να αποφεύγεται η επακόλουθη θυµατοποίηση και να 
εξασφαλίζεται ότι το θύµα εξετάζεται το συντοµότερο δυνατό, ότι διευκολύνεται η επαφή µε 
τις αρχές και ότι περιορίζονται στο µέτρο του δυνατού οι άνευ λόγου επαφές του θύµατος µε 
τις αρχές αυτές. Κατά την απόφαση του χρόνου διενέργειας της εξέτασης θα πρέπει να 
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λαµβάνονται υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, οι ανάγκες του θύµατος, καθώς και κάθε 
επείγουσα ανάγκη όσον αφορά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Τα θύµατα 
µπορούν να συνοδεύονται από πρόσωπο εµπιστοσύνης της δικής τους επιλογής. Η 
δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται παρά µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και, τότε 
µόνο σε σχέση µε κάποιο συγκεκριµένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
επιτρέπεται στο θύµα να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο της επιλογής του. 

Άρθρα 21 και 22 – ∆ικαίωµα προστασίας ευάλωτων θυµάτων, καθώς και παιδιών, κατά 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εξασφαλιστεί ότι, όταν τα θύµατα έχουν αναγνωριστεί 
ως ευάλωτα για περαιτέρω θυµατοποίηση ή εκφοβισµό, λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για 
να αποφευχθεί τέτοιου είδους βλάβη. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα καθόλη τη 
διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου ανάκρισης ή 
του σταδίου δίωξης, όσο και κατά τη διάρκεια της ίδιας της δίκης και η φύση τους θα 
κυµαίνεται ανάλογα µε το στάδιο της διαδικασίας.  

Κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας, πρέπει να τηρείται ελάχιστο επίπεδο προστασίας 
όσον αφορά τις διαδικασίες εξέτασης µε το θύµα. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να 
διενεργούνται µε ευαισθησία και οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη 
κατάρτιση για τον σκοπό αυτό. Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 
γνωρίζουν κατάλληλες µεθόδους εξέτασης οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη 
κατάσταση του θύµατος, περιορίζουν στο ελάχιστο την ταλαιπωρία του και βελτιώνουν, στο 
µέτρο του δυνατού, τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων υψηλής ποιότητας. Για τον 
σκοπό αυτόν, ανάλογα µε τον ευάλωτο χαρακτήρα του θύµατος, µπορεί να απαιτηθεί η 
εξέταση του θύµατος να διενεργείται µόνο σε κατάλληλους χώρους. Αυτό µπορεί να σηµαίνει 
χώρους στους οποίους είναι δυνατή η µαγνητοσκόπηση της εξέτασης ή απλά χώρους 
εξοπλισµένους, για παράδειγµα, µε έπιπλα κατάλληλα προσαρµοσµένα για παιδιά ή για 
άτοµα µε αναπηρία.  

Η διαδικασία της εξέτασης µπορεί να είναι πολύ τραυµατική για τα ευάλωτα θύµατα, 
ιδιαίτερα όταν η εγκληµατική πράξη έχει πολύ προσωπικό χαρακτήρα. Η ανάπτυξη κλίµατος 
εµπιστοσύνης µε το αρµόδιο για την εξέταση πρόσωπο αποτελεί σηµαντικό παράγοντα και 
µπορεί να χρειαστεί αρκετό χρόνο. Εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ένα ευάλωτο θύµα πρέπει να εξετάζεται από το ίδιο πρόσωπο. Εξαιρέσεις 
επιτρέπονται για λόγους καλής διαχείρισης, όπως η περίπτωση επείγουσας ανάγκης να 
εξεταστεί ένα άλλο άτοµο ή η µη διαθεσιµότητα του συνηθισµένου αρµόδιου για την εξέταση 
υπαλλήλου. Για παρόµοιους λόγους, σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, τα θύµατα πρέπει να 
έχουν το δικαίωµα να εξετάζονται από πρόσωπο του ιδίου φύλου. 

Κατά τη διάρκεια της ίδιας της δίκης, η προστασία από εκφοβισµό, ηθεληµένο ή όχι, είναι 
επίσης καθοριστικός παράγοντας για τον καθορισµό κατάλληλων µέτρων προστασίας. Το 
παρόν άρθρο θεσπίζει τα ελάχιστα µέτρα για τον σκοπό αυτόν, καθώς και για την 
ελαχιστοποίηση της τραυµατικής εµπειρίας, ιδιαίτερα, όσον αφορά τις καταθέσεις µαρτύρων. 
Προβλέπονται επίσης µέτρα που δίνουν τη δυνατότητα στο θύµα να αποφύγει κάθε οπτική 
επαφή µε τον κατηγορούµενο, καθώς και µέτρα για τον αποκλεισµό ορισµένων µελών του 
κοινού και του τύπου. Ιδιαίτερα, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων ενός κατηγορούµενου ή ύποπτου προσώπου, η απόφαση για τη λήψη τέτοιου 
είδους µέτρων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Ωστόσο, το γεγονός ότι 
το θύµα είναι παιδί, άτοµο µε αναπηρία, θύµα σεξουαλικής βίας ή εµπορίας των ανθρώπων, 
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θα πρέπει, σε συνδυασµό µε την ατοµική αξιολόγηση, να αποτελέσει ισχυρό δείκτη της 
ανάγκης εφαρµογής µέτρων προστασίας. 

∆εδοµένου του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα των παιδιών, πρέπει να προβλεφθούν 
συµπληρωµατικά µέτρα τα οποία θα χρησιµοποιούνται σε κανονικές περιστάσεις. Το άρθρο 
22 προβλέπει ότι οι διαδικασίες εξέτασης µπορούν να µαγνητοσκοπούνται και οι 
µαγνητοσκοπήσεις αυτές να χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο και 
ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το παιδί δεν έχει αντιπρόσωπο, η δικαστική αρχή θα 
πρέπει να διορίσει έναν. 

Άρθρο 24 – Κατάρτιση των επαγγελµατιών του κλάδου 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να ορίσει τις απαιτήσεις για την κατάρτιση των δηµόσιων 
λειτουργών που έρχονται σε επικοινωνία µε θύµατα. Το επίπεδο, το είδος και η συχνότητα 
της κατάρτισης, καθώς και κάθε ειδικότητας, πρέπει να καθορίζεται ανάλογα µε τον βαθµό 
και τη φύση της επικοινωνίας των δηµόσιων λειτουργών µε τα θύµατα και, ιδιαίτερα, 
ανάλογα µε το κατά πόσον έρχονται σε επαφή µε ειδικές οµάδες θυµάτων.  

Η κατάρτιση θα πρέπει να καλύπτει θέµατα που θα βοηθήσουν τους υπαλλήλους να 
µεταχειρίζονται τα θύµατα µε σεβασµό, να προσδιορίζουν τις ανάγκες τους για προστασία 
και να τους παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν να 
αντιµετωπίσουν τη διαδικασία και να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους. Η κατάρτιση αυτή 
πρέπει να αφορά θέµατα όπως η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα αρνητικά αποτελέσµατα 
εγκληµατικών πράξεων στα θύµατα και τον κίνδυνο επακόλουθης θυµατοποίησης, 
ικανότητες και γνώσεις, µεταξύ των οποίων ειδικά µέτρα και τεχνικές που απαιτούνται για να 
βοηθήσουν τα θύµατα και να ελαχιστοποιήσουν τις τραυµατικές εµπειρίες που τους έχουν 
προκληθεί, ιδιαίτερα λόγω επακόλουθης θυµατοποίησης, η αναγνώριση και η πρόληψη του 
εκφοβισµού, των απειλών και των βλαβών στα οποία τα θύµατα είναι στόχος, η 
διαθεσιµότητα υπηρεσιών για την παροχή πληροφοριών και ειδικής υποστήριξης ανάλογα µε 
τις ανάγκες των θυµάτων και τα µέσα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές. 

Επιπλέον, το παρόν άρθρο εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που παρέχουν στα θύµατα υπηρεσίες 
υποστήριξης ή αποκαταστατικής δικαιοσύνης θα πρέπει να έχουν κατάλληλο επίπεδο 
κατάρτισης, ώστε να µεταχειρίζονται τα θύµατα µε σεβασµό και αµεροληψία και να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε επαγγελµατική δεοντολογία. 

4. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο σκοπός της παρούσας πρότασης δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και 
µόνο, δεδοµένου ότι η πρόταση αποσκοπεί στην προώθηση της εµπιστοσύνης µεταξύ των 
κρατών µελών. Αυτό σηµαίνει ότι είναι σηµαντικό να συµφωνηθούν κοινά ελάχιστα 
πρότυπα, τα οποία θα εφαρµόζονται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση θα 
οδηγήσει στην προσέγγιση των ουσιωδών κανόνων για τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και 
την προστασία των θυµάτων εγκληµατικών πράξεων µε σκοπό την οικοδόµηση αµοιβαίας 
εµπιστοσύνης.  

Επιπλέον, η θυµατοποίηση έχει διασυνοριακή διάσταση, δεδοµένου ότι σηµαντικός αριθµός 
πολιτών της ΕΕ ζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν σε διάφορα µέρη της ΕΕ και καθίστανται 
θύµατα εγκληµατικών πράξεων ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό. Τα άτοµα που βρίσκονται 
στην κατάσταση αυτή µπορεί να έχουν ιδιαίτερη δυσκολία να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά 
τους και η δικαστική διαδικασία µπορεί να τους επιβάλει πρόσθετες επιβαρύνσεις. Οι πολίτες 
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πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαµβάνουν ελάχιστο επίπεδο δικαιωµάτων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.  

Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας. 

5. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η πρόταση συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας κατά το ότι περιορίζεται στο ελάχιστο 
αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του δεδηλωµένου της στόχου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν 
υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για τον σκοπό αυτό. 
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2011/0129 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα δικαιώµατα, την υποστήριξη και την 
προστασία θυµάτων εγκληµατικών πράξεων 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
82 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής20,  

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών21,  

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ακρογωνιαίος λίθος του οποίου είναι η 
αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις. 

(2) Η Ένωση έχει αναλάβει δέσµευση όσον αφορά την προστασία των θυµάτων 
εγκληµατικών πράξεων και τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων και έχει εγκρίνει την 
απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 15 Μαρτίου 2001, σχετικά µε 
το καθεστώς των θυµάτων στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα της Στοκχόλµης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά τη 
σύνοδό του στις 10 και 11 ∆εκεµβρίου 2009, ζητήθηκε από την Επιτροπή και τα 
κράτη µέλη να εξετάσουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να βελτιωθούν η 
νοµοθεσία και τα µέτρα πρακτικής υποστήριξης για την προστασία των θυµάτων.  

(3) Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε 
την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών κάλεσε τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις 
εθνικές νοµοθεσίες και πολιτικές τους εναντίον κάθε µορφής βίας κατά των γυναικών 
και να αναλάβουν δράσεις για την αντιµετώπιση των αιτιών της βίας κατά των 
γυναικών, ιδίως µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων, και επίσης κάλεσε την Ένωση 

                                                 
20 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
21 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
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να διασφαλίσει το δικαίωµα όλων των θυµάτων βίας στη συνδροµή και την 
υποστήριξη.  

(4) Στο άρθρο 82 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπεται η θέσπιση ελάχιστων 
κανόνων εφαρµοστέων στα κράτη µέλη προκειµένου να διευκολυνθεί η αµοιβαία 
αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων και διαταγών, καθώς και η αστυνοµική και 
δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακή διάσταση. Το 
άρθρο 82 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αναφέρεται στα «δικαιώµατα των θυµάτων 
εγκληµατικών πράξεων» ως έναν από τους τοµείς στους οποίους δύναται να 
θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες. 

(5) Οι εγκληµατικές πράξεις συνιστούν προσβολή κατά του κοινωνικού ιστού, καθώς και 
παραβίαση των ατοµικών δικαιωµάτων των θυµάτων. Εποµένως, τα θύµατα πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να τυγχάνουν µεταχείρισης µε σεβασµό, ευαισθησία και 
επαγγελµατισµό σε κάθε επικοινωνία µε όλες τις δηµόσιες αρχές, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης θυµάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης και να 
λαµβάνονται υπόψη η προσωπική τους κατάσταση και οι άµεσες ανάγκες τους, η 
ηλικία, το φύλο, η αναπηρία και ο βαθµός ωριµότητας, καθώς και να εξασφαλίζεται ο 
πλήρης σεβασµός της φυσικής, νοητικής και ηθικής τους ακεραιότητας. Τα θύµατα 
πρέπει να προστατεύονται από επακόλουθη και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση και 
εκφοβισµό, να δέχονται κατάλληλη υποστήριξη που να διευκολύνει την 
αποκατάστασή τους και να έχουν κατάλληλη πρόσβαση στις υπηρεσίες της 
δικαιοσύνης.  

(6) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί να τροποποιήσει και να επεκτείνει τις διατάξεις της 
απόφασης-πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ. ∆εδοµένου ότι οι τροποποιήσεις που πρέπει να 
επέλθουν είναι ουσιαστικές ως προς τον αριθµό και τη φύση τους, η απόφαση-πλαίσιο 
θα πρέπει για λόγους σαφήνειας να αντικατασταθεί στο σύνολό της. 

(7) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ιδιαίτερα, προσπαθεί να προωθήσει το δικαίωµα στην αξιοπρέπεια, τη ζωή, τη φυσική 
και νοητική ακεραιότητα, την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, το δικαίωµα 
ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώµατα των παιδιών, των ηλικιωµένων και των ατόµων 
µε αναπηρία, και το δικαίωµα σε δίκαιη δίκη.  

(8) Η παρούσα οδηγία ορίζει τους ελάχιστους κανόνες. Τα κράτη µέλη µπορούν να 
επεκτείνουν τα δικαιώµατα που ορίζονται στην παρούσα οδηγία προκειµένου να 
παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 

(9) Η ιδιότητα του θύµατος θα πρέπει να αναγνωρίζεται ανεξάρτητα από τον εντοπισµό, 
τη σύλληψη, την ποινική δίωξη ή την καταδίκη του δράστη, και ανεξάρτητα από την 
οικογενειακή σχέση µεταξύ δράστη και θύµατος. Τα µέλη της οικογένειας των 
θυµάτων βλάπτονται επίσης ως αποτέλεσµα της εγκληµατικής πράξης, ιδιαίτερα τα 
µέλη της οικογένειας θανόντος θύµατος, τα οποία έχουν νόµιµα συµφέροντα στην 
ποινική διαδικασία. Εποµένως, βάσει της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να τυγχάνουν 
προστασίας και τα έµµεσα θύµατα. Τα θύµατα χρειάζονται κατάλληλη υποστήριξη 
και συνδροµή ήδη πριν από την καταγγελία της αξιόποινης πράξης. Η υποστήριξη 
αυτή µπορεί να αποδειχθεί καθοριστικής σηµασίας τόσο για την αποκατάσταση του 
θύµατος όσο και για την απόφασή του να καταγγείλει τελικά την αξιόποινη πράξη.  
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(10) Κατά την παροχή πληροφοριών στα θύµατα, θα πρέπει να δίδονται επαρκείς 
λεπτοµέρειες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η µεταχείριση των θυµάτων γίνεται µε 
σεβασµό και ότι τους παρέχεται η δυνατότητα να προβαίνουν σε τεκµηριωµένες 
αποφάσεις σχετικά µε τη συµµετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και να διεκδικούν τα 
δικαιώµατά τους. Ως προς αυτό, είναι σηµαντικό να τους παρέχονται πληροφορίες που 
τους επιτρέπουν να γνωρίζουν την τρέχουσα κατάσταση κάθε διαδικασίας και την 
πρόοδο που έχει σηµειωθεί. Επίσης, είναι σηµαντικό να παρέχονται στα θύµατα 
πληροφορίες που τους δίνουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν κατά πόσο θα ζητήσουν 
να επανεξεταστεί απόφαση µη δίωξης.  

(11) Οι πληροφορίες και συµβουλές που παρέχονται από τις δηµόσιες αρχές, τις υπηρεσίες 
υποστήριξης θυµάτων ή τις υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης θα πρέπει, στο 
µέτρο του δυνατού, να λαµβάνουν διάφορες µορφές, ώστε να γίνονται κατανοητές 
από το θύµα. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ίδιο το θύµα µπορεί να 
γίνεται κατανοητό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ως προς αυτό, πρέπει να 
εξετάζεται εάν το θύµα γνωρίζει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται για την παροχή 
πληροφοριών, η ηλικία του, η ωριµότητα, οι πνευµατικές και συναισθηµατικές του 
ικανότητες, το επίπεδο στοιχειώδους εκπαίδευσης και κάθε νοητική ή φυσική 
ανεπάρκεια, όπως για παράδειγµα σε σχέση µε την όραση ή την ακοή. Επίσης, κατά 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ενδεχόµενες 
αδυναµίες επικοινωνίας του θύµατος. 

(12) Η δικαιοσύνη δεν µπορεί να αποδοθεί αποτελεσµατικά εάν το θύµα δεν µπορέσει να 
εξηγήσει µε τον κατάλληλο τρόπο τις περιστάσεις του εγκλήµατος που υπέστη  και να 
καταθέσει τα αποδεικτικά του στοιχεία µε µορφή κατανοητή για τις αρµόδιες αρχές.  
Είναι επίσης σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η µεταχείριση του θύµατος γίνεται µε 
σεβασµό και ότι µπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώµατά του. Συνεπώς, πρέπει να 
υπάρχει πάντα διαθέσιµη δωρεάν υπηρεσία διερµηνείας κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης του θύµατος και για τη δυνατότητά του να συµµετάσχει στην ακροαµατική 
διαδικασία. Όσον αφορά άλλες πτυχές της ποινικής διαδικασίας, η ανάγκη υπηρεσίας 
διερµηνείας και µετάφρασης µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε ειδικά θέµατα, το 
καθεστώς του θύµατος, τη συµµετοχή του στη διαδικασία και ορισµένα άλλα ειδικά 
δικαιώµατα τα οποία απολαµβάνει. Στις περιπτώσεις αυτές, υπηρεσίες διερµηνείας και 
µετάφρασης πρέπει να παρέχονται µόνο στον βαθµό που απαιτείται προκειµένου τα 
θύµατα να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. 

(13) Η υποστήριξη που παρέχεται από κυβερνητικές ή µη κυβερνητικές οργανώσεις πρέπει 
να είναι διαθέσιµη από τη στιγµή που έχει διαπραχθεί το έγκληµα, καθώς και καθόλη 
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, καθώς και µεταγενέστερα, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του θύµατος. Η υποστήριξη πρέπει να παρέχεται µε διάφορα µέσα, χωρίς 
υπερβολικές διατυπώσεις και µε επαρκή γεωγραφική κατανοµή, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε όλα τα θύµατα να έχουν πρόσβαση σ'αυτές τις υπηρεσίες. Ορισµένες 
κατηγορίες θυµάτων, όπως τα θύµατα σεξουαλικής βίας, βίας συνδεόµενης µε το 
φύλο, το φυλετικό µίσος ή άλλων εγκληµατικών πράξεων λόγω προκαταλήψεων, 
καθώς και τα θύµατα τροµοκρατίας, µπορεί να ζητήσουν υπηρεσίες ειδικής 
υποστήριξης λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εγκληµατικής πράξης την 
οποίαν έχουν υποστεί. 

(14) Μολονότι η παροχή υποστήριξης δεν πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή 
καταγγελίας εκ µέρους θύµατος σε αρµόδια αρχή, όπως στην αστυνοµία, οι αρχές 
αυτές είναι συχνά οι πλέον κατάλληλες για να ενηµερώσουν τα θύµατα για τις 
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δυνατότητες υποστήριξης. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να 
δηµιουργήσουν κατάλληλο πλαίσιο συνθηκών που να καθιστά δυνατή την παραποµπή 
των θυµάτων σε υπηρεσίες υποστήριξης, εξασφαλίζοντας κυρίως ότι τηρούνται οι 
απαιτήσεις προστασίας των δεδοµένων. 

(15) Η επανεξέταση κάθε απόφασης µη άσκησης δίωξης πρέπει να πραγµατοποιείται από 
διαφορετικό πρόσωπο ή αρχή από αυτήν που έλαβε την αρχική απόφαση. Οι 
µηχανισµοί ή οι διαδικασίες που διέπουν την επανεξέταση αυτή πρέπει να 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. 

(16) Οι υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, όπως η διαµεσολάβηση µεταξύ θύµατος 
και δράστη, οι ευρύτερες οικογενειακές συναντήσεις και οι κύκλοι καθορισµού της 
ποινής, µπορεί να ωφελήσουν σε µεγάλο βαθµό το θύµα, αλλά απαιτούν ορισµένες 
διασφαλίσεις προκειµένου να αποφευχθεί η περαιτέρω θυµατοποίηση. Οι υπηρεσίες 
αυτές θα πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό κριτήριο τα συµφέροντα και τις ανάγκες του 
θύµατος, την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη και την πρόληψη άλλης βλάβης. 
Κατά την παραποµπή υπόθεσης στην αποκαταστατική δικαιοσύνη και κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
ορισµένοι παράγοντες όπως οι ανισορροπίες συσχετισµού δυνάµεων, η ηλικία, η 
ωριµότητα ή η νοητική ικανότητα του θύµατος, οι οποίοι µπορούν να περιορίσουν ή 
να µειώσουν την ικανότητά του να κάνει συνειδητή επιλογή ή να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις για το θύµα. Ενώ οι ιδιωτικές διαδικασίες πρέπει γενικά να έχουν 
εµπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός από τις περιπτώσεις που έχει συµφωνηθεί 
διαφορετικά από τους διαδίκους, ορισµένοι παράγοντες, όπως απειλές που ασκούνται 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθούν για το 
κοινό συµφέρον. 

(17) Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, ορισµένα θύµατα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 
σε επακόλουθη και επαναλαµβανόµενη θυµατοποίηση και εκφοβισµό από τον δράστη 
και τους συνεργάτες του.  Αυτός ο ευάλωτος χαρακτήρας µπορεί να αναγνωριστεί σε 
µεγάλο βαθµό από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύµατος, καθώς και από το 
είδος και τη φύση του εγκλήµατος. Σ'αυτή τη βάση, ορισµένα θύµατα όπως παιδιά, 
άτοµα µε αναπηρία, θύµατα σεξουαλικής βίας και θύµατα εµπορίας είναι στις 
περισσότερες περιπτώσεις ευάλωτα για περαιτέρω θυµατοποίηση και έχουν ανάγκη 
ειδικών µέτρων προστασίας. Η πρόσβαση σ'αυτά τα µέτρα προστασίας πρέπει να 
περιορίζεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως στις περιπτώσεις εξισορρόπησης 
των θεµελιωδών δικαιωµάτων του κατηγορούµενου ή ύποπτου προσώπου, ή όταν το 
επιθυµεί το ίδιο το θύµα.  Όσον αφορά τα θύµατα εµπορίας και τα παιδιά που 
καθίστανται θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκµετάλλευσης, 
καθώς και παιδικής πορνογραφίας, η παρούσα οδηγία δεν ασχολείται µε ορισµένα 
θέµατα που τα αφορούν, εάν αυτά έχουν ήδη ρυθµιστεί µε συγκεκριµένες και 
λεπτοµερείς διατάξεις οι οποίες περιλαµβάνονται σε άλλα µέσα τα οποία έχουν 
εγκριθεί ή βρίσκονται στο στάδιο διαπραγµάτευσης. 

(18) Εκτός από αυτές τις κατηγορίες, κάθε άτοµο µπορεί να είναι ευάλωτο λόγω των 
προσωπικών χαρακτηριστικών του και της φύσης του εγκλήµατος που έχει υποστεί. 
Μόνο µέσω ατοµικής αξιολόγησης, η οποία διεξάγεται το συντοµότερο δυνατό από 
τους αρµόδιους για τη διατύπωση συστάσεων σχετικά µε µέτρα προστασίας, µπορεί 
να αναγνωριστεί αποτελεσµατικά ο ευάλωτος χαρακτήρας των θυµάτων. Η 
αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λαµβάνει ιδίως υπόψη την ηλικία, το φύλο και την 
ταυτότητα του φύλου, την εθνότητα, τη φυλή, τη θρησκεία, τον γενετήσιο 
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προσανατολισµό, την κατάσταση της υγείας, ενδεχόµενη αναπηρία, τις δυσχέρειες 
επικοινωνίας, τη σχέση ή την εξάρτηση µε το ύποπτο ή κατηγορούµενο πρόσωπο, 
προηγούµενες εµπειρίες σχετικά µε εγκληµατικές πράξεις, το είδος ή τη φύση του 
εγκλήµατος, όπως οργανωµένο έγκληµα, τροµοκρατία ή εγκληµατικές πράξεις λόγω 
προκαταλήψεων και, ενδεχοµένως, την αλλοδαπότητα του θύµατος. Τα θύµατα 
τροµοκρατικών πράξεων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αξιολόγηση, 
δεδοµένης της πολυποίκιλης φύσης αυτών των πράξεων που κυµαίνονται από µαζικές 
πράξεις τροµοκρατίας µέχρι στοχοθετηµένη τροµοκρατία κατά συγκεκριµένων 
ατόµων. 

(19) Τα θύµατα τα οποία θεωρούνται ευάλωτα θα πρέπει να τυγχάνουν κατάλληλων 
µέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Η ακριβής φύση και 
έκταση αυτών των µέτρων θα πρέπει να προσδιορίζεται µέσω ατοµικής αξιολόγησης, 
στο πλαίσιο συζητήσεων µε το θύµα και µε βάση τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή. 
Οι ανησυχίες και οι φόβοι των θυµάτων σε σχέση µε τη διαδικασία θα πρέπει να 
αποτελούν θεµελιώδη παράγοντα προκειµένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
χρειάζονται κάποιο ειδικό µέτρο. 

(20) Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας,  πρωταρχικό κριτήριο 
πρέπει να είναι το ύψιστο συµφέρον του παιδιού, σύµφωνα µε τον Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύµβαση των Ηνωµένων 
Εθνών του 1989 για τα δικαιώµατα του παιδιού. 

(21) Κατά την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι τα άτοµα µε αναπηρία απολαύουν πλήρως των δικαιωµάτων τους 
βάσει της οδηγίας σε ισότιµη βάση µε τους υπόλοιπους πολίτες, σύµφωνα µε τη 
σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, ιδίως τις 
διατάξεις της για το δικαίωµα ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόµου, ισότιµης 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το δικαίωµα πρόσβασης σε πληροφορίες και την ευχέρεια 
πρόσβασης σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και το δικαίωµα απαλλαγής από 
απάνθρωπη ή εξευτελιστική µεταχείριση, βία και κακοποίηση.  

(22) Ο κίνδυνος να υποστεί το θύµα περαιτέρω θυµατοποίηση είτε από τον δράστη είτε ως 
αποτέλεσµα της συµµετοχής του στην ποινική διαδικασία θα πρέπει να περιοριστεί  µε 
τη συντονισµένη εφαρµογή της διαδικασίας, έτσι ώστε η µεταχείριση των θυµάτων 
γίνεται µε σεβασµό και να τους παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύξουν σχέσεις 
εµπιστοσύνης µε τις αρχές. Η αλληλεπίδραση µε τις αρχές θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατό ευκολότερη, να περιορίζεται ο αριθµός των µη αναγκαίων αλληλεπιδράσεων 
µε το θύµα, παραδείγµατος χάρη, µε τη µαγνητοσκόπηση της εξέτασης, και να 
χορηγείται άδεια να χρησιµοποιηθεί κατά τη δικαστική διαδικασία. Για να αποφευχθεί 
η ταλαιπωρία του θύµατος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ιδίως ως αποτέλεσµα 
οπτικής επικοινωνίας µε τον δράστη, την οικογένειά του, τους συνεταίρους ή το κοινό, 
οι επαγγελµατίες του κλάδου θα πρέπει να διαθέτουν ευρύ φάσµα µέτρων.  Για τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να θεσπίσουν εφικτά και πρακτικά µέτρα 
για την ένταξη στις εγκαταστάσεις των δικαστηρίων χωριστών χώρων αναµονής για 
τα θύµατα. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής του θύµατος µπορεί να αποτελέσει 
σηµαντικό µέσο για την πρόληψη επακόλουθης θυµατοποίησης και µπορεί να 
επιτευχθεί χάρη σε µια σειρά µέτρων που συµπεριλαµβάνουν τη µη κοινολόγηση ή 
την περιορισµένη κοινολόγηση πληροφοριών σχετικά µε την ταυτότητα και τον τόπο 
στον οποίον βρίσκεται το θύµα. Η προστασία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τα 
θύµατα παιδικής ηλικίας, κυρίως η µη κοινολόγηση του ονόµατός τους.  
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(23) Όταν, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, πρόκειται να οριστεί κηδεµόνας ή/και 
εκπρόσωπος για τα παιδιά, οι ρόλοι αυτοί µπορούν να επιτελούνται από το ίδιο 
πρόσωπο ή από νοµικό πρόσωπο, ίδρυµα ή αρχή. 

(24) Κάθε υπάλληλος που συµµετέχει σε ποινική διαδικασία και που µπορεί να έρθει σε 
επικοινωνία µε θύµατα θα πρέπει να καταρτίζεται, ώστε να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζει και να καλύπτει τις ανάγκες τους, τόσο στο πλαίσιο της αρχικής όσο και 
της συνεχούς κατάρτισης, και σε βαθµό ανάλογο µε την επαφή που έχει µε τα θύµατα. 
Η κατάρτιση αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει κατάλληλη εξειδίκευση.  

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη στενή συνεργασία µε τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και, κυρίως, µε τις αναγνωρισµένες και ενεργές µη 
κυβερνητικές οργανώσεις που βοηθούν θύµατα εγκληµατικών πράξεων, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη διαµόρφωση πολιτικών, εκστρατειών για τη βελτίωση 
της πληροφόρησης και της ευαισθητοποίησης, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων και στο πλαίσιο της κατάρτισης, καθώς και στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης και της αξιολόγησης του αντικτύπου των µέτρων υποστήριξης και 
προστασίας θυµάτων εγκληµατικών πράξεων. 

(26) ∆εδοµένου ότι ο στόχος που συνίσταται στη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων δεν 
µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά µε µονοµερείς ενέργειες των κρατών µελών, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και αντίθετα, λόγω της κλίµακας και των 
δυνητικών αποτελεσµάτων του, µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση µπορεί να θεσπίζει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

(27) Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας στο 
πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να προστατεύονται δυνάµει 
της απόφασης- πλαισίου 2008/977/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2008, 
περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις22 και σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στη Σύµβαση του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία του ατόµου 
από την αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, την 
οποία έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη µέλη. 

(28) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις περισσότερο φιλόδοξες διατάξεις που 
περιλαµβάνονται σε άλλες πράξεις της ΕΕ οι οποίες καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες 
ιδιαίτερα ευάλωτων θυµάτων µε πιο στοχοθετηµένο τρόπο. 

(29) [Σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου 
Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωµένο Βασίλειο και η 
Ιρλανδία κοινοποίησαν την πρόθεσή τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας] Ή [µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 του 

                                                 
22 ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60. 
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πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά 
τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, που προσαρτάται στη συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας 
οδηγίας, και ως εκ τούτου δεν δεσµεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρµογή 
της]23. 

(30) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, που 
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση της 
παρούσας οδηγίας, και ως εκ τούτου δεν δεσµεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην 
εφαρµογή της. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Κεφάλαιο 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 
Στόχοι 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλίσει ότι όλα τα θύµατα εγκληµατικών 
πράξεων τυγχάνουν της δέουσας προστασίας και υποστήριξης και είναι ικανά να 
συµµετάσχουν στην ποινική διαδικασία και ότι αναγνωρίζονται και τυγχάνουν µεταχείρισης 
µε σεβασµό, ευαισθησία και επαγγελµατισµό, χωρίς κανένα είδος διάκριση, σε κάθε 
επικοινωνία µε τις δηµόσιες αρχές, τις υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων ή τις υπηρεσίες 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης. 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

α) «θύµατα»  

i) το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη ζηµία, συµπεριλαµβανοµένης σωµατικής 
ή ψυχικής βλάβης, συγκινησιακής δοκιµασίας ή οικονοµικής απώλειας, που 
προκαλείται απευθείας από αξιόποινη πράξη, 

ii) τα µέλη της οικογένειας ενός ατόµου του οποίου ο θάνατος προκλήθηκε από 
αξιόποινη πράξη, 

                                                 
23 Η τελική διατύπωση αυτής της αιτιολογικής σκέψης θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα υιοθετήσουν το 

Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρωτοκόλλου (αριθ. 21). 
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β) «µέλη οικογένειας» ο σύζυγος, ο µη έγγαµος σύντροφος, ο καταχωρηµένος 
σύντροφος, οι συγγενείς σε ευθεία γραµµή, τα αδέλφια και οι εξαρτώµενοι από το 
θύµα, 

γ) «µη έγγαµος σύντροφος» πρόσωπο το οποίο ζει µε το θύµα σε σταθερή και συνεχή 
βάση χωρίς η σχέση αυτή να είναι καταχωρηµένη σε καµία αρχή, 

δ) «καταχωρηµένος σύντροφος» ο σύντροφος µε τον οποίον το θύµα έχει 
καταχωρηµένη σχέση συµβίωσης, µε βάση τη νοµοθεσία του κράτους µέλους, 

ε) «υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης» οι υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να 
φέρουν σε επαφή το θύµα µε τον κατηγορούµενο µε σκοπό να επιτευχθεί εθελοντική 
συµφωνία µεταξύ τους για τον τρόπο µε τον οποίον µπορεί να αποκατασταθεί η 
βλάβη που προκάλεσε η αξιόποινη πράξη, 

στ) «παιδί» κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, 

ζ) «άτοµο µε αναπηρία» άτοµο µε σωµατικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές 
αναπηρίες, οι οποίες, σε συνδυασµό µε διάφορα εµπόδια, µπορεί να δυσχεράνουν 
την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή του στην κοινωνία σε ισότιµη βάση µε 
τους άλλους πολίτες. 

Κεφάλαιο 2 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Άρθρο 3 
∆ικαίωµα λήψης πληροφοριών από την πρώτη επικοινωνία µε αρµόδια αρχή 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στα θύµατα, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, από την πρώτη επικοινωνία µε την αρµόδια αρχή για την παραλαβή της 
καταγγελίας που αφορά την αξιόποινη πράξη, οι ακόλουθες πληροφορίες: 

α) ο τόπος και ο τρόπος υποβολής καταγγελίας για αξιόποινη πράξη, 

β) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις υπηρεσίες ή τις οργανώσεις στις οποίες τα θύµατα 
µπορούν να απευθύνονται για να τους δοθεί υποστήριξη, 

γ) το είδος της υποστήριξης που µπορούν να λαµβάνουν, 

δ) διαδικασίες µετά την υποβολή της καταγγελίας και ο ρόλος των θυµάτων στο 
πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, 

ε) ο τρόπος και οι όροι βάσει των οποίων µπορούν τα θύµατα να απολαύουν 
προστασίας, 

στ) ο βαθµός και οι όροι βάσει των οποίων τα θύµατα έχουν δικαίωµα να λάβουν νοµική 
συµβουλή, νοµική συνδροµή ή οποιοδήποτε άλλο είδος συµβουλής, 
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ζ) ο βαθµός και οι όροι βάσει των οποίων τα θύµατα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών υποβολής αίτησης, 

η) εάν τα θύµατα κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος, οι ειδικοί µηχανισµοί που έχουν 
στη διάθεσή τους για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους, 

i) οι ενδεχόµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών σε περίπτωση που τα 
δικαιώµατά τους δεν γίνονται σεβαστά, 

ι) χρήσιµες πληροφορίες για λόγους επικοινωνίας σχετικά µε την υπόθεσή τους. 

Άρθρο 4 
∆ικαίωµα λήψης πληροφοριών σχετικά µε την υπόθεσή τους 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα ενηµερώνονται για το δικαίωµά τους να 
λαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε την υπόθεση που τα αφορά και 
ότι λαµβάνουν τις πληροφορίες αυτές όταν έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυµία: 

α) κάθε απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων των λόγων για την έκδοσή της, η οποία 
περατώνει την ποινική διαδικασία που κινήθηκε κατόπιν καταγγελίας που 
υπέβαλε το θύµα για αξιόποινη πράξη, όπως απόφαση για τη µη συνέχιση ή 
την παύση της έρευνας ή δίωξης, ή οριστική απόφαση στο πλαίσιο δίκης, 
καθώς και κάθε καταδικαστική απόφαση, 

β) πληροφορίες που επιτρέπουν στο θύµα να γνωρίζει την κατάσταση σχετικά µε 
την ποινική διαδικασία που κινήθηκε ως αποτέλεσµα της καταγγελίας του, 
εκτός από ορισµένες εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατόν να 
διαταραχθεί η οµαλή διεξαγωγή της υπόθεσης, 

γ) τον χρόνο και τον τόπο της δίκης. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι προσφέρεται στα θύµατα η δυνατότητα να 
ενηµερώνονται για την αποφυλάκιση του διωχθέντος ή καταδικασθέντος για 
εγκληµατική πράξη που τα αφορά. Τα θύµατα λαµβάνουν τις πληροφορίες αυτές εάν 
έχουν διατυπώσει αυτή την επιθυµία. 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα δεν λαµβάνουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε περίπτωση που έχουν δηλώσει ότι δεν το 
επιθυµούν. 

Άρθρο 5 
∆ικαίωµα των θυµάτων να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, κατά τη διάρκεια κάθε 
αλληλεπίδρασης µε τις δηµόσιες αρχές στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα θύµατα 
κατανοούν και µπορούν να γίνονται υν κατανοητά, καθώς και ότι κατανοούν τις πληροφορίες 
που παρέχονται από τις εν λόγω αρχές. 
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Άρθρο 6 
 ∆ικαίωµα διερµηνείας και µετάφρασης 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, στα θύµατα που δεν κατανοούν ή δεν οµιλούν τη 
γλώσσα στην οποία διεξάγεται η ποινική διαδικασία που τα αφορά, παρέχεται, εάν 
το επιθυµούν, υπηρεσία δωρεάν διερµηνείας κατά τη διάρκεια της εξέτασης στο 
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, ενώπιον των ανακριτικών και δικαστικών αρχών, 
περιλαµβανοµένων των αστυνοµικών ανακρίσεων, καθώς και υπηρεσία διερµηνείας 
για τη συµµετοχή τους σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και κατά τη 
διάρκεια τυχόν ενδιάµεσων ακροαµατικών διαδικασιών που απαιτούνται. 

2. Για να εξασφαλιστεί ότι τα θύµατα µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις και κατόπιν αιτήµατος του θύµατος, να υπάρχει δωρεάν διαθέσιµη 
υπηρεσία διερµηνείας, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του θύµατος και τον ρόλο του 
στη διαδικασία αυτή. 

3. Εφόσον απαιτείται, µπορεί να γίνει χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών όπως η 
τηλεδιάσκεψη, το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, εκτός αν η προσωπική παρουσία του 
διερµηνέα είναι απαραίτητη προκειµένου τα θύµατα να ασκήσουν κατά τον δέοντα 
τρόπο τα δικαιώµατά τους ή να κατανοήσουν τη διαδικασία. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, το θύµα που δεν κατανοεί ή δεν οµιλεί τη γλώσσα 
της ποινικής διαδικασίας, λαµβάνει, εάν το επιθυµεί, δωρεάν µετάφραση των 
ακόλουθων πληροφοριών, στον βαθµό που οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη 
διάθεσή του: 

α) την καταγγελία της αξιόποινης πράξης που υποβλήθηκε στην αρµόδια αρχή, 

β) κάθε απόφαση που περατώνει την ποινική διαδικασία που αφορά την 
αξιόποινη πράξη που κατήγγειλε το θύµα, καθώς και τουλάχιστον την 
περίληψη των λόγων έκδοσης αυτής της απόφασης, 

γ) ουσιαστικές πληροφορίες για την άσκηση των δικαιωµάτων του στο πλαίσιο 
ποινικής διαδικασίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τον ρόλο του στη 
διαδικασία αυτή. 

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη θέσπιση διαδικασίας ή µηχανισµού που να 
επιτρέπει να εξακριβώνεται εάν το θύµα κατανοεί ή οµιλεί τη γλώσσα της ποινικής 
διαδικασίας και εάν χρειάζεται µετάφραση και τη βοήθεια διερµηνέα.  

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
εθνικό δίκαιο, τα θύµατα να έχουν το δικαίωµα να αντικρούσουν απόφαση σύµφωνα 
µε την οποία δεν χρειάζονται διερµηνεία ή µετάφραση και, όταν οι υπηρεσίες αυτές 
έχουν παρασχεθεί, να έχουν τη δυνατότητα να διαµαρτυρηθούν ότι η ποιότητα της 
διερµηνείας δεν είναι επαρκής προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους ή να 
κατανοήσουν τη διαδικασία. 
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Άρθρο 7 
∆ικαίωµα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυµάτων  

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα και οι οικογένειές τους, ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους, έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες εµπιστευτικής υποστήριξης 
θυµάτων. 

2. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχουν τουλάχιστον τα εξής: 

α) πληροφορίες, συµβουλές και υποστήριξη σχετικά µε τα δικαιώµατα των 
θυµάτων, κυρίως όσον αφορά το δικαίωµα πρόσβασης σε συστήµατα δηµόσιας 
αποζηµίωσης για ζηµίες οφειλόµενες σε αξιόποινη πράξη, τον ρόλο τους στην 
ποινική διαδικασία, καθώς και την προετοιµασία για τη συµµετοχή στη δίκη, 

β) πληροφορίες σχετικά µε την παραποµπή των θυµάτων σε εξειδικευµένες 
υπηρεσίες, ανάλογα µε την περίπτωση,   

γ) συναισθηµατική και ψυχολογική υποστήριξη, 

δ) συµβουλές σχετικά µε οικονοµικά και πρακτικά θέµατα που προκύπτουν από 
την εγκληµατική πράξη. 

3. Τα κράτη µέλη διευκολύνουν την παραποµπή των θυµάτων, από την αρχή στην 
οποία κατατέθηκε η καταγγελία και από άλλες σχετικές υπηρεσίες, σε υπηρεσίες 
υποστήριξης. 

4. Τα κράτη µέλη, εκτός από τις  γενικές υπηρεσίες υποστήριξης θυµάτων, προωθούν 
τη δηµιουργία ή την ανάπτυξη υπηρεσιών ειδικής υποστήριξης. 

Κεφάλαιο 3 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

Άρθρο 8 
∆ικαίωµα των θυµάτων να λαµβάνουν αποδεικτικό παραλαβής της καταγγελίας τους 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα λαµβάνουν έγγραφο αποδεικτικό για κάθε 
καταγγελία που έχουν υποβάλει σε αρµόδια αρχή του κράτους µέλους. 

Άρθρο 9 
∆ικαίωµα ακρόασης 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα µπορούν να χαίρουν του δικαιώµατος ακρόασης 
κατά τη διάρκεια ποινικής διαδικασίας και ότι µπορούν προσκοµίσουν αποδεικτικά στοιχεία. 
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Άρθρο 10 
∆ικαιώµατα σε περίπτωση απόφασης µη άσκησης δίωξης 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα θύµατα να έχουν το δικαίωµα να επανεξετάζεται 
η απόφαση µη δίωξης. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να παρέχονται στα θύµατα επαρκείς πληροφορίες 
για να αποφασίσουν κατά πόσο θα ζητήσουν να επανεξεταστεί η απόφαση µη 
άσκησης δίωξης. 

Άρθρο 11 
∆ικαίωµα εγγυήσεων στο πλαίσιο διαµεσολάβησης και άλλων υπηρεσιών 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν πρότυπα που εξασφαλίζουν την προστασία του θύµατος 
από εκφοβισµό ή επακόλουθη θυµατοποίηση, τα οποία πρέπει να εφαρµόζονται σε 
περίπτωση υπηρεσιών διαµεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών αποκαταστατικής 
δικαιοσύνης. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: 

α) οι υπηρεσίες διαµεσολάβησης ή αποκαταστατικής δικαιοσύνης 
χρησιµοποιούνται µόνο για το συµφέρον του θύµατος και βασίζονται στην 
ελεύθερη και εν επιγνώσει συναίνεσή του. Η συναίνεση αυτή µπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγµή. 

β) το θύµα, πριν συµφωνήσει να συµµετάσχει στη διαδικασία αποκατάστασης, 
λαµβάνει πλήρεις και αµερόληπτες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία και 
τα δυνητικά αποτελέσµατα, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες 
ελέγχου της εφαρµογής ενδεχόµενης συµφωνίας, 

γ) ο ύποπτος ή κατηγορούµενος ή ο δράστης πρέπει να έχει αποδεχθεί την ευθύνη 
της πράξης του, 

δ) κάθε συµφωνία πρέπει να συνάπτεται σε εθελοντική βάση και να λαµβάνεται 
υπόψη σε κάθε µεταγενέστερη ποινική διαδικασία, 

ε) οι συνοµιλίες στο στάδιο της διαµεσολάβησης ή άλλες διαδικασίες 
αποκαταστατικής δικαιοσύνης που δεν διεξάγονται δηµοσίως είναι 
εµπιστευτικές και, κατά συνέπεια, δεν δηµοσιοποιούνται, εκτός και εάν 
υφίσταται σύµφωνη γνώµη των διαδίκων ή εάν απαιτείται από το εθνικό δίκαιο 
λόγω υπερισχύοντος δηµοσίου συµφέροντος. 

2. Τα κράτη µέλη διευκολύνουν την παραποµπή υποθέσεων σε υπηρεσίες 
διαµεσολάβησης ή σε άλλες υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης, κυρίως µε τη 
θέσπιση πρωτοκόλλων σχετικά µε τους όρους παραποµπής. 
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Άρθρο 12 
∆ικαίωµα νοµικής συνδροµής 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα θύµατα έχουν πρόσβαση σε νοµική συνδροµή, σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, όταν έχουν την ιδιότητα του διαδίκου 
στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. 

Άρθρο 13 
∆ικαίωµα επιστροφής εξόδων 

Τα κράτη µέλη παρέχουν στα θύµατα που συµµετέχουν σε ποινική διαδικασία, σύµφωνα µε 
τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, τη δυνατότητα επιστροφής των εξόδων τα οποία 
πραγµατοποίησαν λόγω της συµµετοχής τους σε ποινική διαδικασία, καθώς και λόγω της 
παρουσίας τους στη δίκη. 

Άρθρο 14 
∆ικαίωµα επιστροφής περιουσιακών στοιχείων  

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα αποδοτέα αντικείµενα που ανήκουν στο θύµα τα οποία 
κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, του επιστρέφονται αµελλητί, εκτός αν αυτό 
αντιβαίνει στις επιταγές της ποινικής διαδικασίας. 

Άρθρο 15 
∆ικαίωµα απόφασης για τη χορήγηση αποζηµίωσης από τον δράστη στο πλαίσιο 

ποινικής διαδικασίας 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, τα θύµατα 
έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την έκδοση δικαστικής απόφασης για την 
αποζηµίωσή τους εκ µέρους του δράστη, εντός εύλογης προθεσµίας.  

Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει όταν το εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η απόδοση ή η 
αποζηµίωση χορηγείται µε διαφορετικό τρόπο. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα ώστε να διευκολύνεται η παροχή επαρκούς 
αποζηµίωσης στα θύµατα εκ µέρους του δράστη. 

Άρθρο 16 
∆ικαιώµατα θυµάτων που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές τους να µπορούν να λαµβάνουν 
τα κατάλληλα µέτρα για να µειώσουν τις δυσκολίες που ανακύπτουν όταν το θύµα 
κατοικεί σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαπράττεται η 
εγκληµατική πράξη, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση της διαδικασίας. Για τον λόγο 
αυτόν, οι αρχές του κράτους µέλους στο οποίο διαπράχτηκε η εγκληµατική πράξη είναι, 
ιδίως, σε θέση: 

– να λάβουν κατάθεση του θύµατος αµέσως µετά την καταγγελία της αξιόποινης 
πράξης στην αρµόδια αρχή, 
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– να χρησιµοποιούν όσο το δυνατό περισσότερο τις διατάξεις περί 
εικονοτηλεδιάσκεψης και τηλεφωνικής συνδιάλεξης που προβλέπονται στη 
σύµβαση για την αµοιβαία δικαστική συνδροµή επί ποινικών υποθέσεων µεταξύ 
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Μαΐου 2000, για την 
ακρόαση θυµάτων που κατοικούν στο εξωτερικό. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων που 
διαπράχθηκαν σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο της κατοικίας τους, να 
µπορούν να υποβάλουν καταγγελία στις αρµόδιες αρχές του κράτους της κατοικίας 
τους, όταν αδυνατούν να το πράξουν στο κράτος µέλος στο οποίο διαπράχθηκε το 
αδίκηµα ή, σε περίπτωση σοβαρής εγκληµατικής πράξης κατά την έννοια του 
εθνικού δικαίου, εάν δεν έχουν εκφράσει αυτή την επιθυµία. 

3. Με την επιφύλαξη της δικαιοδοσίας του κράτους µέλους στο οποίο υποβλήθηκε η 
καταγγελία, η αρµόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η καταγγελία την διαβιβάζει 
αµελλητί στην αρµόδια αρχή της επικράτειας στην οποία διαπράχθηκε η αξιόποινη 
πράξη. 

Κεφάλαιο 4 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

Άρθρο 17 
∆ικαίωµα προστασίας 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχουν διαθέσιµα µέτρα για την προστασία 
των θυµάτων και των µελών της οικογένειάς τους από καταστάσεις αντεκδίκησης, 
εκφοβισµού, επανειληµµένης ή επακόλουθης θυµατοποίησης. 

2. Τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, περιλαµβάνουν κυρίως διαδικασίες 
για την προστασία της φυσικής ακεραιότητας των θυµάτων και των µελών της 
οικογένειάς τους, µέτρα που δίνουν τη δυνατότητα να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ 
δράστη και θύµατος στα κτίρια στα οποία διεξάγεται η ποινική διαδικασία, και 
µέτρα για να µειωθεί στο ελάχιστο ο κίνδυνος να προκληθεί ψυχολογική ή 
συναισθηµατική βλάβη στα θύµατα κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή της κατάθεσής 
τους και να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αξιοπρέπειά τους. 

Άρθρο 18 
Προσδιορισµός ευάλωτων θυµάτων 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θυµάτων 
θεωρούνται ότι είναι ευάλωτες λόγω των προσωπικών τους χαρακτηριστικών: 

α) παιδιά, 

β) άτοµα µε αναπηρία. 
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2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θυµάτων 
θεωρούνται ότι είναι ευάλωτες λόγω της φύσης ή του είδους του εγκλήµατος που 
έχει υποστεί: 

α) θύµατα σεξουαλικής βίας, 

β) θύµατα εµπορίας ανθρώπων. 

3. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι για όλα τα άλλα θύµατα διενεργείται έγκαιρη και 
ατοµική αξιολόγηση, σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες, προκειµένου να 
προσδιοριστεί κατά πόσον είναι ευάλωτα για επακόλουθη και επαναλαµβανόµενη 
θυµατοποίηση ή για εκφοβισµό, λόγω των προσωπικών τους χαρακτηριστικών ή των 
συνθηκών, του είδους ή της φύσης του εγκλήµατος. 

4. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι για όλα τα ευάλωτα θύµατα, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, διενεργείται έγκαιρη και ατοµική αξιολόγηση, σύµφωνα µε 
τις εθνικές διαδικασίες, προκειµένου να προσδιοριστούν τα ειδικά µέτρα, σύµφωνα 
µε τα άρθρα 21 και 22, από τα οποία θα πρέπει να επωφελούνται. Στην αξιολόγηση 
αυτή λαµβάνονται υπόψη οι επιθυµίες του ευάλωτου θύµατος, καθώς και οι 
περιπτώσεις που το θύµα δεν επιθυµεί να επωφεληθεί από ειδικά µέτρα.  

5. Η έκταση της αξιολόγησης µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τη σοβαρότητα του 
εγκλήµατος και τον βαθµό της προφανούς βλάβης που υπέστη το θύµα. 

Άρθρο 19 
∆ικαίωµα να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ θύµατος και δράστη 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν σταδιακά τις απαιτούµενες προϋποθέσεις που επιτρέπουν να 
αποφεύγεται η επαφή µεταξύ των θυµάτων και των κατηγορούµενων ή ύποπτων προσώπων 
σε οποιοδήποτε χώρο στον οποίον τα θύµατα µπορεί να έχουν προσωπική επαφή µε τις 
δηµόσιες αρχές λόγω της ιδιότητάς τους ως θύµατα και σε συγκεκριµένους χώρους στους 
οποίους διενεργείται η ποινική διαδικασία.  

Άρθρο 20 
∆ικαίωµα προστασίας των θυµάτων κατά την εξέταση στο πλαίσιο ποινικής έρευνας 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε:  

α) τα θύµατα να εξετάζονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση µετά την 
κατάθεση της καταγγελίας για αξιόποινη πράξη στις αρµόδιες αρχές, 

β) ο αριθµός εξέτασης των θυµάτων να περιορίζεται στο ελάχιστο και τα θύµατα 
να εξετάζονται µόνο όταν είναι αυστηρά αναγκαίο για τον σκοπό της ποινικής 
διαδικασίας, 

γ) τα θύµατα να µπορούν να συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από τον νόµιµο 
εκπρόσωπό τους ή από πρόσωπο της επιλογής τους, εκτός αν έχει εκδοθεί 
αιτιολογηµένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά µε το πρόσωπο αυτό. 
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Άρθρο 21 
∆ικαίωµα προστασίας ευάλωτων θυµάτων κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ευάλωτα θύµατα που αναφέρονται στο άρθρο 18 
να επωφελούνται από τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 
σύµφωνα µε την ατοµική αξιολόγηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 
4 και τους κανόνες της διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου. 

2. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας προβλέπονται για τα ευάλωτα θύµατα  τα 
ακόλουθα µέτρα: 

α) το θύµα εξετάζεται σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί ή προσαρµοστεί εδικά για 
τον σκοπό αυτό, 

β) η εξέταση του θύµατος διεξάγεται από επαγγελµατίες καταρτισµένους για τον 
σκοπό αυτό ή µε τη βοήθειά τους, 

γ) κάθε εξέταση του θύµατος διεξάγεται από τα ίδια πρόσωπα, εκτός αν αυτό 
αντίκειται στην ορθή απονοµή της δικαιοσύνης, 

δ) κάθε εξέταση θυµάτων σεξουαλικής βίας διεξάγεται από πρόσωπο του ιδίου 
φύλου.  

3. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας προβλέπονται για τα ευάλωτα θύµατα  
τα ακόλουθα µέτρα: 

α) µέτρα προκειµένου να αποφεύγεται κάθε οπτική επαφή µεταξύ θυµάτων και 
εναγοµένων συµπεριλαµβανοµένης της κατάθεσης, µε τη χρησιµοποίηση των 
κατάλληλων µέσων, µεταξύ των οποίων και η χρήση της κατάλληλης 
τεχνολογίας επικοινωνιών, 

β) µέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το θύµα µπορεί να συµµετέχει στην 
ακροαµατική διαδικασία στην αίθουσα του δικαστηρίου χωρίς να είναι παρόν, 
κυρίως µε τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών, 

γ) µέτρα για να αποφεύγονται οι άσκοπες ερωτήσεις σχετικά µε την ιδιωτική ζωή 
των θυµάτων που δεν έχουν σχέση µε την αξιόποινη πράξη, και 

δ) µέτρα που καθιστούν δυνατή τη διεξαγωγή της ακροαµατικής διαδικασίας 
κεκλεισµένων των θυρών. 

Άρθρο 22 
∆ικαίωµα προστασίας θυµάτων παιδικής ηλικίας κατά τη διάρκεια της ποινικής 

διαδικασίας 

Εκτός από τα µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 21, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν 
το θύµα είναι παιδί: 

α) στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας, κάθε εξέταση του θύµατος να µπορεί να 
µαγνητοσκοπηθεί και οι µαγνητοσκοπήσεις αυτές να µπορούν να χρησιµοποιηθούν, 



 

EL 31   EL 

σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, ως αποδεικτικά στοιχεία κατά την ποινική 
διαδικασία, 

β) στο πλαίσιο ποινικών ερευνών και της ποινικής διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές να 
διορίζουν ειδικό εκπρόσωπο του θύµατος, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και οι 
δικαιούχοι της γονικής µέριµνας να αποκλείονται από την εκπροσώπηση του παιδιού 
λόγω σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ αυτών και του θύµατος, ή στην περίπτωση 
που το παιδί είναι ασυνόδευτο ή αποχωρισµένο από την οικογένειά του.  

Άρθρο 23 
∆ικαίωµα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαστικές αρχές να µπορούν να εγκρίνουν, κατά 
τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, κατάλληλα µέτρα για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και τη υπόληψης του θύµατος και των µελών της οικογένειάς του. 

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τα µέσα ενηµέρωσης να προβαίνουν σε µέτρα 
αυτορύθµισης µε σκοπό να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή του θύµατος, η 
προσωπική του ακεραιότητα και τα προσωπικά δεδοµένα. 

Κεφάλαιο 6 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 24 
Κατάρτιση των επαγγελµατιών του κλάδου 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές και το 
προσωπικό των δικαστηρίων δέχονται γενική και ειδική κατάρτιση, επιπέδου 
αντίστοιχου µε τις επαφές που έχουν µε τα θύµατα, προκειµένου να 
ευαισθητοποιηθούν στις ανάγκες τους και να τα µεταχειρίζονται µε αµεροληψία, 
σεβασµό και επαγγελµατικό τρόπο. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι δικαστικές αρχές έχουν πρόσβαση τόσο σε 
γενική όσο και σε ειδική κατάρτιση, ώστε να ευαισθητοποιηθούν στις ανάγκες τους 
και να τα µεταχειρίζονται µε αµεροληψία, σεβασµό και επαγγελµατικό τρόπο. 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι όσοι παρέχουν 
υποστήριξη στα θύµατα και υπηρεσίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης δέχονται 
κατάλληλη κατάρτιση ανάλογη µε το επίπεδο της επαφής τους µε τα θύµατα και ότι 
τηρούν τα επαγγελµατικά πρότυπα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονται µε αµεροληψία, σεβασµό και επαγγελµατικό τρόπο. 

4. Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα καθήκοντα, και τη φύση και το επίπεδο της επαφής 
του επαγγελµατία του κλάδου µε τα θύµατα, η κατάρτιση θα εµπεριέχει τουλάχιστον 
θέµατα που αφορούν τις επιπτώσεις της εγκληµατικής πράξης στα θύµατα, τους 
κινδύνους εκφοβισµού, επαναλαµβανόµενης και επακόλουθης θυµατοποίησης και τα 
µέσα µε τα οποία οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να αποφευχθούν, καθώς και τη 
διαθεσιµότητα και την καταλληλότητα της βοήθειας προς τα θύµατα. 
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Άρθρο 25 
Συνεργασία και συντονισµός των υπηρεσιών 

1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να διευκολύνουν την αποτελεσµατικότερη 
προστασία των δικαιωµάτων και των συµφερόντων των θυµάτων στο πλαίσιο της 
ποινικής διαδικασίας, είτε µε τη µορφή δικτύων άµεσα συνδεδεµένων µε το 
δικαστικό σύστηµα, είτε µε τη µορφή συνδέσµου µεταξύ των οργανώσεων που 
παρέχουν υποστήριξη στα θύµατα, καθώς και µε τη στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων 
ειδικευµένων σε προβλήµατα θυµάτων. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρχές που εργάζονται µαζί µε τα θύµατα ή που 
παρέχουν υποστήριξη στα θύµατα να συνεργάζονται µεταξύ τους προκειµένου να 
ανταποκρίνονται µε συντονισµένο τρόπο στις ανάγκες των θυµάτων και να 
περιορίζονται στο ελάχιστο οι αρνητικές επιπτώσεις του εγκλήµατος, οι κίνδυνοι 
επακόλουθης και επαναλαµβανόµενης θυµατοποίησης και η ταλαιπωρία των 
θυµάτων λόγω των επαφών τους µε τις υπηρεσίες ποινικής δικαιοσύνης. 

Κεφάλαιο 7 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 26 
Μεταφορά 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο 
[δύο έτη µετά την ηµεροµηνία έκδοσης]. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων του 
εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, 
συνοδευόµενο από πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και της 
παρούσας οδηγίας. 

3. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 27 
Παροχή δεδοµένων και στατιστικών στοιχείων 

Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδοµένα που αφορούν την 
εφαρµογή των εθνικών διαδικασιών σχετικά µε τα θύµατα εγκληµατικών πράξεων [δύο έτη 
µετά την ηµεροµηνία έκδοσης] το αργότερο. 
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Άρθρο 28 
Αντικατάσταση 

Η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ αντικαθίσταται από την παρούσα πρόταση αναφορικά µε 
τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, µε την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων των κρατών µελών ως προς τις προθεσµίες µεταφοράς της απόφασης-πλαίσιο 
στην εθνική νοµοθεσία. 

Αναφορικά µε τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στην έκδοση της παρούσας οδηγίας, οι 
παραποµπές στην απόφαση-πλαίσιο θεωρούνται παραποµπές στην παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 29 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 30 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις Συνθήκες. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Η Πρόεδρος Η Πρόεδρος 


