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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάµει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Μαρτίου 2001
σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες
(2001/220/∆ΕΥ)
από εγκληµατικές πράξεις, υψηλού επιπέδου προστασίας,
ανεξαρτήτως του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκονται.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
(5)

Θα πρέπει να εκτιµώνται και να αντιµετωπίζονται σφαιρικά
και συντονισµένα οι ανάγκες των θυµάτων και να αποφεύγονται αποσπασµατικές ή ασυνεπείς λύσεις, ικανές να προκαλέσουν παρεπόµενες επιπτώσεις.

(6)

Προς τούτο, οι διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου
δεν περιορίζονται στη διασφάλιση των συµφερόντων των
θυµάτων κατά την ποινική διαδικασία, υπό στενή έννοια.
Περιλαµβάνουν επίσης ορισµένα µέτρα υποστήριξης των
θυµάτων, πριν ή µετά την ποινική διαδικασία, τα οποία
ενδέχεται να απαλύνουν τις επιπτώσεις του εγκλήµατος.

(7)

Τα µέτρα υποστήριξης των θυµάτων από εγκληµατικές πράξεις, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την αποζηµίωση
καθώς και τη µεσολάβηση, δεν αφορούν διευθετήσεις στα
πλαίσια της πολιτικής δικονοµίας.

(8)

Οι κανόνες και οι πρακτικές σχετικά µε το καθεστώς και τα
κυριότερα δικαιώµατα των θυµάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά
το σεβασµό της αξιοπρέπειάς τους, το δικαίωµα να παρέχουν και να λαµβάνουν πληροφορίες, το δικαίωµα να κατανοούν και να γίνονται κατανοητά, το δικαίωµα να προστατεύονται στα διάφορα στάδια της διαδικασίας και το
δικαίωµα να λαµβάνεται υπόψη το µειονέκτηµά του να
διαµένουν σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο
οποίο διεπράχθη το έγκληµα, χρειάζεται να προσεγγίσουν.

(9)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου δεν υποχρεώνουν, εντούτοις, τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν στα
θύµατα ισοδύναµη αντιµετώπιση στις διαδικασίες µε εκείνη
των µερών.

(10)

Η παρέµβαση ειδικευµένων υπηρεσιών και οργανώσεων
υποστήριξης θυµάτων πριν, κατά και µετά την ποινική διαδικασία, είναι σηµαντική.

(11)

Θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη και επαρκής κατάρτιση
των προσώπων που καλούνται να έλθουν σε επαφή µε τα
θύµατα, πράγµα το οποίο αποτελεί παράγοντα θεµελιώδους
σηµασίας, τόσο για τα θύµατα, όσο και για την επίτευξη των
σκοπών της διαδικασίας.

(12)

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µηχανισµοί δικτύωσης των
υπαρχόντων σηµείων επαφής στα κράτη µέλη, είτε στα πλαίσια του δικαστικού συστήµατος, είτε βάσει των δικτύων των
οργανώσεων υποστήριξης των θυµάτων,

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 και
το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),
την πρωτοβουλία της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( ),
2

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα δράσης του Συµβουλίου και της
Επιτροπής που αφορά την καλύτερη δυνατή εφαρµογή των
διατάξεων της συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία
ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ιδίως το
σηµείο 19 και το σηµείο 51 στοιχείο γ), εντός πέντε ετών
από την έναρξη ισχύος της συνθήκης, θα πρέπει να εξεταστεί
το ζήτηµα της παροχής βοήθειας προς τα θύµατα µε τη
διενέργεια συγκριτικής µελέτης των συστηµάτων αποζηµίωσης των θυµάτων και µε τη διερεύνηση της δυνατότητας
να αναληφθεί δράση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στις
14 Ιουλίου 1999, ανακοίνωση µε τίτλο «Τα θύµατα της
εγκληµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: προβληµατισµός
για τα πρότυπα και για τα ληπτέα µέτρα». Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 15 Ιουνίου 2000, ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής.
Στα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, και
ιδίως στο σηµείο 32, προβλέπεται ότι θα πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδη πρότυπα για την προστασία των θυµάτων
από εγκληµατικές πράξεις, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και το δικαίωµα αποζηµίωσής
τους, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών δαπανών. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπισθούν εθνικά προγράµµατα για τη
χρηµατοδότηση δηµόσιων αλλά και µη κρατικών µέτρων για
την αρωγή και την προστασία των θυµάτων.
Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προσεγγίσουν τις νοµοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις τους, στο βαθµό που απαιτείται,
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος παροχής, στα θύµατα

( ) ΕΕ C 243 της 24.8.2000, σ. 4.
(2) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, νοούνται ως:
α) «θύµα»: το φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη ζηµία, συµπεριλαµβανοµένης σωµατικής ή ψυχικής βλάβης, συγκινησιακής
δοκιµασίας ή οικονοµικής απώλειας, που προκαλείται απευθείας
από πράξεις ή παραλείψεις που παραβιάζουν την ποινική
νοµοθεσία ενός κράτους µέλους·
β) «οργάνωση υποστήριξης των θυµάτων»: η συσταθείσα νοµίµως
σε κράτος µέλος, µη κρατική οργάνωση, της οποίας οι δραστηριότητες δωρεάν παροχής συνδροµής στα θύµατα από εγκληµατικές πράξεις, ασκούµενες υπό κατάλληλους όρους, συµπληρώνουν τη δραστηριότητα που ασκεί το κράτος σε αυτόν τον
τοµέα·
γ) «ποινική διαδικασία»: η ποινική διαδικασία σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο·
δ) «διαδικασία»: η διαδικασία υπό ευρεία έννοια, η οποία περιλαµβάνει, πέραν της ποινικής διαδικασίας, όλες τις επαφές που
πραγµατοποιεί το θύµα υπό την ιδιότητα του θύµατος, µε κάθε
αρχή, δηµόσια υπηρεσία ή οργάνωση υποστήριξης θυµάτων, σε
σχέση µε την υπόθεσή του, πριν, κατά ή µετά την ποινική δίκη·
ε) «µεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις»: η αναζήτηση, πριν ή κατά
την ποινική διαδικασία, λύσης, διά διαπραγµατεύσεως µεταξύ
του θύµατος και του δράστη της εγκληµατικής πράξης, µε τη
µεσολάβηση ενός αρµοδίου προσώπου.
Άρθρο 2
Σεβασµός και αναγνώριση
1.
Κάθε κράτος µέλος παρέχει στα θύµατα ουσιαστικό και
κατάλληλο ρόλο στο πλαίσιο του συστήµατος της ποινικής του
δικαιοσύνης. Εξακολουθεί να καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσει στα θύµατα µεταχείριση που βασίζεται στον
οφειλόµενο σεβασµό της αξιοπρέπειάς τους κατά τη διαδικασία και
αναγνωρίζει τα δικαιώµατα και τα έννοµα συµφέροντά τους, ιδίως
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
2.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα ιδιαιτέρως ευάλωτα
θύµατα µπορούν να τυγχάνουν ειδικής µεταχείρισης, που ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο τρόπο στην κατάστασή τους.
Άρθρο 3
Ακρόαση και προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων
Κάθε κράτος µέλος κατοχυρώνει τη δυνατότητα των θυµάτων να
ακούονται κατά τη διαδικασία και να προσκοµίζουν αποδεικτικά
στοιχεία.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι οι αρχές του εξετάζουν τα θύµατα µόνον καθόσον είναι
αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 4
∆ικαίωµα λήψης πληροφοριών
1.
Κάθε κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι τα θύµατα έχουν ιδίως
πρόσβαση, από την πρώτη τους επαφή µε τις υπηρεσίες επιβολής
του νόµου, µε τα µέσα που το ίδιο κρίνει πρόσφορα και, κατά το
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δυνατόν, στις συνήθως κατανοητές γλώσσες, στις πληροφορίες που
χρειάζονται για την προστασία των συµφερόντων τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:
α) το είδος των υπηρεσιών ή οργανώσεων στις οποίες τα θύµατα
µπορούν να προσφεύγουν για να τους δοθεί υποστήριξη·
β) το είδος της υποστήριξης που µπορούν να λαµβάνουν·
γ) πού και µε ποιο τρόπο µπορούν να υποβάλλουν µήνυση·
δ) τις διαδικασίες που έπονται της µήνυσης και ποιος είναι ο
ρόλος του θύµατος στα πλαίσια των διαδικασιών αυτών·
ε) πώς και υπό ποιους όρους µπορούν τα θύµατα να απολαύουν
προστασίας·
στ) σε ποιο βαθµό και υπό ποιους όρους τα θύµατα έχουν πρόσβαση σε:
i) νοµικές συµβουλές, ή
ii) νοµική συνδροµή, ή
iii) συµβουλές κάθε άλλου είδους,
και, εάν, στις περιπτώσεις i) και ii) τα θύµατα έχουν το σχετικό
δικαίωµα·
ζ) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να δικαιούνται
αποζηµιώσεως·
η) εάν κατοικούν σε άλλο κράτος, ποιοι ιδιαίτεροι µηχανισµοί
είναι διαθέσιµοι για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους.
2.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα θύµατα που εξεδήλωσαν τη σχετική βούληση ενηµερώνονται:
α) για τη συνέχεια που δόθηκε στη µήνυσή τους·
β) για τα στοιχεία που τους επιτρέπουν, αν ασκηθεί δίωξη, να
πληροφορηθούν την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας σχετικά
µε τον διωκόµενο για τις εγκληµατικές πράξεις που τα αφορούν,
εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες είναι δυνατόν να
διαταραχθεί η οµαλή διεξαγωγή της υπόθεσης·
γ) για την απόφαση που εξέδωσε το δικαστήριο.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν, τουλάχιστον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει κίνδυνος για τα θύµατα, ότι κατά την απόλυση του διωχθέντος ή
καταδικασθέντος για την εγκληµατική πράξη µπορεί να αποφασισθεί η ενηµέρωση του θύµατος, εάν αποδειχθεί αναγκαίο.
4.
Εφόσον ένα κράτος µέλος διαβιβάζει εξ ιδίας πρωτοβουλίας
τις πληροφορίες που αναφέρουν οι παράγραφοι 2 και 3, πρέπει να
εξασφαλίζει στο θύµα το δικαίωµα να επιλέγει να αποποιηθεί τη
λήψη τους, εκτός εάν η αποστολή των πληροφοριών είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 5
Εγγυήσεις επικοινωνίας
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να µειώσει
όσο το δυνατόν περισσότερο τις τυχόν δυσχέρειες επικοινωνίας που
επηρεάζουν την κατανόηση ή τη συµµετοχή των θυµάτων τα οποία
έχουν την ιδιότητα του µάρτυρα ή του διαδίκου, κατά τα σχετικά
στάδια της οικείας ποινικής διαδικασίας, σε βαθµό συγκρίσιµο µε
τα µέτρα του αυτού είδους που λαµβάνει όσον αφορά τους κατηγορούµενους.
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Άρθρο 6
Ειδική βοήθεια προς το θύµα
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι τα θύµατα έχουν δωρεάν πρόσβαση, όταν αυτή δικαιολογείται, σε συµβουλές κατά την έννοια
του στοιχείου στ σηµείο iii) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, για
το ρόλο τους στη διαδικασία και, οσάκις ενδείκνυται, σε νοµική
συνδροµή κατά την έννοια του στοιχείου στ) σηµείο ii) της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όταν µπορούν να έχουν την ιδιότητα του
διαδίκου σε ποινική διαδικασία.
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ποινικής διαδικασίας, εκτός αν, για ορισµένες περιπτώσεις, το
εθνικό δίκαιο προβλέπει ότι η αποζηµίωση λαµβάνει χώρα µε διαφορετικό τρόπο.
2.
Κάθε κράτος µέλος λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διευκολύνεται η παροχή επαρκούς αποζηµίωσης στα θύµατα εκ
µέρους του δράστη.
3.
Τα αποδοτέα αντικείµενα που ανήκουν στο θύµα και κατασχέθηκαν κατά την ποινική διαδικασία, του επιστρέφονται αµελλητί,
εκτός αν αυτό αντιβαίνει στις επιταγές της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 10

Άρθρο 7

Ποινική µεσολάβηση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας

∆απάνες τις οποίες πραγµατοποιεί το θύµα στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας

1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε να προωθεί τη µεσολάβηση
σε ποινικές υποθέσεις, για τις εγκληµατικές πράξεις στις οποίες
κρίνει ότι προσιδιάζει το µέτρο αυτό.

Κάθε κράτος µέλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις,
παρέχει στα θύµατα που έχουν την ιδιότητα διαδίκου ή µάρτυρα,
τη δυνατότητα απόδοσης των δαπανών τις οποίες πραγµατοποίησαν λόγω της νόµιµης συµµετοχής τους σε ποινική διαδικασία.
Άρθρο 8
∆ικαίωµα προστασίας
1.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας
για τα θύµατα και, οσάκις ενδείκνυται, για τις οικογένειές τους ή
για τα πρόσωπα τα εξοµοιούµενα µε µέλη της οικογενείας τους,
ιδίως όσον αφορά την ασφάλειά τους και την προστασία της
ιδιωτικής τους ζωής, εφόσον οι αρµόδιες αρχές θεωρούν ότι υπάρχει σπουδαίος κίνδυνος πράξεων αντιποίνων ή πιθανολογείται σφόδρα σοβαρή και εσκεµµένη διατάραξη της ιδιωτικής τους ζωής.
2.
Προς τούτο και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε
κράτος µέλος εξασφαλίζει τη δυνατότητα λήψεως, στο πλαίσιο
δικαστικής διαδικασίας, αν είναι αναγκαίο, κατάλληλων µέτρων
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της υπολήψεως του θύµατος,
της οικογένειάς του ή των προσώπων που εξοµοιούνται µε µέλη
της οικογένείας του.
3.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά επίσης ώστε τα θύµατα και οι
δράστες να µην έρχονται σε επαφή στα κτίρια των δικαστηρίων,
εκτός εάν το επιβάλλει η ποινική διαδικασία. Εφόσον υπάρχει
ανάγκη για το σκοπό αυτό, κάθε κράτος µέλος προβλέπει την
προοδευτική δηµιουργία, εντός των κτιρίων των δικαστηρίων,
χωριστών χώρων αναµονής για τα θύµατα.
4.
Κάθε κράτος µέλος διασφαλίζει ότι όταν είναι αναγκαίο για
την προστασία των θυµάτων, ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, από
τις συνέπειες της κατάθεσής τους σε δηµόσια συνεδρίαση, δικαιούνται να καταθέτουν υπό συνθήκες οι οποίες καθιστούν δυνατή την
επίτευξη του στόχου αυτού, µετά από σχετική δικαστική απόφαση
µε κάθε κατάλληλο µέσο, συµβατό προς τις θεµελιώδεις αρχές του
δικαίου του.
Άρθρο 9
∆ικαίωµα αποζηµίωσης στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας
1.
Κάθε κράτος µέλος κατοχυρώνει το δικαίωµα του θύµατος να
εξασφαλίζει, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, απόφαση σχετικά µε την
εκ µέρους του δράστη ανόρθωση της ζηµίας, στο πλαίσιο της

2.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε να µπορεί να λαµβάνεται
υπόψη κάθε συµφωνία µεταξύ του θύµατος και του δράστη, επιτυγχανόµενη κατά την εν λόγω µεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις.
Άρθρο 11
Θύµατα που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος
1.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι αρµόδιες αρχές του να
µπορούν να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να µειώσουν τις
δυσκολίες που ανακύπτουν όταν το θύµα κατοικεί σε κράτος διαφορετικό εκείνου όπου τελέσθηκε η εγκληµατική πράξη, ιδίως όσον
αφορά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Προς το σκοπό αυτό, οι
αρχές θα πρέπει να είναι ιδίως σε θέση:
— να µπορούν να αποφασίζουν σχετικά µε τη δυνατότητα του
θύµατος να καταθέσει αµέσως µετά την τέλεση της εγκληµατικής πράξης,
— να προσφεύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις διατάξεις
περί εικονοτηλεδιάσκεψης και τηλεφωνικής συνδιάλεξης που
προβλέπονται από τα άρθρα 10 και 11 της σύµβασης 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 (1).
2.
Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε το θύµα εγκληµατικής
πράξης η οποία τελέσθηκε σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο
της κατοικίας του, να µπορεί να υποβάλλει µήνυση στις αρµόδιες
αρχές του κράτους της κατοικίας του, όταν αδυνατεί ή, σε
περίπτωση σοβαρής εγκληµατικής πράξης, δεν επιθυµεί να την
υποβάλει στο κράτος τελέσεως της εγκληµατικής πράξης.
Η αρµόδια αρχή στην οποία κατατέθηκε η µήνυση, εφόσον δεν
ασκεί η ίδια την αρµοδιότητά της εν προκειµένω, την διαβιβάζει
αµελλητί στην αρµόδια αρχή στο έδαφος της οποίας τελέστηκε η
εγκληµατική πράξη. Η µήνυση εξετάζεται σύµφωνα µε το εθνικό
δίκαιο του κράτους όπου τελέσθηκε η εγκληµατική πράξη.
Άρθρο 12
Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών
Κάθε κράτος µέλος υποστηρίζει, αναπτύσσει και βελτιώνει τη
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσµατικότερη προστασία των συµφερόντων των θυµάτων στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, είτε υπό µορφή δικτύων που συνδέονται άµεσα µε το δικαστικό σύστηµα, είτε υπό µορφή συνδέσεως
µεταξύ των οργανώσεων υποστήριξης των θυµάτων.
(1) ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 1.
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Άρθρο 13
Υπηρεσίες ειδικευµένου προσωπικού και οργανώσεις υποστήριξης των θυµάτων
1.
Κάθε κράτος µέλος υποστηρίζει, στα πλαίσια της διαδικασίας,
την παρέµβαση συστηµάτων υποστήριξης των θυµάτων, τα οποία
είναι υπεύθυνα για την οργάνωση της αρχικής υποδοχής των
θυµάτων και για την περαιτέρω υποστήριξη και συνδροµή τους,
είτε θέτοντας στη διάθεση των δηµοσίων υπηρεσιών του ειδικά
καταρτισµένο προσωπικό, είτε αναγνωρίζοντας και χρηµατοδοτώντας τις οργανώσεις υποστήριξης των θυµάτων.
2.
Κάθε κράτος µέλος ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης από τα
εν λόγω πρόσωπα ή οργανώσεις υποστήριξης των θυµάτων κατά τη
διαδικασία, ειδικότερα όσον αφορά:
α) την παροχή πληροφοριών στα θύµατα·
β) την παροχή υποστήριξης στα θύµατα ανάλογα µε τις άµεσες
ανάγκες τους·
γ) τη συνοδεία των θυµάτων, σε περίπτωση ανάγκης και εφόσον
είναι δυνατό, κατά την ποινική διαδικασία·
δ) την παροχή συνδροµής στα θύµατα, εφόσον το ζητήσουν, µετά
την περάτωση της ποινικής διαδικασίας.
Άρθρο 14
Κατάρτιση των προσώπων που παρεµβαίνουν στη διαδικασία
ή έρχονται µε άλλο τρόπο σε επαφή µε τα θύµατα
1.
Κάθε κράτος µέλος ενθαρρύνει, µέσω των δηµοσίων υπηρεσιών του ή µέσω της χρηµατοδότησης οργανώσεων υποστήριξης
των θυµάτων, πρωτοβουλίες, δια των οποίων τα πρόσωπα που
παρεµβαίνουν στη διαδικασία ή έρχονται µε άλλο τρόπο σε επαφή
µε τα θύµατα, θα αποκτούν την ενδεδειγµένη κατάρτιση, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων οµάδων.
2.
Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται ιδιαίτερα στους αστυνοµικούς
και στους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλµατα.

22.3.2001

2.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε κράτος µέλος
δίδει ιδιαίτερη προσοχή στα µέσα που υπάρχουν στα δικαστήρια,
τα αστυνοµικά τµήµατα, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τις οργανώσεις
υποστήριξης των θυµάτων.
Άρθρο 16
Πεδίο εδαφικής εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρµόζεται στο Γιβραλτάρ.
Άρθρο 17
Εφαρµογή
Κάθε κράτος µέλος θέτει σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθεί µε
την παρούσα απόφαση-πλαίσιο:
— όσον αφορά το άρθρο 10, στις 22 Μαρτίου 2006,
— όσον αφορά τα άρθρα 5 και 6, στις 22 Μαρτίου 2004,
— όσον αφορά τις λοιπές διατάξεις, στις 22 Μαρτίου 2002.
Άρθρο 18
Αξιολόγηση
Κάθε κράτος µέλος διαβιβάζει, από τις ηµεροµηνίες που αναφέρει
το άρθρο 17, στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου και στην
Επιτροπή, το κείµενο των διατάξεων που µεταφέρουν στην εθνική
νοµοθεσία, τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρούσα απόφασηπλαίσιο. Το Συµβούλιο αξιολογεί, εντός ενός έτους από καθεµία
από τις ηµεροµηνίες αυτές, τα µέτρα που έλαβαν τα κράτη µέλη
για να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασηςπλαισίου, µέσω έκθεσης που εκπονείται από τη Γενική Γραµµατεία,
βάσει των πληροφοριών που λαµβάνει από τα κράτη µέλη και
γραπτής έκθεσης που υποβάλλει η Επιτροπή.
Άρθρο 19

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Πρακτικά θέµατα σχετικά µε την κατάσταση των θυµάτων
στα πλαίσια της διαδικασίας

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της
δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1.
Κάθε κράτος µέλος υποστηρίζει την προοδευτική δηµιουργία,
στα πλαίσια όλων των διαδικασιών, και ιδιαίτερα στους χώρους
όπου µπορεί να κινηθεί η ποινική διαδικασία, των αναγκαίων
συνθηκών, σε µια προσπάθεια να προλάβει παρεπόµενες επιπτώσεις
και να αποφύγει να τεθούν τα θύµατα κάτω από περιττές πιέσεις.
Αυτό πρέπει ιδίως να εφαρµόζεται όσον αφορά την πρέπουσα
αρχική υποδοχή των θυµάτων και τη δηµιουργία κατάλληλων, για
την κατάστασή τους, συνθηκών στους οικείους χώρους.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M-I. KLINGVALL

