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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΣΗ
ΣΤΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ
Για ηην ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/29/ΔΔ για ηη θέζπιζη
ελάσιζηων πποηύπων ζσεηικά με ηα δικαιώμαηα, ηην ςποζηήπιξη και
ηην πποζηαζία θςμάηων ηηρ εγκλημαηικόηηηαρ και για ηην
ανηικαηάζηαζη ηηρ Απόθαζηρ - Πλαίζιο 2001/220/ΓΔΥ ηος
Σςμβοςλίος
Α΄. – Γενικό μέπορ
1. - Με ηνλ παξφληα λφκν ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε
Οδεγία 2012/29/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ πξνηύπσλ ζρεηηθά κε
ηα δηθαηώκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ζπκάησλ ηεο
εγθιεκαηηθόηεηαο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ
2001/220/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ. Η δξάζε θαη λνκνζέηεζε ζηνλ ηνκέα
απηφ ζεσξείηαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο αξρήο ηεο
ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο σο ζεκειηψδνπο αξρήο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
πξαγκαηηθνχ ρψξνπ ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο θαη
εξείδεηαη ζην άξζξν 82 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν γ) ηεο πλζήθεο γηα ηε
Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δθεί πξνβιέπεηαη φηη ε ηειεπηαία,
κέζσ νδεγηψλ, κπνξεί λα ζεζπίδεη ειάρηζηνπο θαλφλεο γηα ηα δηθαηψκαηα
ησλ ζπκάησλ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, φηαλ είλαη απαξαίηεην γηα λα
δηεπθνιπλζεί ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη
δηαηαγψλ, θαζψο θαη ε αζηπλνκηθή θαη δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ζε πνηληθέο
ππνζέζεηο πνπ έρνπλ δηαζπλνξηαθέο δηαζηάζεηο.
2. – Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζπλέρεηα ηνπ ζεκείνπ 2.3.4 ηνπ Πξνγξάκκαηνο
ηεο Σηνθρόικεο — Μηα αλνηρηή θαη αζθαιήο Δπξώπε ζηελ ππεξεζία ησλ
πνιηηώλ (ΔΔ C 115 ηεο 4.5.2010, ζ. 1), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε
ελίζρπζεο ηεο ζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ αμηφπνηλσλ
πξάμεσλ, ην πκβνχιην εμέδσζε ην Ψήθηζκα ηεο 10εο Ινπλίνπ 2011
ζρεηηθά κε Οδηθό ράξηε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ηδίσο ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο («Οδηθφο ράξηεο
ηεο Βνπδαπέζηεο», ΔΔ C 187 ηεο 28.6.2011, ζ. 1), φπνπ θαη
θαηαγξάθεθαλ ζεηξά ελδεηθηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε
ηεο ππφ ελζσκάησζε Οδεγίαο.
3. – Απηή έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε ζεηξά δηεζλψλ λνκηθψλ εξγαιείσλ ησλ
Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία πξέπεη
επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο ζπλζέηνπλ ηα
δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα πξνζηαζίαο ηφζν ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ
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πξάμεσλ ελ γέλεη φζν θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζην
πιαίζην ηνπ πξψηνπ, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ε Σύκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε
όισλ ησλ κνξθώλ δηαθξίζεσο θαηά ησλ γπλαηθώλ (1979), ε Γηαθήξπμε
Βαζηθώλ Αξρώλ Γηθαηνζύλεο γηα ηα Θύκαηα ηνπ Δγθιήκαηνο θαη
Καηάρξεζεο ηεο Δμνπζίαο (1985), νη Βαζηθέο Αξρέο θαη Καηεπζύλζεηο
αλαθνξηθά κε ην Γηθαίσκα ζε Πξνζθπγή θαη ζε Απνθαηάζηαζε ησλ
Θπκάησλ Σνβαξώλ Παξαβηάζεσλ ηνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη ηνπ Γηεζλνύο Αλζξσπηζηηθνύ Γηθαίνπ (2005), νη Βαζηθέο
Αξρέο γηα ηε Χξήζε Πξνγξακκάησλ Απνθαηαζηαηηθήο Γηθαηνζύλεο ζε
Πνηληθέο Υπνζέζεηο (2002), νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο Γηθαηνζύλεο ζε
Υπνζέζεηο πνπ εκπιέθνληαη Παηδηά σο Θύκαηα θαη Μάξηπξεο Δγθιεκάησλ
(2005), ην Σρέδην Σύκβαζεο γηα ηε Γηθαηνζύλε θαη ηελ Υπνζηήξημε
Θπκάησλ ηνπ Δγθιήκαηνο θαη Καηάρξεζεο Δμνπζίαο (2006) θαη ε
χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη ηνπ
Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ (2007). ην πιαίζην ηνπ δεχηεξνπ,
αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ε Δπξσπατθή Σύκβαζε γηα ηελ Απνδεκίσζε ησλ
Θπκάησλ ησλ Δγθιεκάησλ Βίαο (1983), ε Σύζηαζε No. R (85) 11: «Η
ζέζε ηνπ ζύκαηνο ζην πιαίζην ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο», ε Σύζηαζε No. R (87) 21: «Βνήζεηα ζηα Θύκαηα θαη
Πξόιεςε ηεο Θπκαηνπνίεζεο», ε Σύζηαζε (2006) 8: «Σπλδξνκή ζηα
ζύκαηα ηνπ εγθιήκαηνο», νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο
Υπνπξγώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα κηα Φηιηθή πξνο ηα Παηδηά
Γηθαηνζύλε (2011), ε Σύκβαζε γηα ηε Γξάζε θαηά ηεο Δκπνξίαο
Αλζξώπσλ (2005), ε Σύκβαζε γηα ηελ Πξόιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο
Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθώλ θαη ηεο Οηθνγελεηαθήο Βίαο (2011).
4. – Έρεη ζεκαζία επίζεο ε δηηηή παξαηήξεζε ηνπ Δπξσπατθνχ
πκβνπιίνπ, αθελφο φηη έρεη ήδε επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο βάζεη
ηνπ νδηθνχ ράξηε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ
ππφπησλ ή θαηεγνξνπκέλσλ ζε πνηληθέο δηαδηθαζίεο (βι. Ψήθηζκα ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009, ΔΔ C 295 ηεο 4.12.2009, ζ.1) θαη
αθεηέξνπ φηη πξέπεη λα ζπκβεί θάηη αλάινγν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
πξνζηαζίαο ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ (φπνπ πξνθαλψο
παξαηεξείηαη θάπνην έιιεηκκα). Η ζέζε απηή απνξξέεη απφ ην γεγνλφο
φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζχκαηνο αξζξψλνληαη πξσηίζησο ζε δηεζλή
λνκηθά θείκελα πνπ ζέηνπλ βαζηθέο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα ηνπο εζληθνχο λνκνζέηεο, νη νπνίνη θαη θαινχληαη λα ηηο κπνιηάζνπλ
κε ηηο ηδηαίηεξεο παξαδφζεηο ησλ δηθαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Μηα
ζπγθξηηηθή κειέηε ζα έδεηρλε αλακθίβνια φηη ε θαηνρχξσζε θάπνησλ
απφ ηα επηκέξνπο δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ απνηειεί ήδε
πξαγκαηηθφηεηα, ελψ θάπνησλ άιισλ δεηνχκελν. Σν θελφ ινηπφλ απηφ
έξρεηαη λα θαιχςεη ζε κεγάιν βαζκφ ε ππφ ελζσκάησζε Οδεγία, ε
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νπνία απνηειεί λνκηθά δεζκεπηηθφ εξγαιείν σο πξνο ην επηδησθφκελν
απνηέιεζκα γηα ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
5. – Σα αλσηέξσ ππνδεηθλχνπλ κε ηξφπν ζαθή φηη ν ηζηνξηθά
θαηαγεγξακκέλνο εκθαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πνηληθνχ ζπζηήκαηνο
ζην πξφζσπν ηνπ δξάζηε αξρίδεη λα ππνρσξεί, θαζψο, δίπια ζηελ
θαζφια ζεβαζηή αμίσζε πξνζηαζίαο ηνπ ππφπηνπ ή θαηεγνξνπκέλνπ
κέζσ ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, αλαγλσξίδεηαη πιένλ θαη
ζηαδηαθά ηθαλνπνηείηαη ην εμίζνπ λνκηκνπνηεκέλν αίηεκα γηα
απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ ζχκαηνο, ηφζν κέζσ ηεο πξφβιεςεο
κεραληζκψλ ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ φζν θαη κέζσ ηεο
δηαζθάιηζεο ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Τπφ
απηά ηα δεδνκέλα, ην ζχγρξνλν δηαθχβεπκα ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο
δηεζλψο, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε εηδηθψο, αλαδηαηππψλεηαη σο αμίσζε
αλαγλψξηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ, κέζσ ηεο
νξζνινγηθήο θαη αλαινγηθήο εμηζνξξφπεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
δξαζηψλ θαη ησλ ζπκάησλ. Απηφ θαίλεηαη λα ππνδειψλεη ε δηηηή
πξφβιεςε ηεο Οδεγίαο φηη «ην έγθιεκα, εθηφο απφ παξαβίαζε ησλ
αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ, ζπληζηά πιήγκα θαηά ηεο
θνηλσλίαο» θαη φηη «ηα δηθαηψκαηα πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα
νδεγία δελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ δξάζηε».
6. – ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ν ξφινο ηνπ ζχκαηνο ζην ζχζηεκα
πνηληθήο δηθαηνζχλεο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ
πνηληθή δηαδηθαζία ξπζκίδεηαη κέζσ δηάθνξσλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη δε εθείλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο κάξηπξεο
θαη ζην ζεζκφ ηεο πνιηηηθήο αγσγήο, δηά ηνπ νπνίνπ ην ζχκα θαζίζηαηαη
δηάδηθνο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία απνθηψληαο έλα πιέγκα δηθαησκάησλ.
Η ζέζε θαη ε πξνζηαζία ηνπ ζχκαηνο έρεη αλαβαζκηζηεί πεξαηηέξσ ηα
ηειεπηαία ρξφληα κέζσ ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο θαη ηεο Οδεγίαο 2011/93/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 13εο Γεθεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ θαη ηεο παηδηθήο πνξλνγξαθίαο, νη νπνίεο
ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηνπο λφκνπο 4198/11-102013 (ΦΔΚ 215 Α/11-10-2013) θαη 4267/10-6-2014 (ΦΔΚ 137Α/12-62014), αληηζηνίρσο, θαιχπηνληαο, κεηαμχ άιισλ, ηηο εηδηθέο αλάγθεο
ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ζπκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο παηδηψλ, ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο.
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7. –Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζπκπιεξψλνληαη νη σο άλσ
πξφζθαηεο ξπζκίζεηο θαη δεκηνπξγείηαη έλα ζχγρξνλν θαη
απνηειεζκαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα, ηελ ππνζηήξημε θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ ζηελ θαηεχζπλζε
επίηεπμεο ησλ αθφινπζσλ γεληθψλ ζηφρσλ:
i. Θέζπηζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ πνπ εγγπψληαη ην
ζεβαζκφ ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο πξνζσπηθήο θαη ςπρνινγηθήο
αθεξαηφηεηαο, θαζψο θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ ζχκαηνο θαηά ηελ
πνηληθή δηαδηθαζία.
ii. Δλίζρπζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ ζηε
δηθαηνζχλε, κεηαμχ άιισλ, κε ηε ζηήξημε ηνπ ξφινπ ησλ ππεξεζηψλ
παξνρήο βνήζεηαο ζηα ζχκαηα.
iii. Πξφβιεςε ελδεδεηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ πνπ απνζθνπνχλ
ζηελ πξφιεςε ηεο δεπηεξνγελνχο θαη ηεο επαλαιακβαλφκελεο
ζπκαηνπνίεζεο.
iv. Παξνρή ππεξεζηψλ δηεξκελείαο θαη κεηάθξαζεο ζηα ζχκαηα ζην
πιαίζην ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο.
v. Eλζάξξπλζε ησλ ζπκάησλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πνηληθή
δηαδηθαζία, φηαλ θάηη ηέηνην ελδείθλπηαη, ηδίσο κέζσ παξνρήο ηεο
δένπζαο πιεξνθφξεζεο.
vi. Δλίζρπζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπλεγφξσλ ηνπο λα
ιακβάλνπλ εγθαίξσο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηνπο.
vii. Δλζάξξπλζε ηεο πξνζθπγήο ζηελ επαλνξζσηηθή δηθαηνζχλε θαη ζε
ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο επίιπζεο δηαθνξψλ, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη
ξεηά απφ ην λφκν, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζχκαηνο.
viii. Παξνρή ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηα παηδηά, πνπ αλήθνπλ ζηελ πιένλ
επάισηε νκάδα ζπκάησλ, θαη αληηκεηψπηζή ηνπο κε θξηηήξην ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ βέιηηζηνπ ζπκθέξνληνο ηνπο.
ix. Δλζάξξπλζε παξνρήο θαηάξηηζεο ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ
εξγάδνληαη ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ζπκάησλ ή πνπ
έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπο θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
x. Δμαζθάιηζε ρνξήγεζεο απνδεκίσζεο ζην ζχκα, φπσο ελδείθλπηαη.
8. – Ο λφκνο ρσξίδεηαη ζε πέληε θεθάιαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην
πεξηέρεη γεληθέο δηαηάμεηο (άξζξα 1-2), ην δεχηεξν άπηεηαη ηεο παξνρήο
πιεξνθνξηψλ θαη ππνζηήξημεο ζηα ζχκαηα (άξζξα 3-9), ην ηξίην
αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία (άξζξα 10-14),
ην ηέηαξην επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη πξνζηαζία ζπκάησλ
πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο αλάγθεο (άξζξα 15-16), ελψ ην πέκπην
εζηηάδεη ζηηο ππεξεζίεο, αξρέο θαη επαγγεικαηίεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή
κε ηα ζχκαηα ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (άξζξα 17-18). Σα
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άξζξα 10, 11, 12, 13, 14, 15 θαη 16 ηεο νδεγίαο αλαθέξνληαη ζε
δηθαηψκαηα πνπ ήδε θαηνρπξψλνληαη επαξθψο ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία,
θαη γηα ην ιφγν απηφλ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνζηεζνχλ λέεο
δηαηάμεηο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο.

Β΄. – Διδικό μέπορ
1. – ην πξψην άξζξν πξνζδηνξίδεηαη ν ζθνπφο ηνπ λφκνπ, πνπ
ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή ηεο δένπζαο πιεξνθφξεζεο, ππνζηήξημεο θαη
πξνζηαζίαο ζηα ζχκαηα εγθιεκάησλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Καίξηα ζεκαζία
ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ έρεη ν ηξφπνο πνπ ηα ζχκαηα
αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη αξρέο, νη νπνίεο ζα
πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη λα ηα
αληηκεησπίζνπλ κε ζεβαζκφ, επαηζζεζία θαη επαγγεικαηηζκφ. Η
αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπκάησλ γίλεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο θαη
αθνξά ζηα εγθιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δησρζνχλ ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ή ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ ζχκαηνο.
Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη ζηα παηδηά, ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη σο πιήξεηο
θάηνρνη ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Κάηη
ηέηνην ζπλεπάγεηαη ηελ εηδηθή αληηκεηψπηζή ηνπο κε γλψκνλα ην
βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε κηαο θηιηθήο
πξνο απηά πνηληθήο δηθαηνζχλεο.
2. – ην άξζξν 2 πξνζδηνξίδνληαη βαζηθνί φξνη ηνπ παξφληνο λφκνπ,
φπσο «ζχκα», «νηθείνη», «παηδί», «ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο
ζπκάησλ» θαη «κέηξν απνθαηαζηαηηθήο δηθαηνζχλεο». εκαληηθή
δηεχξπλζε εηζάγεηαη σο πξνο ηελ έλλνηα ησλ «νηθείσλ» πνπ ζεσξνχληαη
έκκεζα ζχκαηα ηνπ εγθιήκαηνο, ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη
πξφζσπα πνπ ελδερνκέλσο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο «νηθνγέλεηαο
ηνπ ζχκαηνο» θαη’ άξζξν 932 ΑΚ. Ρεηά νξίδεηαη, σζηφζν, φηη ε
αλσηέξσ δηεχξπλζε δελ επηδξά ζηηο πξνυπνζέζεηο λφκηκεο παξάζηαζεο
θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πνιηηηθψο ελάγνληνο, αιιά αθνξά κφλν ηα
δηθαηψκαηα ηνπ ζχκαηνο πνπ θαζηεξψλνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Κξίζηκν θξηηήξην ελ πξνθεηκέλσ είλαη ε ζπλνίθεζε κε ην ζχκα ζε
ζηαζεξή θαη ζπλερή ζρέζε δέζκεπζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ πνπ
ηπρφλ έρεη ιάβεη (πνιηηηθφο ή ζξεζθεπηηθφο γάκνο, ζχκθσλν ζπκβίσζεο)
αιιά θαη ηνπ θχινπ ησλ πξνζψπσλ (εηεξφθπια ή νκφθπια).
3. – ην άξζξν 3 πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ζηελ πξάμε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ζπκάησλ
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λα θαηαλννχλ θαη λα γίλνληαη θαηαλνεηά. Βαζηθή ζηφρεπζε απνηειεί ε
εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ηδηαίηεξα θαη
ελδερνκέλσο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί
εθ ησλ πξνηέξσλ ε νπζηαζηηθή παξνρή ζπλδξνκήο θαη βνήζεηαο ζε απηφ
αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο. ε απηφ
ην πιαίζην, δίλεηαη αξκνδηφηεηα ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο,
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην νπνίν θαη ζα θξνληίδεη
ψζηε λα ππάξρεη απξφζθνπηε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ζχκαηνο θαη θάζε
αξκφδηαο αξρήο κε ηελ νπνία απηφ έξρεηαη ζε επαθή. Δπίζεο
πξνβιέπεηαη ε θαηάξηηζε νδεγνχ δηθαησκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο
αιιά θαη ζηε λνεκαηηθή γιψζζαο, ελψ ε πξφβιεςε ζπλνδείαο ηνπ
ζχκαηνο απφ πξφζσπν ηεο επηινγήο ηνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη
νπνηνδήπνηε, απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο εζηθήο ζπκπαξάζηαζεο πξνο
ην ζχκα.
4. - ε ινγηθή ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ, ην άξζξν 4 εμεηδηθεχεη ην
πεξηερφκελν αιιά θαη ην ρξφλν ελεξγνπνίεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ιήςεο
πιεξνθνξηψλ απφ ην ζχκα. Βαζηθφ δεηνχκελν ελ πξνθεηκέλσ είλαη λα
δηαζθαιηζηεί φηη νη αξκφδηεο αξρέο, σο ζπγθεθξηκέλνη ππφρξενη
ηθαλνπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, παξέρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη
δηαξθψο θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία ζην ζχκα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη απηφ
λα ηε δεηάεη απφ κφλν ηνπ ή κέζσ θάπνηνπ παξαζηάηε ηνπ. Η αλαθνξά
ζηελ «Αζηπλνκία ή άιιε αξκφδηα Αξρή» θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζρεηηθή
ππνρξέσζε ελεξγνπνηείηαη θαη βαξαίλεη φιεο αλεμαηξέησο ηηο αξρέο πνπ
είλαη αξκφδηεο θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία λα επηιεθζνχλ θάπνηαο
αμηφπνηλεο πξάμεο, φπσο αζηπλνκία, ιηκεληθφ ζψκα, εηζαγγειία θ.ιπ. θαη
αλεμαξηήησο απφ ην αλ ην ζχκα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή θαηαγγειία.
Δπίζεο σο «επαθή» δελ πξέπεη λα λνείηαη κφλν ε δηά δψζεο επηθνηλσλία,
αιιά θαη κέζσ ηειεθψλνπ, δηαδηθηχνπ, θ.ιπ. εκαληηθή είλαη επίζεο ε
επηζήκαλζε φηη ε ππνρξέσζε εθ ησλ πξνηέξσλ ηθαλνπνίεζεο ηνπ ελ
ιφγσ δηθαηψκαηνο είλαη δηαξθήο, ήηνη βαξαίλεη φιεο ηηο αξκφδηεο αξρέο
θαζ’ φιε ηελ πνξεία εμέιημεο κηαο ππφζεζεο (π.ρ. αζηπλνκία,
εηζαγγειέαο, αλαθξηηήο, δηθαζηήο) θαη δελ ηθαλνπνηείηαη εθάπαμ.
5. – Σν άξζξν 5 πξνζδηνξίδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπκάησλ θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο έγθιεζεο, είηε απηή γίλεηαη πξνθνξηθά είηε εγγξάθσο.
Ιδαληθά νη αξρέο νθείινπλ λα παξάζρνπλ ζην ζχκα αληίγξαθν ηεο
έγθιεζεο ηνπ ή, θαη’ ειάρηζην, επίζεκε βεβαίσζε ππνβνιήο ηεο, φπνπ
ζα απνηππψλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο. Η παξνρή γισζζηθήο
βνήζεηαο ελ πξνθεηκέλσ δελ έρεη ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηνπ
δηθαηψκαηνο κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7,
αιιά ηεο δηαζθάιηζεο φηη ε άγλνηα ή κε επαξθήο γλψζε ηεο ειιεληθήο
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γιψζζαο δελ ζα ιεηηνπξγήζεη πεξηνξηζηηθά, ή πνιιψ κάιινλ
απνηξεπηηθά, ζηελ ππνβνιή νινθιεξσκέλεο θαηαγγειίαο.
6. – Σν άξζξν 6 θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ησλ ζπκάησλ λα ιακβάλνπλ
νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζή ηνπο, αθφκα θη αλ δελ
ζπκκεηέρνπλ σο δηάδηθνη ζηε ζρεηηθή πνηληθή δηαδηθαζία. Οη
πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ εηδηθφηεξα νπνηαδήπνηε δηάηαμε ή
βνχιεπκα λα κε ζπλερηζζεί ή λα πεξαησζεί ε έξεπλα ή λα κελ αζθεζεί
δίσμε θαηά ηνπ δξάζηε, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν θαη ηφπν δηεμαγσγήο ηεο
δίθεο θαη ηε θχζε ησλ θαηεγνξηψλ θαηά ηνπ δξάζηε. εκαληηθή είλαη ε
πξφβιεςε φηη, εθφζνλ έρεη εθδεισζεί εγγξάθσο απφ ην ζχκα ζρεηηθή
επηζπκία, νη εηζαγγειηθέο, δηθαζηηθέο θαη ζσθξνληζηηθέο αξρέο νθείινπλ
λα ην θξαηνχλ δηαξθψο ελήκεξν γηα ηελ εμέιημε ηεο ππφζεζή ηνπ, θάηη
πνπ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Η
πξφβιεςε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνθπιάθηζε ή
απφδξαζε ή ρνξήγεζε άδεηαο ζε θαηεγνξνχκελν ή θαηαδηθαζζέληα
βαζίδεηαη ζε κηα ζηάζκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζχκαηνο θαη ηνπ
δξάζηε κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ακθνηέξσλ.
Κάηη ηέηνην δελ ηζνδπλακεί κε δηθαίσκα ηνπ ζχκαηνο λα αθνπζηεί πξηλ
ηε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πθ’ φξνλ απφιπζε ηνπ θξαηνχκελνπ, πνιιψ
δε κάιινλ λα πξνζθχγεη θαηά απηήο.
7. – Σν άξζξν 7 ξπζκίδεη κε ιεπηνκεξή ηξφπν ην δηθαίσκα δηεξκελείαο
θαη κεηάθξαζεο. Η βαζηθή παξαδνρή πνπ δηέπεη ηελ ελ ιφγσ εθηελή
ξχζκηζε ζπλίζηαηαη ζην φηη δελ κπνξεί λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή
απνλνκή δηθαηνζχλεο παξά κφλν εάλ ηα ζχκαηα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ
πξνζεθφλησο ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ εγθιήκαηνο θαη λα θαηαζέζνπλ ηε
καξηπξία ηνπο θαηά ηξφπν θαηαλνεηφ γηα ηηο αξκφδηεο αξρέο. Κάηη ηέηνην
πξνυπνζέηεη φρη κφλν ηελ παξνρή δσξεάλ δηεξκελείαο, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ζχκαηνο ζηελ πνηληθή
δηαδηθαζία, αιιά θαη γξαπηή κεηάθξαζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ πξαγκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηά
ηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Η πξφβιεςε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζβνιήο ηεο
απφθαζεο γηα ηε κε παξνρή δηεξκελείαο ή κεηάθξαζεο, θαζψο θαη
δηαηχπσζεο αληηξξήζεσλ θαηά ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία θξίλεηαη φηη
δελ απαηηείηαη κεηάθξαζε εγγξάθσλ ή ρσξίσλ εγγξάθσλ ή φηαλ ε
πνηφηεηά ηεο δελ είλαη επαξθήο, ιεηηνπξγεί πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ.
8. – Σν άξζξν 8 θαηνρπξψλεη έλα απφ ηα πιένλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα
ηνπ λφκνπ, ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο θαη
θξνληίδαο ζπκάησλ, ελψ ην άξζξν 9 πξνζδηνξίδεη ηελ ειάρηζηε
ππνζηήξημε πνπ απηέο νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηα ζχκαηα. Οη ππεξεζίεο
εηδηθήο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε νινθιεξσκέλε θαη
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ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε θπξίσο ηηο εηδηθέο
αλάγθεο ησλ ζπκάησλ, ηε ζνβαξφηεηα ηεο βιάβεο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ
ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, θαζψο θαη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα ζχκαηα, ηνπο
δξάζηεο, ηα παηδηά θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Βαζηθφ
θαζήθνλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, πνπ έρνπλ
θαίξην ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζχκαηνο ψζηε λα ζπλέιζεη απφ ηε
βιάβε ή ην ηξαχκα πνπ έρεη πηζαλψο ππνζηεί απφ ηελ αμηφπνηλε πξάμε
θαη λα ηα μεπεξάζεη, ζα πξέπεη λα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ζπκάησλ
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ ζεζπίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν ψζηε ηα
ζχκαηα λα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε ελζαξξπληηθφ
πεξηβάιινλ πνπ ηα αληηκεησπίδεη κε αμηνπξέπεηα, ζεβαζκφ θαη
επαηζζεζία. Η ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη απφ απηέο ηηο
ππεξεζίεο εηδηθήο ππνζηήξημεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή
πξνζηαζίαο θαη αζθαινχο ζηέγεο, ηελ άκεζε ηαηξηθή ππνζηήξημε, ηελ
παξαπνκπή ζε ηαηξηθή θαη ηαηξνδηθαζηηθή εμέηαζε γηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία ζε πεξηπηψζεηο βηαζκνχ ή ζεμνπαιηθήο επίζεζεο, ηελ παξνρή
βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο,
κεηαηξαπκαηηθήο πεξίζαιςεο, λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, πξφζβαζεο ζε
ππεξεζίεο ζπλεγνξίαο θαη εηδηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηα παηδηά σο άκεζα ή
έκκεζα ζχκαηα. Η παξνρή ππνζηήξημεο δελ εμαξηάηαη απφ ηε λνκφηππε
ππνβνιή θαηαγγειίαο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, άξα θαη ην εχξνο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δελ ζα πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα ζπλδένληαη
κε απηή.
10. – Σν άξζξν 10 πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαθπιάζζνληαη
ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζχκαηνο ζην πιαίζην ππεξεζηψλ απνθαηαζηαηηθήο
δηθαηνζχλεο, φπνπ απηέο πξνβιέπνληαη απφ εηδηθή δηάηαμε λφκνπ. Καηά
ηελ παξαπνκπή ππφζεζεο ζηελ απνθαηαζηαηηθή δηθαηνζχλε θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απνθαηάζηαζεο ηεο δηθαηνζχλεο, ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε νξηζκέλνη παξάγνληεο φπσο ε θχζε θαη ε
ζνβαξφηεηα ηνπ εγθιήκαηνο, ν βαζκφο ηνπ ηξαχκαηνο πνπ έρεη
πξνθιεζεί, ε θαη’ επαλάιεςε παξαβίαζε ηεο ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο ή
ςπρνινγηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζχκαηνο, νη αληζνξξνπίεο ζπζρεηηζκνχ
δπλάκεσλ θαη ε ειηθία, ε σξηκφηεηα ή ε λνεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζχκαηνο,
νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα
ηνπ ζχκαηνο λα θάλεη ζπλεηδεηή επηινγή ή λα έρνπλ αξλεηηθέο
επηπηψζεηο γηα ην ζχκα. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξνρή ησλ ελ ιφγσ
ππεξεζηψλ είλαη δπλαηή εθφζνλ ζπληξέρνπλ θάπνηεο ειάρηζηεο
πξνυπνζέζεηο, ήηνη εθνχζηα ζπκκεηνρή ακθνηέξσλ ησλ κεξψλ,
εκπηζηεπηηθφηεηα θαη δηαθχιαμε ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζχκαηνο.
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11. – Σν άξζξν 11 δηαζθαιίδεη φηη ν ηφπνο θαηνηθίαο ηνπ ζχκαηνο ζε
θξάηνπο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν ηνπ
ηφπνπ ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο δελ ζα δπζρεξαίλεη ή αθπξψζεη ην
δηθαίσκα ηνπ ζχκαηνο λα ππνβάιεη έγθιεζε γηα ηε δίσμε αμηφπνηλεο
πξάμεο ή λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Η ππνρξέσζε πνπ
ζεζπίδεηαη αλαθνξηθά κε ηε δηαβίβαζε ησλ θαηαγγειηψλ δελ ζίγεη ηελ
αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα θηλνχλ δηαδηθαζίεο θαη δελ ζίγεη ηνπο
θαλφλεο πεξί ζχγθξνπζεο δηθαηνδνζίαο πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ απφθαζεπιαίζην 2009/948/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 30ήο Ννεκβξίνπ 2009, γηα
ηελ πξφιεςε θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ ζπγθξνχζεσλ δηθαηνδνζίαο ζε
πνηληθέο ππνζέζεηο.
13. – Σν άξζξν 12 θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ηνπ ζχκαηνο λα απνθεχγεη
ηελ επαθή ηνπ κε ην δξάζηε, ρσξίο φκσο θάηη ηέηνην λα κεηαηξέπεηαη θαη
ζε πξφζθνκκα γηα ηε δηαζθάιηζε δηθαηφηεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. Η
απνθπγή ηαιαηπσξίαο θαη ελδερφκελε πεξαηηέξσ ζπκαηνπνίεζεο ηνπ
ζχκαηνο θαηά ηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ηδίσο ζπλεπεία νπηηθήο επαθήο
κε ηνλ δξάζηε, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπο ζπλεξγνχο ηνπ ή ην θνηλφ, ζα
πξέπεη λα επηδηψθεηαη κε ηε ιήςε δηάθνξσλ κέηξσλ, φπσο ν εμνπιηζκφο
ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ ηκεκάησλ κε εγθαηαζηάζεηο κε
ρσξηζηέο εηζφδνπο θαη ρψξνπο αλακνλήο γηα ηα ζχκαηα, ε θιήηεπζε ησλ
ζπκάησλ θαη ησλ δξαζηψλ γηα αθξφαζε ζε δηαθνξεηηθή ψξα, θ.ιπ. Σν
άξζξν 13 αλαθέξεηαη εηδηθά ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαηά ηελ
πνηληθή έξεπλα, ε νπνία πξέπεη λα δηεμάγεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα
δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίδνπλ ηα ζχκαηα,
θάηη πνπ θπζηθά επεξεάδεη θαη έλα δίθαην απνηέιεζκα ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο. Η πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ ζχκαηνο κπνξεί λα
απνηειέζεη ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ απνηξνπή δεπηεξνγελνχο θαη
επαλαιακβαλφκελεο ζπκαηνπνίεζεο, εθθνβηζκνχ θαη αληεθδίθεζεο θαη
κπνξεί λα επηηπγράλεηαη κε ζεηξά κέηξσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε κε
θνηλνπνίεζε ή ηελ πεξηνξηζκέλε θνηλνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχκαηνο θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. Σν
άξζξν 14 εκπεξηέρεη κέηξα πνπ ήδε πθίζηαληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία
θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο θαηαγξαθήο-αλακεηάδνζεο ησλ
πνηληθψλ δηθψλ.
15. –
Σν άξζξν 16 πξνβιέπεη γηα πξψηε θνξά κηα νξγαλσκέλε
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ θαη εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπ
ζχκαηνο ψζηε λα ηνπ παξαζρεζεί ε θαηάιιειε πξνζηαζία. Σν Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αλαιακβάλεη
θεληξηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία, αλαιακβάλνληαο λα ζπληνλίζεη ηηο
δηάθνξεο αξρέο. Πξνζδηνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο, ελψ
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γίλεηαη εηδηθή πξφβιεςε γηα ζχκαηα πνπ ηείλνπλ λα πθίζηαληαη ζε
κεγάιν βαζκφ δεπηεξνγελή θαη επαλαιακβαλφκελε ζπκαηνπνίεζε,
εθθνβηζκφ θαη αληεθδίθεζε, φπσο ηα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ,
ηξνκνθξαηίαο, νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, βίαο ζην πιαίζην ζηελψλ
ζρέζεσλ, ζεμνπαιηθήο βίαο ή εθκεηάιιεπζεο, βίαο ιφγσ θχινπ ή
εγθιεκάησλ κίζνπο θαη ηα ζχκαηα κε αλαπεξίεο θαη ηα παηδηά ζχκαηα.
16. – Σν άξζξν 17 πξνζδηνξίδεη έηη πεξαηηέξσ ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο
ζπκάησλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, θάλνληαο
θαηά βάζε ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο πνπ ήδε ππάξρνπλ
ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζε επάισηεο θαηεγνξίεο
ζπκάησλ, φπσο παηδηά, θσθνί θαη άιαινη.
17. – Οη ππάιιεινη ππεξεζηψλ θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ έξρνληαη θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε επαθή κε ην ζχκα πξέπεη λα έρνπλ επαξθείο
γλψζεηο ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο αλάγθεο ησλ ζπκάησλ θαη έηζη λα παξάζρνπλ ηελ
θαηάιιειε ζπλδξνκή ζε απηά. Σν άξζξν 24 νξίδεη ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο πνπ
είλαη αξκφδηνη λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαξθή θαηάξηηζε ησλ σο άλσ ππαιιήισλ θαη
επαγγεικαηηψλ.
18. – Σέινο, ην άξζξν 18 νξίδεη φηη ν ζπληνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. Έηζη, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο
πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ,
ζπγθεθξηκέλα δε κε ηηο αλαγλσξηζκέλεο θαη ελεξγέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο
πνπ βνεζνχλ ηα ζχκαηα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην
πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ, εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο, εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζην
πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ αληηθηχπνπ ησλ κέηξσλ ππνζηήξημεο θαη πξνζηαζίαο ησλ
ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ. Δπίζεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα
εξγάδνληαη κε ζπληνληζκέλν ηξφπν θαη λα έρνπλ ζπκκεηνρή ζε φια ηα επίπεδα
ηεο δηνίθεζεο - ζε επίπεδν Έλσζεο θαη ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν.

