Co-funded by the Criminal Justice
Programme of the European Union

Projekt Justícia a ochrana poškodených
Project Judiciary and Protection of Victims
Obsah projektu
Projekt má za cieľ pokryť oblasť ochrany poškodených v trestnom konaní prostredníctvom odborných seminárov
pre sudcov a prokurátorov a sekundárnu cieľovú skupinu justičných pracovníkov krajín Vyšehradskej štvorky.
Cieľom projektu je zvýšiť ochranu poškodených v trestnom konaní a zabezpečiť lepšie uplatňovanie ich práv v
súlade s požiadavkami Európskej komisie.
Témy seminárov v projekte:
1. Koncept EÚ na ochranu poškodených v trestnom konaní
- Zmeny v európskom acquis v trestných veciach po Lisabonskej zmluve - Aplikácia acquis v trestných veciach
pred a po Lisabonskej zmluve - prebiehajúca časová pôsobnosť noriem
- Smernica 2012/29/EU o minimálnych štandardoch pre práva, podporu a ochranu poškodených trestnými činmi
nahradzujúca Rámcové rozhodnutie 2001/220/JHA
- Prejudiciálna otázka v trestných veciach
- Judikatúra Súdneho dvora: (Joined Cases C-483/09 and C-1/10, Case C-205/09, Case C-404/07, Case C467/05, Case C-105/03, Case C-507/10, Case C-79/11)
2. Konkrétne legislatívne nástroje EÚ
- Smernica 2011/99 o Európskom ochrannom príkaze
- Návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných príkazov - súčasná situácia a zmeny v budúcnosti
3. Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom konaní - dopad
a efektivita, rešpektovanie ľudských práv poškodených v adhéznom konaní, prevencia sekundárnej viktimizácie
- Smernica 80/2004 o kompenzáciách pre poškodených trestnými činmi
- Nemajetková ujma v peniazoch - efektivita adhézneho konania
4. Saturácia potrieb poškodených prostredníctvom mediácie - právny rámec mediácie, status poškodeného a
obvineného v procese mediácie, implementácia medzinárodných štandardov vo vnútroštátnej legislatíve,
praktická korelácia medzi Radou Európy - CEPEJ a legislatívou EÚ, aplikácia práva v tejto oblasti
5. Aplikácia ľudských práv poškodených v Charte základných práv EÚ
- Pôsobnosť charty - prípadové štúdie
- Aplikácia konkrétnych článkov Charty vo vzťahu k právam poškodených
6. Aplikácia ľudských práv poškodených v trestnom konaní - judikatúra ESĽP - predvolávanie, vypočúvanie
poškodených, efektivita vyšetrovania trestných činov, dozor prokurátora; prepojenie medzi katalógom ľudských
práv v Dohovore a v Charte základných práv EÚ
7. Ochrana najohrozenejších poškodených (maloletí) v trestnom konaní - ohľad na špeciálne potreby,
rešpektovanie ľudských práv - judikatúra ESĽP, možné využitie EÚ legislatívnych nástrojov, zastupovanie
maloletého poškodeného, komparatívny pohľad
8. Ochrana obetí domáceho násilia, právne nástroje ochrany, rešpektovanie ľudských práv, aplikácia ľudských
práv v konkrétnych prípadoch.

http://www.ja-sr.sk/victimsprotection
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