Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Baudžiamojo teisingumo programos
(2014-2020). Visa atsakomybė už ataskaitos turinį tenka jos autoriams ir jokiu būdu negali
būti laikoma atspindinčia Europos Komisijos nuomonę.

SANTRAUKA

ĮVADINĖ IFNORMACIJA
Ši ataskaita yra dalis Europos Sąjungos Teisingumo programos remiamo projekto, skirto Europos
advokatų, prokurorų ir teisėjų mokymams apie nusikaltimų aukų poreikius ir teises, įtvirtintas
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi
būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas
Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (toliau – Nusikaltimų aukų direktyva, Direktyva).
Šis projektas sustiprino teisininkų penkiose jurisdikcijose žinias apie nusikaltimų aukų teises,
įtvirtintas Nusikaltimų aukų direktyvoje. Tai buvo pasiekta apmokant suinteresuotas šalis,
vaidinančias esminį vaidmenį įgyvendinant Direktyvą.
Šios ataskaitos tikslas yra parodyti, kaip šis projektas buvo įgyvendintas, kad panašūs projektai
galėtų būti išvystyti ir įgyvendinti kitose jurisdikcijose.
PROJEKTO PARTNERIAI
Apimant penkias ES jurisdikcijas, šiam projektui vadovavo Airijos Pilietinių laisvių taryba (svarbus
Nusikaltimų aukų aljanso narys), kartu su partnerėmis organizacijomis, Airijos Advokatūra, Airijos
Teisininkų Bendruomene, APAV (Portugalija), Žmogaus teisių stebėjimo institutu (Lietuva),
Taikos institutu (Slovėnija), Vengrijos Teisingumo ministerija. Asocijuotos partnerės organizacijos
Platforma Tarptautiniam Bendradarviavimui dėl Nedokumentuotų Migrantų (PICUM) ir Parama
Aukoms Europa (VSE) perteikė savo specifinę ekspertizę projekto partnerėms.
PROJEKTO TIKSLAS
Pagrindins projekto tikslas buvo mokymų pravedimas atsižvelgiant į 25 Direktyvos straipsnio 3
dalį, nustatančią jog, “deramai atsižvelgdamos į teisininkų nepriklausomumo principą, valstybės
narės rekomenduoja už teisininkų mokymą atsakingiems subjektams rengti tiek bendro pobūdžio,
tiek specialius mokymus siekiant didinti teisininkų informuotumą apie aukų poreikius.”
Mokymai, gairės ir gerųjų praktikų metodologijos kėlė sąmoningumą apie nusikaltimų aukų teises,
įtvirtintas Nusikaltimų aukų direktyvoje. Šis projektas buvo įgyvendintas pasitelkiant tarpinstitucinį
bendradarbiavimą su pagrindinėmis suinteresuotomis šalimis visose penkiose jurisdikcijose.
ETAPAI VYSTANT ES MOYMŲ MODULĮ APIE NUSIKALTIMŲ AUKŲ DIREKTYVĄ
Mokymų modulio apie ES Nusikaltimų aukų direktyvą vystymas apėmė šešis etapus:

1. Santykių su pagrindinėmis
suinteresuotomis šalimis
kūrimas

2. Mokymų poreikių
identifikavimas

Vystant ES
Mokymų modulį
apie Nusikaltimų
aukų direktyvą

3.Mokymų vystymas

4. Mokymų vedimas

5. Įvertinimas

6. Informacijos sklaida/
Pasidalinimas žiniomis

1. Santykių su pagrindėmis suinteresuotomis šalimis kūrimas Building Relationships
with Stakeholders:
Buvo labia svarbu pasiekti advokatų, prokurorų ir teisėjų įsitraukimą identifikuojant
mokymų poreikius ir informacijos apie Nusikaltimų aukų direktyvą spragas. Šiuo tikslu,
kiekvienoje jurisdikcijoje buvo įkurta Tarpagentūrinė darbo grupė, susidedanti iš specialist,
dirbančių su aukomis, įskaitant teisininkus ir paramos aukoms organizacijas. Šios grupės
įžvalgos buvo vėliau inkorporuotos į poreikių vertinimo klausimyną ir mokymų programos
vystymą. Tarpagentūrinė darbo grupė suteikė įvairias perspektyvas apie teisininkų mokymų
poreikius, įskaitant mokymų poreikius iš aukos perspektyvos.
2. Identifikuoti mokymų poreikius : siekiant užtikrinti, kad mokymų metodologija atitinka
geriausios praktikos standartus, projekto partneriai atliko poreikių vertinimą kiekvienoje
jurisdikcijoje, kad identifikuotų specifinius mokymų poreikius. Ši lyginamoji studija buvo
kertinis žingsnis užtikrinant, kad mokymų programa yra aktuali ir kad ji atliepia realias
informacijos bei įgūdžių spragas. Poreikių vertinimas buvo atliekamas internetinės

apklausos būdu. Apklausa buvo parengta Airijos kontekstui, vėliau išversta ir pritaikyta
kiekvienai jurisdikcijai.
3. Mokymų vystymas: Mokymai buvo rengiami atsižvelgiant į informacijos spragas ir kitus
mokymų poreikius, identifikuotus apklausos metu. Tarpagentūrinės mokymų grupės buvo
kviečiamos teikti komentarus dėl mokymų turinio ir formos.
4. Mokymų vedimas: Mokymai iš pradžių buvo pravesti Airijoje ir buvo pritaikyti kitoms
jurisdikcijoms atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus ir kiekvieno partnerio teisines sistemas.
Gidas apie Nusikaltimų aukų direktyvą buvo parengtas Airijos kontekstui ir buvo išverstas
bei pritaikytas kiekvienai jurisdikcijai. Panašiai, mokymų medžiaga buvo parengta Airijoje,
įskaitant nuotolinio mokymosi kurso medžiagą, ir pritaikyta kiekvienai jurisdikcijai
atsižvelgiant į mokymų poreikius ir informacijos spragas. Geriausių praktikų metodologijos
parengimas padėjo pritaikyti nuoseklų geriausios praktikos mokymų modulį Europoje.
5. Įvertinimas Evaluation: Po kiekvienų mokymų partneriai išdalino dalyvių apklausų
anketas. Vertinant bendrai, apklausų rezultatai kiekvienoje jurisdikcijoje buvo pozityvūs.
Svarbiausia, jog buvo pastebėtas poveikis praktikai, kai teisininkai informauoja aukas apie
jų teises reikalauti informacijos iš atitintkamų teisėsaugos institucijų. 12
6. Informacijos sklaida/Pasidalinimas žiniomis: Greičiausiai pats svarbiausias šio projekto
rezultatas buvo žinių sklaida ir pasidalijimas jomis su praktikais, dirbančiais su aukomis
vietiniu bei tarptautiniu lygiu. Tai buvo pasiekta trimis būdais: konferencija, vaizdo klipų
pasidalijimu internete ir prezentacijomis apie mokymų modulio apie Nusikaltimų aukų
direktyvą vystymą bei apie mokymų programos parengimą.
Materialūs rezultatai :
Advokatai ir teisėjai (kur įmanoma) penkiose jurisdikcijose buvo apmokyti apie nusikaltimų aukų
poreikius ir teises, įtvirtintas Nusikaltimų aukų direktyvoje.
Nematerialūs rezultatai:
Vienas iš svarbiausių nematerialių rezultatų buvo santykių kūrimas su teisininkų bendruomene,
teisėjais, paramos aukoms organizacijomis, valstybės valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis, teisėsaugos institucijomis ir kitais specialistais, dirbančiais su nusikaltimų
aukomis.
Sukurti pasitikėjimą užtrunka ir šis projektas padėjo partneriams sukurti pasitikėjimą žmonėmis,
agentūromis ir institucijomis, dirbančiomis su nusikaltimų aukomis savo šalyse. Tai buvo pasiekta,
kadangi kiekviena suinteresuota šalis turėjo bendrą tikslą, tai yra, Nusikaltimų aukų direktyvos
įgyvendinimą praktikoje visų nusikaltimų aukų naudai. Šie santykiai tęsis toliau dirbant kartu
nusikalitmų aukų teisių srityje ir pasibaigus šiam projektui. Tai užtikrina, kad mokymai apie
nusikaltimų aukų teises ir Nusikaltimų aukų direktyvą išliks aktualūs kiekvienoje jurisdikcijoje dar
ilgam laikui.
Ataskaitos rengimo metu projekto veiklos dar buvo įgyvendinamos.
Ataskaitos autorė teisėsaugos institucijų buvo informuota, kad jos gavo tiesioginus nukreipimus būtent dėl
to, kad teisininkai sužinojo apie jų teikiamas paslaugas aukoms mokymų metu. Dėl tolesnės informacijos
susisiekite su ataskaitos autore el. paštu: marianidhomhnaill@gmail.com marianidhomhnaill@gmail.com

