21. február 2017 / 10.00 – 14.00 / Kinosála NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava

Európsky deň obetí zločinu 2017

Práva a potreby
obetí trestných činov
odborná konferencia pod záštitou ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej a predsedníčky
Výboru pre ľudské práva a menšiny NR SR Eriky Jurinovej

10.00 – 10.15 Otvorenie – Erika Jurinová
Príhovor ministerky spravodlivosti
10.15 – 12.00 Práva obetí trestných činov a ich naplnenie štátom
V trestnom konaní je často až úzkostlivá pozornosť venovaná tomu, aby nedošlo k porušovaniu
práv páchateľov trestných činov. Obete si neraz mylne myslia, že na ich strane sú prokurátori. Ich
však zväčša nezastupuje nikto. Krajiny západnej Európy a severnej Ameriky budujú podporné
služby pre obete od polovice 20. storočia. Ochrane práv obetí kriminality sa venujú viaceré dokumenty OSN, Rady Európy a EÚ. Zavŕšením legislatívnej snahy ochrany obetí je SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. V súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti
pripravuje nový zákon o obetiach, ktorým bude SR implementovať smernicu. Panel pojednáva
o tom, aké sú práva a potreby obetí, ako ich zabezpečuje štát, resp. ako by mali byť štátom zabezpečené. Tiež sa bude venovať téme európskej spolupráce, ako nástroja na zvyšovanie efektivity
pomoci obetiam.
Diskutujú: Stanislav Gaňa Kancelária Prezidenta SR / Ivana Gážiová Ministerstvo spravodlivosti SR
Moderuje: Janka Šípošová Čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia

12.00 – 12.30 Prestávka
12.30 – 14.00 Služby pre obete trestných činov
Ročne sa zločin na Slovensku dotkne približne 400 tisíc ľudí. K tomu treba prirátať aj tých, ktorí sú
s obeťami prepojení a či už priamo alebo nepriamo sa ich trestný čin týka. Obete a ich blízke osoby
pomoc a podporu hľadajú jednak na polícii, no často po počiatočnom šoku či výsluchu, nevedia
ako postupovať ďalej. Služby obetiam u nás poskytuje niekoľko organizácii, ktoré sú spravidla zamerané na špecifické skupiny obetí (deti, ženy, obete obchodovania s ľuďmi, cudzinci) a špecifické
formy pomoci. V rámci panelovej diskusie budú predstavené projekty a organizácie, ktoré poskytujú špecializované služby pre všetky obete alebo sa špecificky zameriavajú na obete domáceho
násilia, deti, obchodovania s ľuďmi a cudzincov.
Diskutujú: Miroslav Nosál Pomoc obetiam násilia / Anna Gašpercová, Centrum Náruč / Vladimír
Slama Medzinárodná organizácia pre migráciu / Zuzana Števulová Liga za ľudské práva
Moderuje: Janka Šípošová Čestná predsedníčka o.z. Pomoc obetiam násilia

Registrácia na konferenciu tu

Pre vstup do budovy je
požadovaný preukaz totožnosti.

