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PROJECT DESCRIPTION
JUSTeU! is dedicated to the Directive 2012/29/EU and supports
victims of physical violence by strengthening their legal position
through the establishment of low-threshold clinical forensic services.
The following objectives are pursued in the current project JUSTeU!:

POPIS PROJEKTU
Projekt JUSTeU! Vychází ze směrnice 2012/29/EU. Cílem projektu je
podpora obětí fyzického násilí cestou posílení jejich právního
postavení prostřednictvím zavedení nízkoprahové soudnělékařské
služby. Projekt JUSTeU! usiluje o dosažení následujících cílů:

•

The legal requirements for clinical forensic examinations in various
member states of the European Union shall be assembled and evaluated
with respect to their functionality regarding victim protection.

• Shromáždit a vyhodnotit právní požadavky na soudnělékařskou prohlídku
v jednotlivých členských státech Evropské Unie s především ohledem na
jejich funkčnost týkající se zachování ochrany obětí násilí.

•

Concurrently, information on existing clinical forensic services shall be
collected with respect to their practicality regarding victim protection.

• Současně by měly být shromážděny informace o již existující
soudnělékařské praxi týkající se prohlídky obětí násilí s ohledem na
praktické zkušenosti s jejich ochranou.

•

From the data obtained, suggestions for a Europe-wide minimum standard
for clinical forensic examinations, and in certain cases, the required
amendments to European law, will be formulated. Specifically, the
significance of low-threshold access to clinical forensic examinations on
victims’ rights to protection will be highlighted.

•

A Europe-wide expert network called CFN Europe with its own statutes
shall be established in order to create an expert pool, designed to support
and promote the national development of comprehensive clinical forensic
services. Every victim of physical abuse in Europe should and must have
the opportunity to access services for the evidential preservation of
physical violence through a free-of-charge forensic examination. The
project JUSTeU! achieves the basis for exactly such opportunities.
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• Zřízení celoevropské sítě expertů CFN (Clinical Forensic Network), která se
bude řídit vlastními stanovami a jako odborná skupina soudnělékařských
pracovníků bude podporovat a prosazovat rozvoj národní komplexní
klinické soudnělékařské služby. Každá oběť fyzického násilí by v Evropě měla
mít možnost bezplatné soudnělékařské prohlídky, jež zaznamená známky
násilí na jako důkazní materiál.
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• Ze získaných dat budou formulovány návrhy na celoevropský minimální
standard pro klinické forenzní vyšetření a v některých případech budou
požadovány změny evropského práva. Konkrétně bude zdůrazněn význam
nízkoprahového přístupu k soudnělékařské prohlídce a právo obětí
fyzického násilí na ochranu.
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Every victim of physical abuse in Europe should and must have the opportunity to access service for the
evidential preservation of physical violence through a free-of-charge
forensic examination!

JUST U!

Každá oběť fyzického násilí by
v Evropě měla mít možnost bezplatné
soudnělékařské prohlídky, která zaznamená známky násilí na jejím těle jako důkazní materiál!

