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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1320/2009, внесена от Ernst Johannsson, с германско гражданство, 
от името на R.S., с германско гражданство, относно прилагането от страна 
на Швеция на Директива 2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на 
престъпления

1. Резюме на петицията

Клиентка на вносителя на петицията е била обект на опит за убийство и след това на 
телефонен тормоз и заплахи от страна на нейния бивш приятел с шведско гражданство. 
Опитът за покушение върху нейния живот е довел до сериозни психологически 
проблеми, които й пречат да работи, като това състояние е диагностицирано и признато 
от германски лекари. Тя е подала иск за обезщетение в Швеция, където е било 
извършено престъплението. Жалбата й е била обявена за допустима, но обезщетението 
е много ниско. Вносителят на петицията твърди, че размерът на обезщетението е 
несправедлив и недостатъчен предвид сериозността на причинените вреди. Освен това 
неговата клиентка така и не е била призована да даде показания. След като нейната 
жалба е била регистрирана, тя е можела да бъде преценена по същество единствено от 
органа, отговорен за изплащането на обезщетение. В Швеция не е било възможно 
съдебно обжалване. Изгледите за успешно съдебно производство срещу извършителя 
са били слаби и по тази причина не са предприети никакви действия. Вносителят на 
петицията е на мнение, че шведските органи не са приложили правилно Директива 
2004/80/ЕО и следователно не са гарантирали ефективна защита по смисъла на 
директивата. Затова той отправя искане Европейският парламент да проведе 
разследване с цел коригиране на тези грешки, както и да се вземат мерки за 
подобряване на това незадоволително правно положение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

В петицията се твърди, че Швеция не е приложила правилно Директива 2004/80/ЕО
относно обезщетението на жертвите на престъпления.

Директива 2004/80/ЕО относно обезщетението на жертвите на престъпления създава 
система за сътрудничество между националните органи за улесняване на достъпа до 
обезщетения за жертви на престъпления при трансгранични ситуации. Целта е да се 
обезпечат подходящи обезщетения за жертвите на престъпления за цялата територия на 
Европейския съюз и да се улесни търсенето на обезщетения при трансгранични 
ситуации. Системата функционира въз основа на схемите на държавите-членки за 
обезщетяване на жертви на тежки предумишлени престъпления, извършени на тяхна 
територия.

В допълнение към това, член 12 от директивата предвижда, че всички държави-членки 
„гарантират, че техните национални разпоредби предвиждат режими за справедливо и 
подходящо обезщетение на жертвите на тежки предумишлени престъпления, 
извършени на тяхна територия“. Директивата, обаче, не посочва какво конкретно се 
счита за справедливо и подходящо обезщетение.

Съгласно член 19 от директивата, Комисията е представила пред Европейския 
парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за 
прилагането на директивата през 2009 г., който обхваща периода от 1 януари 2006 г. до 
31 декември 2008 г. Този доклад е базиран на подготвително проучване, проведено от 
външен изпълнител.1

Изпълнителят е обърнал внимание, че директивата не определя характера на 
„справедливо и подходящо“ обезщетение и по тази причина се е опитал да установи 
поредица от критерии, с чиято помощ да се определи това. В общи линии, тези 
критерии се основават на следното:

– наличност на обезщетения за различни видове щети,

– ограничения върху обезщетенията в зависимост от финансовата ситуация на ищеца,

– горни граници за обезщетенията,

– условна наличност на обезщетение,

– изискване за търсене на обезщетение от извършителя на престъплението и

                                               
1 Matrix Insight: Прилагането на Директива 2004/80/EО относно обезщетението на
жертви на престъпления, ЕМПИРИЧЕН ДОКЛАД, 12.12.2008 г. и Анализ на 
прилагането на Директива 2004/80/EО относно обезщетението на жертви на 
престъпления, ОБОБЩИТЕЛЕН ДОКЛАД, 12.12.2008 г., налични на адрес: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.



CM\810984BG.doc 3/3 PE440.076v01-00

BG

– намаляване на сумата на обезщетението със сумата на допълнителните помощи

Въз основа на проучването, в своя доклад Комисията достигна до заключението, че 
макар схемите за определяне на обезщетения да са сложни и характеристиките им да се 
различават между различните държави-членки, изглежда, че всички изследвани 
държави-членки са установили функционираща схема за определяне на обезщетения за 
жертвите на тежки предумишлени престъпления. Другото заключение на Комисията е, 
че изглежда всички държави-членки осигуряват справедливо и подходящо обезщетение
на жертвите на тежки предумишлени престъпления.

Въз основа на информацията, представена пред Комисията, не беше възможно да се 
установи каквото и да било нарушение на Директива 2004/80/ЕО. 

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия 
няма общи правомощия да се намесва в отделни дела, очакващи съдебно разрешаване, 
или да се намесва в общото правораздаване. Тя може да го направи само когато 
въпросът касае ясно доказано и повтарящо се нарушаване на законодателството на 
Европейската общност. Комисията не счита този случай за такъв.

Не беше възможно да се установи, въз основа на информацията, представена от 
вносителя на петицията, каквото и да било нарушение на законодателството на 
Общността. Поради тази причина, Комисията не може да предприеме по-нататъшни 
действия по този въпрос.

Ако вносителят на петицията счита, че неговите права във въпросното дело са 
нарушени, той следва да търси обезщетение на национално равнище чрез 
компетентните съдилища.


