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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1320/2009 af Ernst Johansson, tysk statsborger, for R. S. (tysk 
statsborger), om den svenske stats anvendelse af direktiv 2004/80/EF om 
skadeserstatning til ofre for forbrydelser

1. Sammendrag

Andragerens klient har været offer for et mordforsøg begået af hendes tidligere svenske ven, 
og hun blev efterfølgende i nogle år forfulgt og truet af ham telefonisk. Hun er efter 
mordforsøget ikke mere i stand til at arbejde, da hun har alvorlige psykiske problemer. Disse 
er konstateret og anerkendt af tyske læger. Hun har indgivet et krav om skadesgodtgørelse i
Sverige, hvor forbrydelsen fandt sted. Kravet blev anerkendt, men skadesgodtgørelsen var 
meget ringe. Andrageren hævder, at dette beløb ikke var passende og rimeligt, i betragtning af 
hvor alvorlig skaden var. Hans klient var heller aldrig blevet hørt. Efter at der var gjort 
indsigelse, viste det sig, at klagen kun kunne behandles af den samme instans, som havde 
tilkendt erstatningen. En domstolsprøvning viste sig i Sverige ikke at være mulig, og 
chancerne for at gennemføre en sag mod gerningsmanden med succes var ringe, hvorfor dette 
blev opgivet. Andrageren er af den opfattelse, at den svenske stat ikke i fornødent omfang har 
gennemført direktiv 2004/80/EF, og at en effektiv beskyttelse som omhandlet i dette direktiv 
ikke er sikret i Sverige. Han anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge spørgsmålet og 
afhjælpe de begåede fejl. Desuden anmoder han Parlamentet om at arbejde for at forbedre den 
utilfredsstillende retssituation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.
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"I andragendet hævdes det, at Sverige ikke har gennemført direktiv 2004/80/EF om erstatning 
til ofre for forbrydelser korrekt.

I direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser etableres der et system til 
samarbejde mellem nationale myndigheder for at lette adgangen til erstatning for ofre for 
forbrydelser i grænseoverskridende sager. Formålet er at sikre korrekt erstatning til ofre for 
forbrydelser i hele EU samt at gøre det lettere at søge om erstatning i grænseoverskridende 
sager. Systemet drives på baggrund af medlemsstaternes ordninger vedrørende erstatning til 
ofre for forsætlige voldsforbrydelser begået på de respektive medlemslandes områder.

Endvidere fastsættes det i direktivets artikel 12, at alle medlemsstater "sikrer, at der i kraft af 
deres nationale regler forefindes en ordning for erstatning til ofre for forsætlige 
voldsforbrydelser begået på deres eget område, som garanterer en rimelig og passende 
erstatning til ofre". Det specificeres dog ikke, hvad der anses for værende en rimelig og 
passende erstatning.

I overensstemmelse med direktivets artikel 19 fremlagde Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg om anvendelsen af direktivet i 2009, der omfatter perioden 1. januar 2006 til 
31. december 2008. Denne rapport var baseret på en forberedende undersøgelse udført af en 
ekstern leverandør. 1

Leverandøren anerkendte, at direktivet ikke foreskriver, hvad der anses for "rimelig og 
passende" erstatning, og havde derfor til hensigt at fastsætte en række kriterier, der kan 
demonstrere dette. Disse kriterier var groft sagt baseret på:

– muligheden for erstatning for forskellige typer tab

– begrænsninger på erstatninger afhængigt af sagsøgers økonomiske situation

– øvre grænser for erstatning

– midlertidig mulighed for erstatning

– krav om at ansøge om erstatning fra lovovertræderen

– fradrag af sikkerhedsstillelse.

På baggrund af undersøgelsen konkluderede Kommissionen i sin rapport, at alle overvågede 
medlemsstater på trods af, at erstatningsordningerne er komplicerede og har forskellige 
karakteristika i de enkelte medlemsstater, har etableret fungerende ordninger for erstatning til 
ofre for forsætlige voldsforbrydelser. Kommissionen konkluderede ligeledes, at 
medlemsstaterne synes at yde rimelige og passende erstatninger til ofre for forsætlige 
voldsforbrydelser.

                                               
1 Matriksindsigt: Anvendelse af direktiv 2004/80/EF om erstatning for ofre for forbrydelser EMPIRISK 
RAPPORT, 12.12.2008, og Analyse af anvendelsen af direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser 
SAMMENFATNING, 12.12.2008 findes på:
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.



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

DA

På baggrund af de for Kommissionen fremlagte oplysninger har det ikke været muligt at 
fastslå nogen overtrædelse af direktiv 2004/80/EF.

I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har Kommissionen ingen 
generelle beføjelser til at gribe ind i enkelte sager, der verserer ved domstolene, eller til at 
blande sig i den almindelige forvaltning af retsvæsenet. Det kan den kun, hvis det drejer sig 
om en påvist og vedvarende overtrædelse af fællesskabsretten. Kommissionen er ikke bekendt 
med, at dette er tilfældet.

På baggrund af de af andrageren fremlagte oplysninger har det ikke været muligt at fastslå 
nogen overtrædelse af fællesskabsretten. Kommissionen har derfor ikke mulighed for at følge 
op på denne sag.

Hvis andrageren mener, at hans rettigheder er blevet krænket i denne sag, bør han søge 
oprejsning på nationalt niveau gennem de kompetente domstole."


