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Θέμα: Αναφορά 1320/2009, του Ernst Johansson, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της R. S. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
2004/80/EΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων από το 
σουηδικό κράτος

1. Περίληψη της αναφοράς

Η πελάτισσα του αναφέροντος έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας από τον σουηδό πρώην 
σύντροφό της, ο οποίος, στη συνέχεια, για μερικά χρόνια την παρακολουθούσε και την 
απειλούσε μέσω τηλεφώνου. Μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον της, δεν είναι πλέον σε 
θέση να εργαστεί επειδή πάσχει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας τα οποία έχουν 
διαγνωσθεί και επιβεβαιωθεί από γερμανούς ιατρούς. Κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης στη 
Σουηδία, όπου διεπράχθη το αδίκημα. Η αγωγή έγινε παραδεκτή, όμως η αποζημίωση ήταν 
πολύ μικρή. Ο αναφέρων δηλώνει ότι το ποσό αυτό δεν ήταν λογικό και κατάλληλο 
δεδομένης της σοβαρότητας της βλάβης. Επίσης, η πελάτισσά του δεν έτυχε ακρόασης από το 
δικαστήριο. Μετά τη διατύπωση της ένστασης, φάνηκε ότι μόνο η αρχή που κατέβαλε την 
αποζημίωση μπορούσε να εκδώσει απόφαση επί της ένστασης. Φάνηκε πως δεν ήταν δυνατός 
ο δικαστικός έλεγχος στη Σουηδία και οι πιθανότητες διεξαγωγής μιας επιτυχούς νομικής 
προσφυγής κατά του δράστη ήταν ελάχιστες και, για αυτόν τον λόγο, ο αναφέρων αποφάσισε 
να μην ακολουθήσει αυτήν την οδό. Ο αναφέρων ισχυρίζεται πως το σουηδικό κράτος δεν 
εφάρμοσε επαρκώς την οδηγία 2004/80/EΚ και ότι στη Σουηδία δεν εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική προστασία όπως ορίζεται στην οδηγία. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ζήτημα και να διορθώσει τα λάθη που έχουν γίνει. Επίσης, 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για τη βελτίωση αυτής της μη 
ικανοποιητικής νομικής κατάστασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Στην αναφορά προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι η Σουηδία δεν εφάρμοσε ορθά την οδηγία 
2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Η οδηγία 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων θεσπίζει 
σύστημα συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να διασφαλισθεί η 
παροχή κατάλληλης αποζημίωσης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταστεί ευκολότερη η αξίωση αποζημίωσης σε υποθέσεις με 
διασυνοριακό χαρακτήρα. Το σύστημα εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των κρατών 
μελών για την αποζημίωση των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί 
στο αντίστοιχο έδαφός τους.

Επιπλέον, το άρθρο 12 της οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη «εξασφαλίζουν ότι στο 
πλαίσιο των εθνικών τους ρυθμίσεων υπάρχει πρόβλεψη για σύστημα αποζημίωσης των 
θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί στο αντίστοιχο έδαφός τους, το 
οποίο διασφαλίζει εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων.» Ωστόσο, δεν 
διευκρινίζει τι νοείται ως εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μια έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας το 2009, που κάλυπτε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2006 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε προπαρασκευαστική μελέτη η 
οποία διεξήχθη από εξωτερικό ανάδοχο. 1

Ο ανάδοχος διαπίστωσε ότι η οδηγία δεν όριζε τη φύση της «εύλογης και προσήκουσας» 
αποζημίωσης και, ως εκ τούτου, επεδίωξε τον καθορισμό μια σειράς κριτηρίων που
ενδεχομένως να την αποδεικνύουν: Τα κριτήρια αυτά βασίστηκαν γενικώς στα εξής στοιχεία:

– στη διαθεσιμότητα αποζημίωσης για διαφορετικούς τύπους ζημίας,

– σε περιορισμούς της αποζημίωσης ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των εναγόντων,

– στα ανώτερα όρια αποζημίωσης,

– στην προσωρινή διαθεσιμότητα αποζημίωσης,

– στην απαίτηση αξίωσης αποζημίωσης από τον υπαίτιο· και

                                               
1 Παρουσίαση υπό μορφή μήτρας: η εφαρμογή της οδηγίας 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, 12.12.2008, και ανάλυση της εφαρμογής της οδηγίας 
2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, 12.12.2008. Η 
πρόσβαση στη μελέτη είναι δυνατή στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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– στην αφαίρεση παράπλευρων ωφελειών.

Βάσει της μελέτης, η Επιτροπή συμπέρανε στην έκθεσή της ότι, ενώ τα συστήματα 
αποζημίωσης είναι πολυσύνθετα και τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν στα διάφορα κράτη 
μέλη, φαίνεται ότι όλα τα κράτη μέλη στα οποία διενεργήθηκε η έρευνα έχουν θεσπίσει ένα 
αποτελεσματικό σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας. 
Συμπέρανε, επίσης, ότι, όπως φαίνεται, τα κράτη μέλη παρέχουν εύλογη και προσήκουσα 
αποζημίωση στα θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας.

Με βάση τις πληροφορίες οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, δεν κατέστη δυνατό να 
στοιχειοθετηθεί τυχόν παραβίαση της οδηγίας 2004/80/ΕΚ.

Βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
έχει γενικές αρμοδιότητες να παρεμβαίνει σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των 
δικαστηρίων ή να παρεμβαίνει στη γενική απονομή της δικαιοσύνης. Μπορεί να το πράττει 
μόνον όταν υφίσταται αποδεδειγμένη και επανειλημμένη παραβίαση του δικαίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή δεν γνωρίζει εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην 
προκειμένη περίπτωση.

Δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί παράβαση του κοινοτικού δικαίου βάσει των 
πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή δεν δύναται να 
συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης αυτής.

Εάν ο αναφέρων πιστεύει ότι έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά του στην εν λόγω υπόθεση, 
θα πρέπει να ζητήσει αποκατάσταση σε εθνικό επίπεδο μέσω των αρμόδιων δικαστηρίων.


