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kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelv Svédország által történő 
alkalmazásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának ügyfelét annak volt svéd barátja meg akarta ölni, és utána éveken át 
üldözte és fenyegette telefonon. Az emberölési kísérlet óta ügyfele nem képes a 
munkavégzésre, mert – német orvosok által igazolt – komoly pszichés problémákkal küzd. 
Svédországban, ahol a bűncselekményre sor került, kártérítési keresetet nyújtott be. 
Követelését elfogadhatónak nyilvánították, de a kártérítés összege nagyon alacsony volt. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy az összeg mértéke méltánytalan volt, és nem állt arányban 
a kár nagyságával. Ügyfelét nem hallgatták meg az ügyben. Miután kifogást emeletek a 
döntés ellen, kiderült, hogy a beadványt csak az a hatóság bírálhatja el, amelyik a kártérítést 
kifizette. Kiderült, hogy jogi felülvizsgálatra Svédországban nincsen lehetőség, és az elkövető 
ellen megléphető jogi lépések sikerességének esélye csekély, ezért ettől eltekintettek. A 
petíció benyújtója úgy véli, hogy Svédország nem ültette át megfelelően a 2004/80/EK 
irányelvet, és Svédországban nincs lehetőség az irányelv szellemében történő hatékony 
védelemre. Kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg a kérdéses ügyet, és hozza 
rendbe az elkövetett hibákat. Továbbá arra kéri a Parlamentet, hogy szálljon síkra e – nem 
kielégítő – jogi helyzet optimalizálása érdekében. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Svédország elmulasztotta a bűncselekmények 
áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelv helyes végrehajtását.

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelv együttműködési 
rendszert hoz létre a nemzeti hatóságok között, hogy megkönnyítse a határokon átnyúló 
helyzetekben elkövetett bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéshez való hozzáférését. A 
cél az, hogy az egész Európai Unióban megfelelő kárenyhítést nyújtsanak a bűncselekmények 
áldozatai számára, és határokon átnyúló helyzetekben megkönnyítsék a kárenyhítés kérését. A 
rendszer a tagállamok területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények 
áldozatainak kárenyhítésével kapcsolatos tagállami rendszerek alapján működik.

Az irányelv ezenfelül a 12. cikkében előírja, hogy valamennyi tagállam „gondoskodik arról, 
hogy a területükön szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak nyújtott 
kárenyhítés tekintetében nemzeti jogszabályaik előírják egy olyan rendszer meglétét, amely 
igazságos és megfelelő kárenyhítést biztosít az áldozatok számára”. Mindazonáltal nem 
határozza meg, mi tekintendő igazságos és megfelelő kárenyhítésnek.

Az irányelv 19. cikkével összhangban a Bizottság 2009-ben jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamenthez, a Tanácshoz és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz az irányelv 
alkalmazásáról, amely a 2006. január 1-jétől 2008. december 31-ig tartó időszakot ölelte fel. 
A jelentés egy külső alvállalkozó által elvégzett előkészítő tanulmányon alapult. 1

Az alvállalkozó elismerte, hogy az irányelv nem rendelkezett az „igazságos és megfelelő” 
kárenyhítés jellegéről, és ezért egy sor olyan kritérium megállapítására törekedett, amelyek 
esetleg igazolhatják ezt. Ezek a kritériumok nagyrészt az alábbiakon alapultak:

– A különböző fajta veszteségekért járó kárenyhítés rendelkezésre állása

– A kárenyhítés korlátai az igénylő anyagi helyzetétől függően

– A kárenyhítés felső korlátai

– A kárenyhítés ideiglenes rendelkezésre állása

– Arra vonatkozó követelmény, hogy az elkövetőtől kérjenek kárenyhítést

– A járulékos haszon levonása

A tanulmány alapján a Bizottság a jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy bár a 
kárenyhítési rendszerek összetettek, jellemzőik pedig a tagállamok között eltérnek, a jelek 
szerint a felmérésben szereplő összes tagállam működő rendszert alakított ki a szándékosan 
                                               
1 Matrix Insight: A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK 
irányelv alkalmazása, EMPIRIKUS JELENTÉS, 2008.12.12., és A bűncselekmények 
áldozatainak kárenyhítéséről szóló 2004/80/EK irányelv alkalmazásának elemzése, 
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS, 2008.12.12. Az alábbi címen érhető el: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére. Arra a következtetésre is 
jutott, hogy láthatóan a tagállamok igazságos és megfelelő kárenyhítést biztosítanak a 
szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények áldozatai számára.

A Bizottságnak adott tájékoztatás alapján nem lehetett megállapítani a 2004/80/EK irányelv 
megsértését.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján az Európai Bizottság nem rendelkezik 
általános hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon a bíróságok előtt folyamatban lévő egyedi 
ügyekbe vagy az igazságszolgáltatás általános menetébe. Erre csak akkor van módja, ha az 
európai közösségi jog bizonyított és ismételt megsértésére kerül sor. A Bizottságnak nincs 
tudomása arról, hogy ez megtörtént volna.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján nem lehetett 
megállapítani a közösségi jog megsértését. A Bizottság ezért foglalkozhat tovább ezzel az 
üggyel.

Amennyiben a petíció benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó ügyben megsértették a jogait, 
nemzeti szinten, az illetékes bíróságokon keresztül kell jogorvoslatért folyamodnia.


