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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1320/2009 dėl to, kaip Švedijos valstybė taiko Direktyvą 2004/80/EB 
dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms, kurią pateikė Vokietijos pilietis Ernst 
Johansson Vokietijos pilietės R. S. vardu

1. Peticijos santrauka

 Peticijos pateikėjo klientė buvo tapusi savo buvusio draugo švedo pasikėsinimo nužudyti 
auka, keletą metų jis ją persekiojo telefonu bei grasino. Po pasikėsinimo nužudyti ji nebegali 
dirbti, kadangi patiria rimtų psichinių problemų. Jas nustatė ir pripažino Vokietijos gydytojai. 
Ieškinį kompensuoti žalą ji pateikė Švedijoje, kur įvyko nusikaltimas. Ieškinys paskelbtas 
priimtinu, tačiau žalos kompensacija buvo labai nedidelė. Peticijos pateikėjas aiškina, kad ši 
suma neteisinga ir netinkama atsižvelgiant į žalos rimtumą. Taip pat jo klientė nebuvo 
apklausta. Pateikus skundą, paaiškėjo, jog jį įvertinti gali tik kompensaciją išmokėjusi 
institucija. Taip pat paaiškėjo, kad teisminio tyrimo Švedijoje atlikti neįmanoma, o sėkmingų 
teisinių veiksmų prieš nusikaltėlį galimybės buvo nedidelės, todėl jų atsisakyta. Peticijos 
pateikėjas mano, kad Švedijos valstybė nepakankamai gerai taiko Direktyvą 2004/80/EB, o 
veiksminga apsauga pagal šios direktyvos nuostatas Švedijoje negarantuota. Jis prašo Europos 
Parlamento ištirti šį klausimą ir nurodyti ištaisyti padarytas klaidas. Taip pat jis prašo Europos 
Parlamento prisidėti tobulinant nepatenkinamą teisinę padėtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 18 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijoje nurodoma, kad Švedijos valstybė nepakankamai gerai taiko Direktyvą 2004/80/EB 
dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms.
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Direktyva 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms įdiegiama nacionalinių 
valdžios institucijų bendradarbiavimo sistema, palengvinanti nusikaltimų aukoms 
kompensacijos gavimą esant užsienyje. Ja siekiama nusikaltimų aukoms visoje Europos 
Sąjungoje užtikrinti atitinkamą kompensaciją ir palengvinti kreipimosi dėl kompensacijos 
gavimo sąlygas esant užsienyje. Sistema veikia pagal valstybių narių kompensacijų smurtinių 
tyčinių nusikaltimų, padarytų atitinkamose jų teritorijose, aukoms schemas.

Be to, direktyvos 12 straipsnyje numatoma, kad visos valstybės narės „užtikrina, kad jų 
nacionalinės taisyklės numatytų kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų, padarytų 
atitinkamose jų teritorijose, aukoms schemas, kurios garantuotų sąžiningą ir atitinkamą 
kompensaciją aukoms“, tačiau nepatikslinama, kas laikoma sąžininga ir atitinkama 
kompensacija.

Pagal direktyvos 19 straipsnį, 2009 m. Komisija pateikė Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą apie šios direktyvos taikymą nuo 
2006 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. Šis pranešimas pagrįstas išorės paslaugų
teikėjo atliktu parengiamuoju tyrimu1.

Paslaugų teikėjas pripažino, kad direktyvoje nenurodytas „sąžiningos ir atitinkamos 
kompensacijos“ pobūdis, todėl siekė nustatyti jį patvirtinančius kriterijus. Šie kriterijai 
pagrįsti:

– galimybe gauti kompensaciją už įvairių rūšių patirtus nuostolius,

– kompensacijos apribojimus atsižvelgiant į ieškovo finansinę padėtį,

– viršutines kompensacijos ribas,

– laikina galimybe gauti kompensaciją,

– reikalavimu gauti kompensaciją iš pažeidėjo ir

– papildomų kompensacijų išskaitymu.

Remdamasi tyrimu Komisija savo ataskaitoje padarė išvadą, kad nors kompensavimo 
schemos sudėtingos ir įvairiose valstybėse narėse skiriasi, atrodo, kad visos tyrime apžvelgtos 
valstybės narės yra nustačiusios veikiančias kompensacijų smurtinių tyčinių nusikaltimų 
aukoms schemas. Taip pat prieita prie išvados, kad, kaip paaiškėjo, valstybės narės 
nustačiusios sąžiningas ir atitinkamas kompensacijas smurtinių tyčinių nusikaltimų aukoms.

Remiantis Komisijai perduota informacija neįmanoma nustatyti jokio Direktyvos 2004/80/EB 
pažeidimo.
                                               
1 Su Matrix Insight: „The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation 
to crime victims EMPIRICAL REPORT“, 2008 12 12 ir „Direktyvos 2004/80/EB dėl 
kompensacijos nusikaltimų aukoms taikymo analizės 2008 m. gruodžio 12 d. 
apibendrinančiąja ataskaita“ galima susipažinti adresu 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.
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Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija neturi bendrųjų įgaliojimų 
kištis į pavienes teismuose nagrinėjamas bylas ar bendrąjį teisingumo vykdymą. Ji gali įsikišti 
tik esant akivaizdiems ir pakartotiniems Europos bendrijos teisės pažeidimo atvejams. 
Komisija nemano, kad šis atvejus būtent toks.

Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija neįmanoma nustatyti jokio Bendrijos teisės 
pažeidimo, todėl Komisija negali toliau tirti šio atvejo.

Jei peticijos pateikėjas mano, kad šiuo atveju pažeistos jo teisės, jis turėtų kreiptis dėl žalos 
atlyginimo į kompetentingus teismus nacionaliniu lygmeniu.“


