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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1320/2009, ko R. S. vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Ernst Johannsson, par Zviedrijas veikto Direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju 
noziegumos cietušajiem īstenošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja kliente saskārās ar slepkavības mēģinājumu un vēlāk ar telefona 
draudiem un iebiedēšanu, ko veica viņas bijušais Zviedrijas draugs. Slepkavības mēģinājums 
radīja viņai nopietnas psiholoģiskas problēmas, kas sievietei liedz strādāt — to ir noteikuši un 
atzinuši Vācijas ārsti. Viņa iesniedza kompensācijas pieprasījumu Zviedrijā, kur notika 
noziegums. Sievietes sūdzība tika atzīta par pieņemamu, taču kompensācijas maksājums bija 
ļoti mazs. Lūgumraksta iesniedzējs iebilst, ka kompensācijas līmenis bijis netaisnīgs un 
neatbilstošs, ņemot vērā radītā kaitējuma nopietnību. Turklāt viņa kliente nekad nav 
uzaicināta sniegt liecību. Kad sievietes sūdzība tikusi reģistrēta, ar to saistīto informāciju 
varēja novērtēt vienīgi struktūrvienība, kas atbildīga par kompensācijas izmaksāšanu. 
Pārsūdzība Zviedrijā nebija iespējama. Iespējas uz veiksmīgu tiesas prāvu pret vainīgo bija 
niecīgas, tāpēc netika veiktas nekādas darbības. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Zviedrijas varas iestādes nav pareizi īstenojušas Direktīvu 2004/80/EK un nodrošinājušas 
efektīvu aizsardzību tās nozīmē. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamenta izmeklēšanu, lai 
kompensētu šīs kļūdas, līdz ar pasākumiem šīs neapmierinošās tiesiskās situācijas 
uzlabošanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā
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„Lūgumrakstā apgalvots, ka Zviedrija nepareizi īstenojusi Direktīvu 2004/80/EK par 
kompensāciju noziedzībā cietušajiem.

Direktīva 2004/80/EK par kompensāciju noziedzībā cietušajiem ievieš sistēmu sadarbībai 
starp valsts iestādēm, lai atvieglotu pieeju kompensācijai noziegumos cietušajiem pārrobežu 
situācijās. Mērķis ir nodrošināt samērīgu kompensāciju noziegumos cietušajiem visā Eiropas 
Savienībā un atvieglot kompensācijas pieprasīšanu pārrobežu situācijās. Sistēmas darbības 
pamatā ir dalībvalstu kompensācijas shēmas cietušajiem par viņu attiecīgajās teritorijās 
izdarītiem tīšiem, vardarbīgiem noziegumiem.

Turklāt direktīvas 12. pantā noteikts, ka visas dalībvalstis „nodrošina to, ka to tiesību normās 
ir paredzēta tāda to teritorijā izdarītos tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem izmaksājamo 
kompensāciju sistēma, kura garantē taisnīgu un samērīgu kompensāciju cietušajiem”. Tiesa, 
nav norādīts, kas uzskatāms par taisnīgu un samērīgu kompensāciju.

Saskaņā ar direktīvas 19. pantu 2009. gadā Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai prezentēja ziņojumu par šīs direktīvas 
piemērošanu periodā no 2006. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim. Šis ziņojums 
bija balstīts uz ārēja darbuzņēmēja veiktu sagatavošanās pētījumu.1

Darbuzņēmējs atzina, ka direktīva nesniedz „taisnīgas un samērīgas” kompensācijas 
raksturojumu, tādēļ centās noteikt virkni kritēriju, kas varētu to uzrādīt. Vispārīgā nozīmē šie 
kritēriji bija balstīti uz:

– kompensācijas pieejamību dažādu veidu zaudējumiem;

– kompensāciju ierobežojumiem atkarībā no prasītāja finansiālās situācijas;

– kompensācijas maksimālo robežu;

– kompensācijas iepriekšēju pieejamību;

– prasību piedzīt kompensāciju no noziedznieka; un

– papildu pabalstu atskaitīšanu.

Balstoties uz pētījumu, Komisija savā ziņojumā secināja, ka, lai gan kompensāciju sistēmas ir 
komplicētas un raksturlielumi starp dalībvalstīm atšķiras, šķiet, ka visas pētījumā iekļautās 
dalībvalstis ir ieviesušas funkcionējošu kompensāciju sistēmu tīšos, vardarbīgos noziegumos 
cietušajiem. Vēl tā secināja, ka dalībvalstis acīmredzot nodrošina tīšos, vardarbīgos 
noziegumos cietušajiem taisnīgu un samērīgu kompensāciju.

Uz Komisijas rīcībā nonākušās informācijas pamata nebija iespējams konstatēt Direktīvas 
                                               
1 Matrix Insight: The application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to 
crime victims EMPIRICAL REPORT, 12.12.2008, and Analysis of the application of Directive 
2004/80/EC relating to compensation to crime victims SYNTHESIS REPORT, 12.12.2008, 
pētījums pieejams: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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2004/80/EK pārkāpumu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumu Eiropas Komisijai nav vispārēju 
pilnvaru iejaukties atsevišķās lietās, kas gaida izskatīšanu tiesā, vai vispārējā tiesu sistēmā. Tā 
ir tiesīga šādi rīkoties tikai tad, ja ir noticis uzskatāms un atkārtots Eiropas Kopienas tiesību 
pārkāpums. Komisijai nav zināms, vai šis ir tāds gadījums.

Pēc lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nebija iespējams konstatēt Kopienas tiesību 
pārkāpumu. Šī iemesla dēļ Komisijai nav pamata turpināt šo lietu.

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka minētajā gadījumā ir pārkāptas viņa tiesības, viņam 
būtu jāvēršas kompetentajās tiesās.”


