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Suġġett: Petizzjoni 1320/2009, imressqa minn Ernst Johannsson, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem R.S., ta’ nazzjonalità Ġermaniża, dwar l-implimentazzjoni 
mill-Iżvezja tad-Direttiva 2004/80/KE li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal 
vittmi ta’ reati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-klijenta tal-petizzjonant kienet fil-mira ta’ attentat ta’ qtil u sussegwentement fastidju u 
intimidazzjoni permezz tat-telefon mill-eks-għarus Żvediż tagħha. L-attentat fuq ħajjitha 
ħallieha bi problemi psikoloġiċi serji, li jżommuha milli taħdem, kundizzjoni dijanjostikata u 
rikonoxxuta mit-tobba Ġermaniżi. Hija ppreżentat ilment għal kumpens fl-Isvezja, fejn seħħ 
ir-reat. L-ilment tagħha kien iddikjarat ammissibbli iżda l-ħlas ta’ kumpens kien baxx ħafna. 
Il-petizzjonant jargumenta li l-livell ta’ kumpens kien inġust u inadegwat meta wieħed iqis il-
gravità tal-ħsara kkawżata. Barra minn hekk, il-klijenta tiegħu qatt ma ntalbet tagħti evidenza. 
Ladarba l-ilment tagħha kien irreġistrat, il-merti tiegħu setgħu jkunu studjati biss mill-korp 
responsabbli mill-ħlas tal-kumpens. Reviżjoni ġudizzjarja ma kinitx possibbli fl-Iżvezja. Iċ-
ċansijiet ta’ proċedimenti legali b’suċċess kontra minn ikkommetta r-reat kienu ftit ħafna u 
għalhekk ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Il-petizzjonant huwa tal-opinjoni li l-awtoritajiet Svediżi 
naqsu milli jimplimentaw b’mod korrett id-Direttiva 2004/80/KE u milli jiggarantixxu 
protezzjoni effettiva fi ħdan it-tifsira tagħha. Għaldaqstant huwa qed ifittex li ssir 
investigazzjoni mill-Parlament Ewropew bil-għan li jirrimedja dawn l-iżbalji, flimkien ma’
miżuri biex itejjeb din is-sitwazzjoni legali li mhix sodisfaċenti. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.
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Il-petizzjoni tallega n-nuqqas ta’ implimentazzjoni korretta mill-Isvezja tad-Direttiva 
2004/80/KE li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ reati.

Id-Direttiva 2004/80/KE li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ delitti tistabbilixxi 
sistema ta’ koperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali biex jiġi faċilitat l-aċċess għall-
kumpens għal vittmi ta’ reati f’sitwazzjonijiet transkonfinali. L-għan huwa li jiġi żgurat 
kumpens xieraq għal vittmi ta’ reati madwar l-Unjoni Ewropea kollha u li jiġi faċilitat il-
proċess li bih wieħed ifittex kumpens f’sitwazzjonijiet transkonfinali. Is-sistema topera abbażi
tal-iskemi tal-Istati Membri dwar kumpens għal vittmi ta’ delitti intenzjonati vjolenti, 
kommessi fit-territorji rispettivi tagħhom.

Barra minn hekk, id-Direttiva, fl-Artikolu 12 tagħha, tistipola li l-Istati Membri kollha 
“għandhom jiżguraw li r-regoli nazzjonali tagħhom jipprovdu għall-eżistenza ta’ skema ta’
kumpens lil vittmi ta’ delitti vjolenti internazzjonali kommessi fit-territorji rispettivi tagħhom, 
li tiggarantixxi kumpens bil-fier u xieraq għal vittmi.” Madankollu, ma jispeċifikax liema 
kumpens għandu jitqies fier u xieraq.

Skont l-Artikolu 19 tad-Direttiva, il-Kummissjoni ppreżentat lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva fl-2009 li jkopri l-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2006 u l-31 ta’ Diċembru 2008. Dan ir-
rapport kien ibbażat fuq studju preparatorju li sar minn kuntrattur estern. 1

Il-kuntrattur irrikonoxxa li d-Direttiva ma tippreskrivix in-natura ta’ kumpens “fier u xieraq” 
u għalhekk kellha tistabbilixxi serje ta’ kriterji li jistgħu juru dan. B’mod ġenerali dawn il-
kriterji kienu bbażati fuq:

– Id-disponibilità tal-kumpens għal tipi differenti ta’ telf

– Limitazzjonijiet fuq il-kumpens li jiddependu fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-kwerelanti

– Limiti massimi ta’ kumpens

– Disponibilità provviżorja ta’ kumpens 

– Rekwiżit li jintalab kumpens mill-aggressur; u

– Tnaqqis tal-benefiċċji kollaterali

Abbażi tal-istudju, il-Kummissjoni kkonkludiet fir-rapport tagħha li waqt li l-iskemi ta’
kumpens huma kumplessi u l-karatteristiki jvarjaw bejn l-Istati Membri, jidher li l-Istati 
Membri kollha, li fihom sar is-servej, stabbilixxew skema effiċjenti ta’ kumpens għal vittmi 
ta’ delitti intenzjonati vjolenti. Hi kkonkludiet ukoll li jidher li l-Istati Membri jipprovdu 
kumpens fier u xieraq għal vittmi ta’ delitti intenzjonati vjolenti .
                                               
1 Matrix Insight: L-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/80/KE dwar kumpens lil vittmi ta’ 
delitti RAPPORT EMPIRIKU, 12.12.2008, u l-Analiżi tal-applikazzjoni tad-Direttiva 
2004/80/KE dwar kumpens għal vittmi ta’ delitti RAPPORT FIL-QOSOR, 12.12.2008 
disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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Abbażi tal-informazzjoni kkomunikata lill-Kummissjoni, ma kienx possibbli li jiġi stabbilit 
kwalunkwe ksur tad-Direttiva 2004/80/KE.

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea 
m’għandhiex setgħat ġenerali biex tintervieni f’każijiet individwali li għadhom pendenti fil-
qrati jew biex tinterferixxi fl-amministrazzjoni ġenerali tal-ġustizzja. Dan tista’ tagħmlu biss 
jekk ikun hemm involut ksur ippruvat u ripetut fil-liġi tal-Komunità Ewropea. Il-Kummissjoni 
mhix konxja li dan huwa l-każ.

Ma kienx possibbli li jiġi stabbilit, fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, 
kwalunkwe ksur tal-liġi Komunitarja. Għal din ir-raġuni, il-Kummissjoni ma tistax issegwi 
dan il-każ.

Jekk il-petizzjonant jemmen li d-drittijiet tiegħu nkisru fil-każ inkwistjoni, hu għandu jitlob 
rimedju fil-livell nazzjonali permezz tal-qrati kompetenti.


