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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1320/2009, którą złożył Ernst Johannsson (Niemcy) w imieniu 
R.S. (Niemcy), w sprawie wdrażania przez Szwecję dyrektywy 2004/80/WE 
odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw

1. Streszczenie petycji

Klientka składającego petycję padła ofiarą usiłowania morderstwa, a następnie telefonicznego 
nękania i zastraszania ze strony byłego szwedzkiego chłopaka. Nieudany zamach na życie 
kobiety spowodował wystąpienie u niej poważnych problemów psychologicznych 
uniemożliwiających jej pracę. Stan ofiary potwierdziła diagnoza niemieckich lekarzy. 
Klientka składającego petycję złożyła wniosek o odszkodowanie w Szwecji, gdzie doszło do 
przestępstwa. Jej roszczenia uznano za dopuszczalne, jednak wypłacone odszkodowanie było 
bardzo niskie. Składający petycję przekonuje, że wysokość odszkodowania jest 
niesprawiedliwa i nieadekwatna, mając na uwadze powagę doznanej szkody. Ponadto jego 
klientki nigdy nie wezwano do przedstawienia dowodów na poparcie jej wniosku. Po 
zarejestrowaniu skargi oceny jej zawartości merytorycznej mógł dokonać wyłącznie organ 
odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania. W Szwecji nie było możliwe odwoływanie się na 
drodze sądowej. Szanse na skuteczne przeprowadzenie postępowania sądowego przeciwko 
sprawcy były niewielkie, dlatego nie podjęto żadnych działań. Składający petycję uważa, że 
szwedzkie władze nie wdrożyły w odpowiedni sposób dyrektywy 2004/80/WE i nie 
zagwarantowały skutecznej ochrony w jej rozumieniu. Z tego powodu zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia w celu skorygowania tych 
błędów, a także przedsięwzięcia środków zmierzających do poprawy tej niesatysfakcjonującej 
sytuacji prawnej. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Składający petycję twierdzi, że Szwecja nie wdrożyła prawidłowo dyrektywy 2004/80/WE 
odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw.

Dyrektywa 2004/80/WE odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw ustanawia system 
współpracy między władzami krajowymi w celu ułatwienia dostępu do kompensaty dla ofiar 
przestępstw w sytuacjach transgranicznych. Celem dyrektywy jest zapewnienie odpowiedniej 
kompensaty dla ofiar przestępstw w całej Unii Europejskiej i ułatwienie zabiegania
o kompensatę w sytuacjach transgranicznych. System działa na podstawie systemów państw 
członkowskich dotyczących kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem 
przemocy, popełnionych na ich odpowiednich terytoriach. 

Ponadto art. 12 dyrektywy stanowi, że wszystkie państwa członkowskie „zapewniają, że ich 
przepisy krajowe przewidują istnienie systemu kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw
z użyciem przemocy popełnionych na ich odpowiednich terytoriach, który gwarantuje 
sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę dla ofiar”. Dyrektywa nie określa jednak, jaka 
kompensata powinna zostać uznana za sprawiedliwą i odpowiednią.

Zgodnie z art. 19 dyrektywy Komisja przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy
w 2009 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie to 
zostało oparte na wstępnym badaniu przeprowadzonym przez zewnętrznego wykonawcę1.

Wykonawca uznał, że dyrektywa nie określa natury „sprawiedliwej i odpowiedniej” 
kompensaty, i dlatego podjął starania w celu ustanowienia szeregu kryteriów, które mogłoby 
to wykazać. Ogólnie rzecz biorąc, kryteria opierały się na:

– dostępności kompensaty za różnego rodzaju poniesione straty,

– ograniczeniach kompensaty zależnych od sytuacji finansowej osoby występującej
z roszczeniem,

– górnych granicach kompensaty,

– tymczasowej dostępności kompensaty,

– wymogu domagania się kompensaty od osoby popełniającej przestępstwo,

– potrąceniu świadczeń dodatkowych.

Na podstawie wspomnianego badania Komisja wyciągnęła w sprawozdaniu wniosek, że choć 
systemy kompensaty są skomplikowane i różnią się między poszczególnymi państwami 
członkowskimi, wszystko wskazuje na to, że poddane badaniu państwa członkowskie 

                                               
1 Matrix Insight: Stosowanie dyrektywy 2004/80/WE odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw, 

SPRAWOZDANIE EMPIRYCZNE, 12.12.2008 r., oraz analiza stosowania dyrektywy 2004/80/WE 
odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw, SPRAWOZDANIE ZBIORCZE, 12.12.2008 r., 
dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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stworzyły działające systemy kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem 
przemocy. Ponadto Komisja uznała, że najwyraźniej państwa członkowskie zapewniają 
sprawiedliwą i odpowiednią kompensatę dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem 
przemocy.

Na podstawie informacji przekazanych Komisji nie można było stwierdzić pogwałcenia 
dyrektywy 2004/80/WE.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska nie ma 
żadnych ogólnych uprawnień w zakresie podejmowania interwencji w indywidualnych 
sprawach rozpatrywanych przez sądy ani ingerowania w ogólne wymierzanie 
sprawiedliwości. Może to czynić wyłącznie wówczas, gdy chodzi o wykazane i powtarzające 
się naruszenie prawa Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji
w przedmiotowej sprawie nie doszło do takiego naruszenia.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję nie można było stwierdzić 
złamania przepisów Wspólnoty. Dlatego Komisja nie może kontynuować rozpatrywania tej 
sprawy.

Jeśli według składającego petycję doszło do pogwałcenia jego praw w przedmiotowej 
sprawie, powinien on zabiegać o zadośćuczynienie na szczeblu krajowym za pośrednictwem 
właściwych sądów.


