
CM\810984RO.doc PE440.076v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

25.3.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1320/2009, adresată de Ernst Johansson, de cetățenie germană, în 
numele R.S., de cetățenie germană, privind aplicarea de către Suedia a Directivei 
2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității

1. Rezumatul petiției

Clienta petiționarului a fost victima unei tentative de omor și a unor acțiuni ulterioare de 
hărțuire și amenințare prin telefon întreprinse de către fostul ei prieten suedez. De la tentativa 
de omor, clienta petiționarului a rămas cu grave probleme psihologice din cauza cărora nu mai 
este în stare să muncească, starea sa fiind diagnosticată și recunoscută de medicii germani. 
Aceasta a înaintat o cerere pentru obținerea de despăgubiri în Suedia, unde a avut loc delictul. 
Cererea ei a fost admisă, însă despăgubirile acordate au fost infime. Petiționarul susține că 
nivelul despăgubirii nu a fost echitabil și adecvat, având în vedere gravitatea prejudiciului 
cauzat. În plus, clienta petiționarului nu a fost chemată niciodată pentru a depune mărturie. 
După înregistrarea reclamației, legitimitatea acesteia a putut fi evaluată doar de organismul 
însărcinat cu plata despăgubirii. Revizuirea juridică nu a fost posibilă în Suedia, iar șansele de 
succes ale unor proceduri judiciare împotriva autorului infracțiunii au fost minime, prin 
urmare abandonându-se demersurile în acest sens. Petiționarul consideră că autoritățile 
suedeze nu au aplicat în mod corect prevederile Directivei 2004/80/CE și că în Suedia nu este 
garantată o protecție eficientă în sensul respectivei directive. În consecință, petiționarul 
solicită Parlamentului European să investigheze problema în scopul rectificării acestor erori și 
să ia măsuri pentru îmbunătățirea situației juridice nesatisfăcătoare din acest domeniu. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010
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Petiția conține alegații referitoare la punerea incorectă în aplicare de către Suedia a Directivei 
2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității.

Directiva 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității instituie un sistem de 
cooperare între autoritățile naționale pentru a facilita accesul la despăgubiri pentru victimele 
infracționalității în situații transfrontaliere. Scopul este de a asigura compensații adecvate 
victimelor infracționalității pe întreg teritoriul Uniunii Europene și de a facilita obținerea 
despăgubirilor în situații transfrontaliere. Sistemul funcționează pe baza sistemelor de 
despăgubire din statele membre pentru acordarea de despăgubiri victimelor infracțiunilor 
premeditate săvârșite prin violență pe teritoriul statelor respective.

De asemenea, directiva prevede la articolul 12 că „toate statele membre se asigură că 
dispozițiile de drept intern prevăd existența unui sistem de despăgubire a victimelor 
infracțiunilor premeditate săvârșite prin violență pe teritoriile lor respective care să garanteze 
o despăgubire echitabilă și corespunzătoare a victimelor”. Totuși, în directivă nu se specifică 
ce înseamnă despăgubiri echitabile și corespunzătoare.

În 2009, în conformitate cu articolul 19 din directivă, Comisia a prezentat Parlamentului 
European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea 
directivei respective în perioada 1 ianuarie 2006 – 31 decembrie 2008. Raportul s-a bazat pe 
un studiu preliminar derulat de un contractant extern.1

Contractantul a recunoscut că directiva menționată anterior nu specifică ce înseamnă 
despăgubiri „echitabile și corespunzătoare” și, prin urmare, a căutat să stabilească o serie de 
criterii care să demonstreze acest lucru. În linii mari, criteriile s-au bazat pe:

– disponibilitatea despăgubirilor pentru diferite tipuri de daune;

– limitarea despăgubirilor în funcție de situația financiară a reclamantului;

– limite maxime ale despăgubirilor;

– disponibilitatea provizorie a despăgubirilor;

– cerința de a căuta să se obțină despăgubiri de la autorul infracțiunii și

– deducerea beneficiilor colaterale.

Pe baza studiului, Comisia a concluzionat în raportul său că, deși sistemele de despăgubire
sunt complexe și au caracteristici diferite în fiecare stat membru, se pare că toate statele 
membre examinate au instituit un sistem de despăgubire a victimelor infracțiunilor 
premeditate săvârșite prin violență. De asemenea, Comisia a concluzionat că statele membre 
ar oferi, se pare, despăgubiri echitabile și corespunzătoare victimelor infracțiunilor 
                                               
1 Matrix Insight: Aplicarea dispozițiilor Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea 
victimelor infracționalității RAPORTUL EMPIRIC, 12.12.2008; Analiza aplicării 
dispozițiilor Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității 
RAPORTUL DE SINTEZĂ, 12.12.2008, disponibile la adresa: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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premeditate săvârșite prin violență.

Pe baza informațiilor comunicate Comisiei, nu s-a putut constata o încălcare a Directivei 
2004/80/CE.

În temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia Europeană nu are, ca 
regulă generală, competența de a interveni în cazuri specifice aflate pe rolul instanțelor 
judiciare sau în chestiuni care țin de administrarea generală a justiției. Aceasta poate interveni 
doar în situațiile în care este vorba de o încălcare dovedită și repetată a dreptului comunitar. 
Comisia nu are cunoștință că acesta ar fi și cazul petiției de față.

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu s-a putut constata vreo încălcare a legislației 
comunitare. Din acest motiv, Comisia nu poate continua investigațiile în acest caz.

Dacă petiționarul consideră că s-au încălcat drepturile clientei sale în cazul prezentat, acesta 
se poate adresa instanțelor naționale competente.


