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Θέμα: Αναφορά 0529/2010 του Alexander Nenchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή, εκ μέρους των ιταλικών αρχών, της οδηγίας 
2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου για την αποζημίωση των θυμάτων 
εγκληματικών πράξεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Τον Νοέμβριο του 2009 ο αναφέρων, ο οποίος είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας που 
διαπράχθηκε στην Ιταλία, απέστειλε αίτηση αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών 
πράξεων, στην αρχή συνδρομής στη Βουλγαρία, η οποία τον ενημέρωσε τον Ιανουάριο του 
2010 ότι η αίτησή του είχε διαβιβαστεί στην αρχή απόφασης στην Ιταλία. Καθώς η αρχή 
απόφασης στην Ιταλία δεν απάντησε, η αρχή συνδρομής απέστειλε επιστολή υπενθύμισης 
σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας. Καθώς η αρχή απόφασης ακόμη δεν έχει απαντήσει, ο 
αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει με σκοπό να διασφαλίσει ότι οι 
αρμόδιες ιταλικές αρχές θα συμμορφωθούν πάραυτα προς τις προαναφερθείσες διατάξεις της 
οδηγίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011.

Η οδηγία 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων θεσπίζει 
σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για τη διευκόλυνση της αποζημίωσης των 
θυμάτων σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να διασφαλισθεί η 
παροχή κατάλληλης αποζημίωσης στα θύματα εγκληματικών πράξεων σε ολόκληρη την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταστεί ευκολότερη η αξίωση αποζημίωσης σε υποθέσεις με 
διασυνοριακό χαρακτήρα. Το σύστημα εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των κρατών 
μελών για την αποζημίωση των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας που έχουν τελεστεί 
στο αντίστοιχο έδαφός τους.

Σχετικά με τις διαδικαστικές πτυχές, στην οδηγία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 7 
ότι: «Η αρχή απόφασης στην οποία διαβιβάζεται αίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 
6, κοινοποιεί το συντομότερο δυνατόν στην αρχή συνδρομής και στον αιτούντα τα ακόλουθα 
στοιχεία:
α) το πρόσωπο ή το αρμόδιο τμήμα που χειρίζεται το θέμα·
β) απόδειξη παραλαβής της αίτησης·
γ) ει δυνατόν, κατά προσέγγιση προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα 
ληφθεί η απόφαση για την αίτηση».

Η αίτηση του αναφέροντος για αποζημίωση εστάλη από τη βουλγαρική αρχή συνδρομής στην 
ιταλική αρχή απόφασης τον Ιανουάριο του 2010. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η ιταλική αρχή 
απόφασης δεν απάντησε και δεν απέστειλε απόδειξη παραλαβής της αίτησης. Η βουλγαρική 
αρχή συνδρομής απέστειλε επιστολή υπενθύμισης στην ιταλική αρχή απόφασης. Σύμφωνα με 
τον αναφέροντα, η ιταλική αρχή δεν απάντησε ποτέ στην αίτηση. 

Η Επιτροπή ανησυχεί σχετικά με την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2004/80/ΕΚ για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων καθώς και σχετικά με την πρακτική 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στην Ιταλία. 

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα ότι η ιταλική αρχή απόφασης πρέπει να 
συμμορφωθεί με την υποχρέωση να απαντήσει στις αρχές συνδρομής και στον αιτούντα «το 
συντομότερο δυνατόν», όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/80/ΕΚ. 

Η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να διατυπώσουν σχόλια επί της παρούσας αναφοράς 
καθώς και επί άλλων καταγγελιών που αφορούν την αποζημίωση θυμάτων σε υποθέσεις 
διασυνοριακού χαρακτήρα στην Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος «EU Pilot»1.  

Μετά την απάντηση που έδωσαν οι ιταλικές αρχές, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον είναι 
απαραίτητο να ληφθούν τυχόν περαιτέρω μέτρα, μεταξύ άλλων και να κινηθούν διαδικασίες
επί παραβάσει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ορθή υλοποίηση και εφαρμογή 
της οδηγίας 2004/80/EΚ από την Ιταλία. 

Η πρόσφατη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων 
συνιστά ένα πρώτο βήμα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θύματα προστατεύονται κατάλληλα και 
λαμβάνουν στήριξη σε όλη την ΕΕ. Για την επόμενη φάση η Επιτροπή ανακοίνωσε, μεταξύ 
άλλων μέτρων, την πρόθεσή της να αναθεωρήσει την οδηγία 2004/80/EΚ για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Προκειμένου να αξιολογηθεί 
συγκεκριμένα η λειτουργία των διασυνοριακών συστημάτων αποζημίωσης, η Επιτροπή θα 
δρομολογήσει μια ευρεία μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων.

                                               
1 Ένα πρόγραμμα με την ονομασία EU Pilot ιδρύθηκε για τη βελτίωση της ταχύτητας και της 
αποτελεσματικότητας της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Το κράτος 
μέλος καλείται να απαντήσει εντός προθεσμίας δέκα εβδομάδων στα ερωτήματα που θέτει η Επιτροπή.
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4. ΑΝΑΘ Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Τον Ιούνιο του 2011, η Επιτροπή κάλεσε τις ιταλικές αρχές να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με 
την υπόθεση του αναφέροντος. Στην απάντησή τους οι ιταλικές αρχές δήλωσαν ότι η 
υπόθεση διευθετήθηκε μέσω του κέντρου SOLVIT στην Ιταλία σε συνεργασία με την ιταλική 
διοίκηση και ότι ο αναφέρων δέχθηκε τη λύση που του προτάθηκε.


