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Spørgsmål nr. 690 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for, hvilke ændringer af lovgivnin-
gen direktiv 2012/29/EU af 25. oktober vil medføre, hvis 
Danmark beslutter at blive omfattet af direktivet.”

Svar:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 

om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettighe-

der, støtte og beskyttelse og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 

2001/220/RIA indeholder en række forpligtelser for medlemsstaterne til

bl.a. at sikre ofres ret til information, rådgivning, tolkebistand og oversæt-

telse, ofres deltagelse i straffesager og klageadgang samt regler vedrørende 

beskyttelse af ofre, herunder beskyttelse af ofre med særlige behov.

Direktivet er vedtaget med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Uni-

ons Funktionsmåde, tredje del, afsnit V, nærmere bestemt artikel 82, stk. 2, 

og er dermed omfattet af det danske retsforbehold. Danmark deltog således 

ikke i vedtagelsen af forslaget, og direktivets bestemmelser er ikke bin-

dende for og finder ikke anvendelse i Danmark. Retsforbeholdet er dog ik-

ke til hinder for, at Danmark opretholder og/eller indfører regler, som er i 

overensstemmelse med direktivets bestemmelser.

De medlemsstater, som direktivet retter sig til, vil skulle gennemføre di-

rektivet senest den 16. november 2015. Justitsministeriet har ikke på nu-

værende tidspunkt vurderet, om der bør ske gennemførelse af direktivet i 

dansk ret, herunder i hvilket omfang en sådan gennemførelse vil kræve 

ændringer af eksisterende lovgivning.


