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Resumé 
 
Eurojust, Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde bidrager til at bekæmpe 

grænseoverskridende organiseret og alvorlig kriminalitet ved at koordinere det arbejde, der 

varetages af nationale myndigheder — både i EU-medlemsstaterne og i tredjelande — med at 

efterforske og retsforfølge grænseoverskridende kriminalitet. 

Selv om Eurojusts mandat primært fokuserer på samarbejde mellem retslige myndigheder, viser 

erfaringen, at anklagere og undersøgelsesdommere ofte er i forreste linje med hensyn til at 

identificere og løse problemer, der vedrører ofres udøvelse af rettigheder i en grænseoverskridende 

sammenhæng. 

Eurojust er derfor ideelt placeret til at kortlægge og rapportere om de udfordringer, retsvæsenets 

aktører på området står over for, og som de drøfter med hinanden, når de får støtte fra agenturet. 

Denne rapport giver et overblik over disse udfordringer inden for flere af EU's prioriterede 

kriminalitetsområder (afsnit 1) og over identificeret bedste praksis for at overvinde dem (afsnit 2). 

Det vedrører navnlig: 

- definitionen og identifikationen af ofre (navnlig i tilfælde af et stort antal ofre og/eller 

omfattende terrorangreb) 

- usikkerhed vedrørende deres processuelle status (dvs. ofre mod vidner, eller personer, 

der har gjort sig skyldige i relaterede strafbare handlinger) 

- behovet for at foregribe og mindske risikoen for sekundær eller gentagen viktimisering 

- hensyntagen til ofres interesser i forbindelse med behandlingen af domstolskompetence 

- vanskeligheder i forbindelse med sikring af erstatning til ofre. 

 

Denne brede erfaring, der er opnået i årenes løb, viser værdien af at inddrage ofrenes rettigheder i 

udformningen af efterforsknings- og retsforfølgningsstrategier til bekæmpelse af 

grænseoverskridende kriminalitet. Eurojust er fast besluttet på at støtte disse bestræbelser ved mere 

systematisk at tage hensyn til ofres rettigheder, når agenturet yder støtte til de nationale retslige 

myndigheder, navnlig i forbindelse med koordineringsmøder og fælles efterforskningshold. 

Som led i evalueringen af direktiv 2012/29/EU kan det være hensigtsmæssigt at overveje at 

anerkende og yderligere styrke Eurojusts rolle på dette område inden for EU's retlige rammer. 
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