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Комисия по петиции

18.12.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0965/2011, внесена от Tammy Nørgård, с американско 
гражданство, относно твърдение за нарушение на правата на човека от 
страна на датските органи

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е гражданка на САЩ, която живее и работи в Дания. Тя 
живее разделена със съпруга си, датски гражданин, който редовно е подлагал нея и 
двете им непълнолетни деца на физическо и психическо насилие, което, наред с 
другото, е принудило вносителката да потърси убежище в кризисен център за жени и 
деца, жертви на насилие. Вносителката твърди, че датските органи и по-специално 
компетентните съдилища не са действали безпристрастно при разглеждането на делото 
и че спрямо нея е била проявена дискриминация на основание гражданство. Тя изтъква, 
че, въпреки че е било доказано, че съпругът й е упражнявал физическо насилие и тя 
разполага с възбранителна заповед срещу него съгласно параграф 265 от Наказателния 
кодекс, той продължава да я тормози, без органите да предприемат ефективни 
действия. Вносителката счита, че датските органи непрекъснато пренебрегват 
интересите на чуждестранните граждани в подобни случаи и, позовавайки се на острата 
критика, която Съветът на ООН по правата на човека наскоро отправи към Дания, 
включително и на препоръките на Съвета към Дания по отношение на децата, тя 
призовава Европейския парламент да разгледа случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6.

3. Отговор от Комисията, получен на 18 декември 2012 г.
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По принцип правомощията на Комисията по отношение на действия или бездействие 
на държавите членки се ограничават до надзора по прилагането на правото на ЕС под 
контрола на Съда на ЕС (вж. член 17, параграф 1 от ДЕС).

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не дава основание да се счита, 
че в случая въпросната държава членка е действала в рамките на прилагането на 
правото на ЕС.
Действително, макар и параграф първи от член 18 от ДФЕС забранява всяка форма на 
дискриминация на основание гражданство, то Съдът на Европейския съюз уточни, че 
тази разпоредба се отнася до ситуации, попадащи в обхвата на законодателството на 
Съюза, при които гражданин на дадена държава членка е подложен на дискриминация 
във връзка с граждани на друга държава членка единствено въз основа на 
неговото/нейното гражданство, и не е предназначена да бъде прилагана в случаи на 
евентуално различно третиране между граждани на държави членки и граждани на 
други държави (виж по-специално решението по случая Vatsouras от 4 юни 2009 г., 
дело C-22/08, §§51 и 52).

Ето защо задача на националните органи е да направят исканата от вносителя на 
петицията оценка, в зависимост от обстоятелствата и контекста и в съответствие с 
съответното национално и международно законодателство. Що се отнася по-специално 
до въпросите, свързани с основните права, които са повдигнати от вносителя на 
петицията, Комисията би желала да напомни, че съгласно член 51, параграф 1 от 
Хартата на основните права, разпоредбите на Хартата се отнасят за държавите членки 
единствено когато те прилагат правото на Съюза. Следователно по отношение на 
въпроса, повдигнат от вносителя на петицията, отговорността е единствено на 
отделните държави членки да гарантират спазването на своите задължения, свързани с 
основните права, произтичащи от международни договори и тяхното вътрешно 
законодателство.

В рамките на правомощията на ЕС Комисията е силно ангажирана по отношение на 
закрилата на жертвите на престъпления, включително на жертвите на домашно 
насилие.

Намиращото се понастоящем в сила първично законодателство на ЕС по отношение на 
правата на жертвите на престъпления е рамковото решение от 2001 г. относно правното 
положение в наказателното производство на жертвите от престъпления1, определящо 
минималните стандарти по отношение на правата на жертвите. Това рамково решение е 
правно обвързващо за държавите членки на ЕС, включително за Дания. При все това 
Комисията не разполага с правомощия по отношение на правоприлагането за този вид 
правен акт (противно на други видове законодателство на ЕС, като например 
регламентите и директивите) преди 1 декември 2014 г. (изтичане на преходния период 
след влизането в сила на Договора от Лисабон). Ето защо, дори Дания да не се съобрази 
с рамковото решение, понастоящем Комисията не може да стартира процедура по 
нарушение срещу нея.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:en:PDF
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През май 2011 г. Комисията представи пакет относно правата на жертвите, включващ 
предложение за директива за установяване на минимални стандарти за правата на 
жертвите и за регламент относно взаимното признаване на мерките за защита в 
гражданското право. Директивата влезе в сила на 15 ноември 2012 г .  и заменя 
рамковото решение от 2001 г. (но не за Дания, която не участва в достиженията на 
правото на ЕС, приети в рамките на Договора от Лисабон, в съответствие с Протокол 22 
към Договора за Европейския съюз). Директивата ще гарантира, че жертвите на 
престъпления се ползват от общи минимални стандарти за права по отношение на 
информиране, превод, подкрепа и закрила през времето, в което полицията разследва 
престъплението и по време на съдебните процедури. Макар и тази директива да не е 
обвързваща за Дания, не е изключено Дания да предприеме едностранни стъпки за 
привеждане в съответствие на националното си законодателство с разпоредбите на 
директивата.

Съзаконодателите на ЕС също така са в процес на финализиране на предложения 
регламент относно взаимното признаване на мерките за защита в гражданското право. 
Този инструмент ще гарантира, че жертвите на насилие (по-специално на домашно 
насилие) могат да разчитат на издадени в държавата по произход заповеди за възбрана 
или защита спрямо извършителя, в случай че пътуват или сменят местоживеенето си в 
друга държава членка на Съюза. Този предложен регламент допълва Директивата 
относно Европейската заповед за осигуряване на защита, приложима при 
наказателноправни въпроси, приета през декември 2011 г .  Както и при други 
инструменти на гражданското и наказателното право на ЕС обаче Дания не участва и 
затова останалите държави членки няма да могат да прилагат тези инструменти за 
взаимно признаване с Дания. Следователно в случай че жертви, ползващи се от заповед 
за осигуряване на защита в Дания, пътуват или се преместват в друга държава членка, 
то те ще трябва да подадат молба за нова мярка за осигуряване на защита в другата 
държава, тъй като тяхната датска заповед за защита не може да бъде автоматично 
призната.

С цел по-голяма подкрепа за държавите членки в борбата срещу всички форми на 
насилие срещу жените, Комисията също така предприема инициативи за борба с 
дискриминацията и за овластяване на жените, повишаване на осведомеността, обмен на 
добри практики и подобряване на събирането на данни. Програмата „Дафне III“ 
предоставя също така финансова подкрепа за транснационални проекти в областта на 
борбата срещу насилието спрямо жени.

Въз основа на предоставените в жалбата данни, Комисията не може да продължи да 
работи по този случай, тъй като въпросът попада извън нейните компетенции. 
Вносителката на петицията може да отнесе своя случай пред националните органи, в 
това число и съда, и, ако счита, че което и да било от нейните основни права е било 
нарушено, може да внесе жалба в Европейския съд по правата на човека.


