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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0965/2011 της Tammy Nørgård, αμερικανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των 
δανικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα είναι πολίτης των ΗΠΑ που διαμένει και εργάζεται στη Δανία. Ζει χωριστά 
από τον δανό σύζυγό της, ο οποίος ασκούσε τακτικά σωματική και ψυχική βία στην ίδια και 
στα δύο ανήλικα παιδιά τους, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να αναζητήσει η αναφέρουσα 
καταφύγιο σε ένα κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων για κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι δανικές αρχές, και τα αρμόδια δικαστήρια συγκεκριμένα, δεν 
ενήργησαν αμερόληπτα κατά την εξέταση της υπόθεσής της, και ότι είναι θύμα διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω εθνικότητας. Επισημαίνει ότι, παρότι είχε αποδειχθεί ότι ο σύζυγός της 
ασκεί σωματική βία και έχει εκδοθεί εντολή προστασίας της από το εν λόγω πρόσωπο 
δυνάμει του άρθρου 265 του ποινικού κώδικα, ο σύζυγός της εξακολουθεί να την παρενοχλεί 
χωρίς οι αρχές να κινητοποιούνται αποτελεσματικά. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι δανικές 
αρχές παραβλέπουν συστηματικά τα συμφέροντα των αλλοδαπών υπηκόων σε υποθέσεις 
όπως η συγκεκριμένη και, επικαλούμενη τις σφοδρές επικρίσεις που άσκησε πρόσφατα το 
Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά της Δανίας και ιδίως τις 
συστάσεις του Συμβουλίου προς τη Δανία όσον αφορά τα παιδιά, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να εξετάσει την υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012
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Καταρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις των κρατών 
μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο 
του Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ).

Βάσει των πληροφοριών που παρέσχε η αναφέρουσα, δεν προκύπτει ότι εν προκειμένω το εν 
λόγω κράτος μέλος ενήργησε στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. 
Πράγματι, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 18 της ΣΛΕΕ απαγορεύει μεν τις διακρίσεις 
λόγω ιθαγενείας, αλλά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι η διάταξη 
αυτή αφορά καταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου όπου 
υπήκοος ενός κράτους μέλους υφίσταται διακρίσεις σε σύγκριση με υπηκόους ενός άλλου 
κράτους μέλους αποκλειστικά λόγω της ιθαγενείας του/της και δεν διέπει υποθέσεις 
ενδεχόμενης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ υπηκόων των κρατών μαλών και υπηκόων 
χωρών μη μελών (βλ. πιο συγκεκριμένα την υπόθεση Βάτσουρας της 4ης Ιουνίου 2009, 
υπόθεση C-22/08, §§51 και 52).

Ως εκ τούτου εναπόκειται στις εθνικές αρχές να προβούν στην αξιολόγηση που ζητείται από 
την αναφέρουσα, αναλόγως με τις περιστάσεις  και σύμφωνα με το συναφές εθνικό και 
διεθνές δίκαιο.  Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που θίγει η 
αναφέρουσα, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51, 
παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη 
απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Συνεπώς, 
αναφορικά με το ζήτημα στο οποίο παραπέμπει η αναφέρουσα, εναπόκειται αποκλειστικά 
στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα – όπως αυτές απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και από την 
εσωτερική νομοθεσία τους.

Στο πλαίσιο του πεδίου αρμοδιοτήτων της ΕΕ, η Επιτροπή είναι προσηλωμένη στην προστασία 
των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας.  

Το σήμερα ισχύον πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων 
αποτελείται από τη απόφαση πλαίσιο του 2001 σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε 
ποινικές διαδικασίες , η οποία καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα των θυμάτων. 
Η απόφαση πλαίσιο αυτή είναι νομικώς δεσμευτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένης της Δανίας. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητες ως προς την 
επιβολή αυτού του τύπου νομικών πράξεων (σε αντίθεση προς νομοθεσία της ΕΕ άλλων 
ειδών, όπως οι κανονισμοί και οι οδηγίες) πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2014 (ημερομηνία 
λήξεως ισχύος της μεταβατικής περιόδου κατόπιν της θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας). Ως εκ τούτου, ακόμα και εάν η Δανία δεν συμμορφωθεί προς την Απόφαση 
Πλαίσιο, η Επιτροπή δεν μπορεί επί του παρόντος να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά 
της Δανίας.

Το Μάιο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε δέσμη προτάσεων σχετικά με τα δικαιώματα των 
θυμάτων, συμπεριλαμβανημένης μιας πρότασης οδηγίας σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για τα 
δικαιώματα των θυμάτων και μιας πρότασης κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση μέτρων προστασίας αστικού δικαίου. Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 15 
Νοεμβρίου 2012 και αντικαθιστά την Απόφαση Πλαίσιο του 2001 (όχι όμως για τη Δανία η 
οποία δεν συμμετέχει στο κεκτημένο στον τομέα της δικαιοσύνης, το οποίο εγκρίθηκε στο 
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πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 22 της Συνθήκης γα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση). Η Οδηγία διασφαλίζει ότι για τα θύματα εγκλημάτων θα ισχύουν 
ελάχιστα πρότυπα δικαιωμάτων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, τη μετάφραση, την 
υποστήριξη και την προστασία κατά τη διάρκεια της έρευνας που η αστυνομία διενεργεί για 
το έγκλημα και κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών. Παρά το γεγονός ότι η Δανία 
δεν δεσμεύεται από την Οδηγία αυτή, δεν αποκλείεται να προβεί σε μονομερή διαβήματα για 
να ευθυγραμμίσει το εθνικό της δίκαιο με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας.

Οι συννομοθέτες της ΕΕ ασχολούνται επί του παρόντος επίσης με την περάτωση του 
προτεινόμενου Κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας 
αστικού δικαίου. Το μέσο αυτό θα διασφαλίζει ότι τα θύματα βίας (και ειδικότερα 
ενδοοικογενειακής βίας) μπορούν να βασίζονται σε εντολές περιορισμού ή προστασίας που 
εκδίδονται κατά του δράστη στην χώρα καταγωγής σε περίπτωση που ταξιδεύουν ή 
μετακομίζουν σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης. Ο προτεινόμενος αυτός Κανονισμός 
συμπληρώνει την οδηγία σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σε ποινικές 
υποθέσεις, η οποία εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2011. Εν τούτοις, όπως και στην περίπτωση 
άλλων μέσων αστικού και ποινικού δικαίου, η Δανία δεν συμμετέχει και τα άλλα κράτη μέλη 
δεν θα μπορούν, ως εκ τούτου, να εφαρμόζουν τα εν λόγω μέτρα αμοιβαίας αναγνώρισης ως 
προς τη Δανία. Εάν θύματα, για τα οποία έχει εκδοθεί εντολή προστασίας στην Δανία, 
ταξιδέψουν ή μετακομίσουν σε άλλο κράτος μέλος, θα είναι υποχρεωμένα, ως εκ τούτου, να 
υποβάλουν εκ νέου αίτηση για την έκδοση εντολής προστασίας στο άλλο κράτος μέλος 
δεδομένου ότι η εντολή προστασίας της Δανίας δεν αναγνωρίζεται αυτομάτως.

Προκειμένου να παράσχει περαιτέρω στήριξη στα κράτη μέλη όσον αφορά την 
καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, η Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης 
πρωτοβουλίες με σκοπό την καταπολέμηση διακρίσεων και την στήριξη των γυναικών, την 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη βελτίωση της 
συλλογής δεδομένων. Το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ παρέχει επίσης χρηματοδοτική ενίσχυση σε 
διεθνικά σχέδια στον τομέα της βίας κατά των γυναικών.

Βάσει των στοιχείων που η αναφέρουσα παρέχει στην καταγγελία της, η Επιτροπή δεν μπορεί 
να αναλάβει δράση στην προκείμενη περίπτωση, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στο πεδίο των 
αρμοδιοτήτων της. Η αναφέρουσα μπορεί να υποβάλει την υπόθεσή της στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και αν θεωρήσει ότι κάποιο από τα θεμελιώδη 
δικαιώματά της έχει παραβιαστεί, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


