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az emberi jogok a dán hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amerikai állampolgár, aki Dániában rendelkezik lakóhellyel és ott is 
dolgozik. A petíció benyújtója különváltan él dán házastársától, aki rendszeresen testi és lelki 
erőszakot alkalmazott vele és két kiskorú gyermekükkel szemben, ami többek között azt 
eredményezte, hogy a petíció benyújtójának az erőszak áldozatává vált nők és gyermekek 
számára fenntartott menhelyen kellett menedéket keresnie. A petíció benyújtója kifejti, hogy a 
dán hatóságok, mindenekelőtt az ügyben illetékes bíró, nem volt elfogulatlan ügye 
megítélésében, és a petíció benyújtója állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés áldozatává vált. A petíció benyújtója rámutat, hogy bár férje 
bizonyíthatóan fizikai erőszakot alkalmazott vele szemben, és a rendőrség ezért 
figyelmeztetésben részesítette a büntető törvénykönyv 265. szakasza értelmében, férje 
továbbra is zaklatja őt anélkül, hogy a hatóságok ténylegesen beavatkoznának. A petíció 
benyújtója szerint a dán hatóságok következetesen figyelmen kívül hagyják a külföldi 
állampolgárok érdekeit az olyan ügyekben, mint ez is, és hivatkozással arra a heves kritikára, 
amelyet az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a közelmúltban Dániával szemben megfogalmazott, 
nem utolsósorban az Emberi Jogi Tanács által a gyermekkel kapcsolatosan Dániához intézett 
markáns ajánlásokra, a petíció benyújtója ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. december 18.

Elvileg a Bizottságnak a tagállamok tetteivel és mulasztásaival kapcsolatos hatásköre arra 
korlátozódik, hogy a Bíróság irányítása alatt felügyelje az uniós jog alkalmazását (vö. EUSZ 
17. cikk 1. bekezdés).

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján nem valószínűsíthető, hogy az érintett 
tagállam az uniós jog végrehajtásának keretében járt el az említett ügyben. 
Gyakorlatilag ha az EUMSZ 18. cikkének első bekezdése tilt is minden nemzetiségi 
diszkriminációt, az Európai Bíróság pontosította, hogy ez a tiltás olyan uniós jog hatálya alá 
eső helyzetekre érvényes, amikor egy adott tagállam polgárát kizárólag állampolgársága miatt 
hátrányosan megkülönböztetik más tagállamok polgáraihoz képest, és nem alkalmazható 
olyan esetekre, amikor a tagállamok polgárai és a nem tagállam országok polgárai részesülnek 
eltérő bánásmódban (lásd konkrétan a C-22/08 Vatsouras ügyben 2009. június 4-én hozott 
ítélet 51. és 52. bekezdését). 

Ezért a nemzeti hatóságok feladata a petíció benyújtója által kért tényfeltárást elvégezni a 
körülmények és adott feltételek függvényében, a vonatkozó nemzeti és nemzetközi 
jogszabályoknak megfelelően. Ami különösen a petíció benyújtója által felvetett alapjogi 
kérdéseket illeti, a Bizottság arra emlékeztet, hogy az Alapjogi Charta 51. cikkének (1) 
bekezdése értelmében a Charta rendelkezései csak akkor vonatkoznak a tagállamokra, ha az 
Unió jogát hajtják végre. Ezért a petíció benyújtója által hivatkozott ügyben kizárólag a 
tagállamokra hárul annak feladata, hogy biztosítsák az alapvető jogokkal kapcsolatos, 
nemzetközi megállapodásokból és belső jogszabályaikból fakadó kötelezettségeik tiszteletben 
tartását.

Az EU hatáskörén belül a Bizottság határozottan elkötelezte magát a bűncselekmények 
áldozatainak, köztük a családon belüli erőszak áldozatainak védelmére. 

A bűncselekmények áldozatainak jogaira vonatkozóan jelenleg hatályos elsődleges uniós 
jogszabály a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001-es kerethatározat1, amely 
minimumszabályokat ír elő az áldozatok jogai tekintetében. E kerethatározat jogilag kötelező 
erejű az EU tagállamai, köztük Dánia számára. Ugyanakkor – ellentétben az uniós jogalkotás 
más formáival, mint például a rendeletek és irányelvek – az ilyen típusú jogi aktusok esetében 
a Bizottságnak 2014. december 1-je (a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő átmeneti 
időszak lejárta) előtt nincs végrehajtási joga. Ezért aztán, még ha Dánia nem is tartja 
tiszteletben a kerethatározatot, a Bizottság jelenleg nem folytathat ellene szabálysértési 
eljárást.

2011 májusában a Bizottság az áldozatok jogairól csomagot terjesztett elő, amely javaslatot 
tartalmazott az áldozatok jogaira vonatkozó minimumszabályokról szóló irányelvre és a 
polgári jogi védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányulóan. Az 
irányelv 2012. november 15-én lépett hatályba és a 2001-es kerethatározat helyébe lép 
(kivéve Dániát, amely nem részese az Európai Unióról szóló szerződéshez csatolt 22. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:en:PDF - Magyar nyelven 
nem érhető el
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jegyzőkönyv értelmében a Lisszaboni Szerződés szerint elfogadott uniós igazságügyi 
közösségi vívmányoknak (acquis). Az irányelv biztosítja majd, hogy a bűncselekmények 
áldozatai egységes minimumszabályok által biztosított előnyöket élvezzenek a 
tájékoztatáshoz, fordításhoz, támogatáshoz és védelemhez való jogok tekintetében, amíg a 
rendőrség kivizsgálja az ügyet, illetve a bírósági eljárás ideje alatt. Noha Dániára nézve ez az 
irányelv nem kötelező, nem kizárt, hogy Dánia egyoldalú lépéseket tesz majd, hogy nemzeti 
jogszabályait ezen irányelv előírásaival egyeztesse.

Az Európai Unió társjogalkotói a polgári jogi védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről 
szóló rendeletre irányuló javaslat véglegesítési szakaszánál tartanak. Ez az eszköz azt 
biztosítja majd, hogy az erőszakos cselekmények (különösen a családon belüli erőszak) 
áldozatai akkor is számíthassanak a saját országukban kibocsátott – a bűncselekmény 
elkövetőjét korlátozó vagy tőle védő – védelmi határozatokra, ha az Unió más tagállamába 
utaznak vagy költöznek. A rendeletre irányuló javaslat a bűnügyekben alkalmazandó, 2011. 
decemberben elfogadott európai védelmi határozatot egészíti ki. Ugyanakkor akárcsak a többi 
uniós polgári jogi és büntetőjogi eszköz esetében, Dánia ebben sem vesz részt és így a többi 
tagállam nem tudja e kölcsönös elismerési eszközöket Dániával szemben alkalmazni. Tehát 
amennyiben egy Dániában kibocsátott védelmi határozat alá eső személy más tagállamba 
utazik vagy költözik, ebben a másik tagállamban újra védelmi intézkedésekért kell 
folyamodnia, mivel a Dániában elrendelt védelem nem ismerhető el automatikusan.

Hogy a tagállamokat a nők elleni erőszak minden formájának visszaszorításáért folytatott 
küzdelmükben támogassa, a Bizottság kezdeményezéseket indít a hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetése, a nők helyzetének erősítése, tudatosságnövelés, a bevált 
gyakorlatok cseréje és az adatgyűjtés javítása céljával. A Daphne III program pénzügyi 
támogatást is nyújt a nők elleni erőszak terén folyó transznacionális projektek részére

A panaszban felsorolt tényezők alapján a Bizottság nem tudja az ügyet kivizsgálni, mert ez 
nem tartozik hatáskörébe.  A petíció benyújtója ügyét a tagállami hatóságok – többek között 
az igazságszolgáltatási szervek – elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető 
jogait sértették meg, az Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújthat be panaszt.


