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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja yra JAV pilietė, gyvenanti ir dirbanti Danijoje. Peticijos pateikėja gyvena 
atskirai nuo savo vyro dano, kuris nuolat naudojo prieš ją ir du poros nepilnamečius vaikus 
fizinį ir psichologinį smurtą, dėl kurio, be kitų dalykų, peticijos pateikėja priversta prašyti 
prieglobsčio smurtą patiriančių moterų ir vaikų krizių centre. Peticijos pateikėja tvirtina, kad 
Danijos valdžios institucijos, ypač kompetentingi teismai, svarstydamos bylą elgėsi šališkai ir 
kad ji patyrė diskriminaciją dėl pilietybės. Peticijos pateikėja nurodo, kad jos vyras ir toliau 
persekioja ją, bet valdžios institucijos iš tikrųjų nesiima veiksmų, nors ir buvo įrodyta, kad jis 
naudojo fizinį smurtą, ir peticijos pateikėjai suteiktas apsaugos nuo jos vyro orderis pagal 
Baudžiamojo kodekso 265 dalį. Peticijos pateikėja mano, kad Danijos valdžios institucijos 
tokiais atvejais kaip šis nuolat nepaiso užsienio šalių piliečių interesų, ir remdamasi 
pastaruoju metu JT žmogaus teisių tarybos išsakyta aštria kritika dėl Danijos, ypač Tarybos 
rekomendacijomis Danijai dėl vaikų, prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gruodžio 18 d.

„Iš esmės Komisijos įgaliojimai valstybių narių veiksmų ir neveikimo atvejais riboti, ji tik 
prižiūri, kaip taikomi Europos Sąjungos teisės aktai, kontroliuojama Teisingumo Teismo 
(plg. ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį).
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Remiantis peticijos pateikėjos pateikta informacija neatrodo, kad nurodytu atveju atitinkama 
valstybė narė veikė įgyvendindama Europos Sąjungos teisę.
Iš tiesų, nors SESV 18 straipsnio pirma pastraipa draudžiama bet kokia diskriminacija dėl 
pilietybės, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nurodė, kad ši nuostata taikoma atvejams, 
patenkantiems į ES teisės taikymo sritį, kai vienos valstybės narės pilietis diskriminuojamas, 
palyginti su kitos valstybės narės piliečiu, vien dėl jo pilietybės, ir netaikoma galimo 
nevienodo požiūrio į valstybių narių ir trečiųjų valstybių piliečius atveju (žr. ypač 2009 m. 
birželio 4 d. sprendimą A. Vatsouro byloje, bylos C-22/08 51 ir 52 punktas.).

Todėl nacionalinės valdžios institucijos turi atlikti peticijos pateikėjos prašomą vertinimą 
atsižvelgdamos į susijusias aplinkybes ir padėtį, taip pat laikydamosi atitinkamų nacionalinių 
ir tarptautinių teisės aktų. Kalbant konkrečiai apie peticijos pateikėjos iškeltus su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus, Komisija norėtų priminti, kad, remiantis 
Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, Chartijos nuostatos skirtos valstybėms 
narėms tik tada, kai jos įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Todėl peticijos pateikėjos 
nurodytu atveju valstybės narės pačios turi užtikrinti, kad būtų vykdomi jų su pagrindinėmis 
teisėmis susiję įsipareigojimai, prisiimti pagal tarptautinius susitarimus ir nustatyti jų vidaus 
teisės aktuose.

Kiek tai susiję su ES kompetencija, Komisija itin pasiryžusi apsaugoti nusikaltimų aukas, 
įskaitant smurto šeimoje aukas.

Šiuo metu veikiantis ES pirminės teisės aktas, susijęs su nusikaltimų aukų teisėmis, yra 
2001 m. Pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose1, juo 
nustatomi būtiniausi aukų teisių standartai. Šis pamatinis sprendimas yra teisiškai privalomas 
ES valstybėms narėms, įskaitant Daniją. Vis dėlto iki 2014 m. gruodžio 1 d. (pereinamojo 
laikotarpio įsigalėjus Lisabonos sutarčiai pabaigos) Komisija neturės vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimų, susijusių su tokios rūšies teisės aktais (priešingai nei kitų ES teisės aktų, pvz., 
reglamentų ir direktyvų, atveju). Vadinasi, net jei Danija nesilaikytų Pamatinio sprendimo, 
šiuo metu Komisija negali pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš ją.

2011 m. gegužės mėn. Komisija pristatė teisės aktų dėl nukentėjusiųjų teisių rinkinį, įskaitant 
pasiūlymus dėl Direktyvos dėl būtiniausių aukų teisių standartų ir dėl Reglamento dėl 
civilinės teisės apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo. Direktyva pradėjo galioti 2012 m. 
lapkričio 15 d. ir ja buvo pakeistas 2001 m. Pamatinis sprendimas (išskyrus Danijoje, kuri 
pagal Europos Sąjungos sutarties 22 protokolą neprisideda prie pagal Lisabonos sutartį 
priimto ES teisyno). Direktyva bus užtikrinama, kad bendri būtiniausi standartai dėl teisių, 
susijusių su informacija, vertimu, parama ir apsauga, policijai tiriant nusikaltimą ir teismui 
nagrinėjant bylą, būtų naudingi nusikaltimų aukoms. Nors Danijai ši direktyva nėra 
privaloma, neatmetama, kad Danija imsis vienašalių veiksmų ir suvienodins savo nacionalinės 
teisės aktus su Direktyvos nuostatomis.

ES teisės aktų leidėjai taip pat rengiasi užbaigti siūlomą Reglamentą dėl civilinės teisės 
apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo. Šia priemone bus užtikrinama, kad nukentėjusieji 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:en:PDF
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nuo smurto (ypač šeimoje) galėtų pasikliauti sulaikymo ar apsaugos orderiais, išduodamais 
prieš nusikaltimo vykdytoją jų kilmės šalyje, jei jie keliautų ar persikeltų gyventi į kitą 
Sąjungos valstybę narę. Šiuo siūlomu reglamentu papildoma 2011 m. gruodžio mėn. priimta 
Direktyva dėl Europos apsaugos orderio, taikytina baudžiamųjų bylų atveju. Tačiau kaip ir 
kitų ES civilinės ir baudžiamosios teisės priemonių atveju Danija nedalyvauja, todėl kitos 
valstybės narės negalės taikyti šių tarpusavio pripažinimo priemonių su Danija susijusiais 
atvejais. Jei nukentėjusieji, kurie naudojasi apsaugos orderiu Danijoje, iškeliaus ar persikels 
gyventi į kitą valstybę narę, kitoje valstybėje jos turės prašyti naujos apsaugos priemonės, nes 
Danijoje išduotas apsaugos orderis nebus automatiškai pripažįstamas.

Siekdama toliau remti valstybes nares kovojant su visomis smurto prieš moteris formomis, 
Komisija taip pat imasi iniciatyvų, kuriomis siekiama kovoti su diskriminacija ir suteikti 
moterims daugiau galių, didinti informuotumą, keistis gerąja patirtimi ir gerinti duomenų 
rinkimą. „Daphne III“ programa taip pat teikiama finansinė parama tarpvalstybiniams 
projektams smurto prieš moteris srityje.

Remiantis skunde pateikta informacija, Komisija negali toliau nagrinėti šios bylos, nes ji 
nepriklauso jos kompetencijai. Peticijos pateikėja dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines 
valdžios institucijas, taip pat teismus ir, jei ji mano, kad pažeistos bet kurios iš jos pagrindinių 
teisių, gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui.“


