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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0965/2011, którą złożyła Tammy Nørgård (USA), w sprawie 
domniemanego pogwałcenia praw człowieka przez władze duńskie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest obywatelką USA, ale mieszka i pracuje w Danii. Nie mieszka ona 
razem ze swoim duńskim małżonkiem, który stosował regularnie przemoc fizyczną 
i psychiczną wobec niej oraz dwójki ich niepełnoletnich dzieci, w wyniku czego składająca 
petycję musiała między innymi szukać schronienia w centrum kryzysowym dla 
maltretowanych kobiet i dzieci. Składająca petycję twierdzi, że władze duńskie, a zwłaszcza 
właściwe sądy, nie zachowały bezstronności podczas rozpatrywania jej sprawy i że padła ona 
ofiarą dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Wskazuje ona, że mimo że 
udowodniono, iż małżonek znęcał się nad nią fizycznie, i że przyznano jej nakaz ochrony 
zgodnie z art. 265 kodeksu karnego, małżonek dalej ją dręczy, a władze nie podejmują 
żadnych skutecznych środków w tej sprawie. Składająca petycję uważa, że władze duńskie 
stale lekceważą interesy obywateli innych państw w sprawach takich jak ta i, odnosząc się do 
ostrych słów krytyki, jakie skierowała pod adresem Danii Rada Praw Człowieka ONZ, a także 
do zaleceń Rady dla Danii w sprawie dzieci, zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie przedmiotowej kwestii.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Z zasady uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań i zaniechań państw członkowskich 
ograniczają się do nadzoru nad stosowaniem prawa Unii pod kontrolą Trybunału 
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Sprawiedliwości (por. art. 17 ust. 1 TUE).

Z informacji przekazanych przez składającą petycję nie wynika, by w sprawie, o której mowa, 
dane państwo członkowskie działało w ramach stosowania prawa UE. 
W istocie wprawdzie art. 18 TFUE zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na 
przynależność państwową, jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że 
przepis ten dotyczy sytuacji wchodzących w zakres stosowania prawa unijnego, w których 
obywatel państwa członkowskiego doświadcza traktowania dyskryminacyjnego względem 
obywateli innego państwa członkowskiego wyłącznie ze względu na swoją przynależność 
państwową, i nie ma zastosowania do przypadku ewentualnej różnicy w traktowaniu 
obywateli państw członkowskich i obywateli państw trzecich (zob. w szczególności wyrok 
A. Vatsourasa z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C-22/08, §§51 i 52).

W związku z tym dokonanie oceny, o którą wystąpiła składająca petycję, należy do władz 
krajowych, odpowiednio do zaistniałych okoliczności i kontekstu oraz zgodnie 
z odpowiednimi przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Jeżeli chodzi o kwestie 
dotyczące praw podstawowych poruszone przez składającą petycję, Komisja pragnie 
przypomnieć, że zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych postanowienia tej Karty 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie, gdy stosują one prawo Unii. Zatem 
w sprawie będącej przedmiotem petycji tylko do państw członkowskich należy zapewnienie 
wypełniania ich zobowiązań związanych z prawami podstawowymi, wynikających z umów 
międzynarodowych i z ustawodawstwa krajowego.

W ramach zakresu kompetencji UE Komisja jest zdecydowana chronić ofiary przestępstw, 
w tym przemocy domowej. 

Obecnie obowiązujący akt prawa pierwotnego UE dotyczący praw ofiar przestępstw to 
decyzja ramowa z 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym1, ustanawiająca 
minimalne standardy odnoszące się do ofiar przestępstw. Ta decyzja ramowa jest prawnie 
wiążąca dla państw członkowskich UE, w tym dla Danii. Komisja nie ma jednak uprawnień 
wykonawczych w odniesieniu do tego rodzaju aktów prawnych (w przeciwieństwie do innych 
rodzajów aktów prawnych UE, jak rozporządzenia i dyrektywy) przed dniem 1 grudnia 
2014 r. (koniec okresu przejściowego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony). Dlatego nawet 
gdyby Dania nie przestrzegała tej decyzji ramowej, Komisja obecnie nie może wszcząć 
przeciw niej postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

W maju 2011 r. Komisja przedstawiła pakiet dotyczący praw ofiar, w tym wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie norm minimalnych w zakresie praw ofiar przestępstw oraz wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach 
cywilnych. Wspomniana dyrektywa weszła w życie w dniu 15 listopada 2012 r. i zastępuje 
decyzję ramową z 2001 r. (jednak nie dotyczy to Danii, która nie podlega dorobkowi 
prawnemu UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości przyjętemu na mocy Traktatu 
z Lizbony, zgodnie z protokołem nr 22 do Traktatu o Unii Europejskiej). Dyrektywa ta 
zapewni ofiarom przestępstw wspólne minimalne standardy w zakresie praw dotyczących 
informacji, tłumaczenia, wsparcia i ochrony w czasie, gdy policja prowadzi dochodzenie, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:en:PDF
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i w toku postępowania sądowego. Wprawdzie Dania nie jest związana tą dyrektywą, jednak 
nie uniemożliwia jej to podjęcia działań jednostronnych w celu dostosowania prawa 
krajowego do przepisów tej dyrektywy.

Współprawodawcy UE pracują też obecnie nad finalizacją proponowanego rozporządzenia 
w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych. Instrument ten 
zagwarantuje ofiarom przemocy (w szczególności przemocy domowej), które podróżują lub 
przenoszą się do innego państwa członkowskiego Unii, możliwość dalszego korzystania 
z nakazu powstrzymywania się od określonych czynności lub nakazu ochrony, wydanych 
wobec sprawców w kraju pochodzenia. Proponowane rozporządzenie uzupełnia dyrektywę 
w sprawie europejskiego nakazu ochrony, mającą zastosowanie w sprawach karnych, którą 
przyjęto w grudniu 2011 r. Jednakże – tak jak w przypadku innych instrumentów prawa 
cywilnego i karnego UE – Dania nie podlega temu rozporządzeniu, a zatem pozostałe 
państwa członkowskie nie mogą w relacjach z nią stosować tych instrumentów wzajemnego 
uznawania. Dlatego jeżeli ofiary przestępstwa korzystające z nakazu ochrony w Danii 
podróżują lub przenoszą się do innego państwa członkowskiego, muszą wystąpić o nowy 
środek ochronny w tymże innym państwie, gdyż duński nakaz ochrony nie będzie uznawany 
automatycznie.

Aby pomóc państwom członkowskim w zwalczaniu wszelkich form przemocy wobec kobiet, 
Komisja podejmuje też inicjatywy mające na celu zwalczanie dyskryminacji i wzmocnienie 
statusu kobiet, podnoszenie świadomości, wymianę dobrych praktyk i poprawę w zakresie 
gromadzenia danych. Również w ramach programu Daphne III zapewniane jest wsparcie
finansowe dla projektów międzynarodowych dotyczących przemocy wobec kobiet.

Na podstawie informacji zawartych w skardze Komisja nie może zająć się omawianą sprawą, 
gdyż nie wchodzi ona w zakres jej kompetencji. Składająca petycję może przedstawić sprawę 
władzom krajowym, w tym sądowniczym, a jeśli stwierdzi, że któreś z jej podstawowych 
praw zostało naruszone, może złożyć skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.


