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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0965/2011, adresată de Tammy Nørgård, de cetățenie americană, 
privind presupusele încălcări ale drepturilor omului de către autoritățile daneze

1. Rezumatul petiției

Petiționara este cetățean american care locuiește și lucrează în Danemarca. Aceasta s-a separat 
de soțul său danez, care a manifestat în mod repetat violență atât la nivel fizic, cât și la nivel 
mental împotriva petiționarei și a celor doi copii minori ai cuplului, ceea ce a determinat, 
printre altele, refugierea petiționarei într-un centru de criză pentru copii și femei abuzate. 
Petiționara susține că autoritățile daneze și, în special, instanțele competente, nu au i-au 
examinat în mod imparțial cazul, aceasta fiind expusă discriminării pe motiv de cetățenie. 
Aceasta atrage atenția asupra faptului că, deși soțul său a fost violent fizic, acest aspect fiind 
demonstrat, și a primit ordin de restricție din partea poliției în conformitate cu paragraful 265 
din Codul penal, acesta continuă să o hărțuiască fără ca autoritățile să intervină în mod 
eficient. Petiționara consideră că autoritățile daneze încalcă în mod constant interesele 
cetățenilor străini în cazuri similare celui de față și, făcând referire la critica violentă pe care 
Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU a adresat-o Danemarcei, dar și la recomandările 
importante pe care acest Consiliu le-a făcut în domeniul protecției copilului, aceasta solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 decembrie 2012

În principiu, competențele Comisiei în ceea ce privește acțiunile și omisiunile statelor membre 
se limitează la supravegherea aplicării dreptului Uniunii, sub controlul Curții de Justiție 
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[articolul 17 alineatul (1) TEU].

Din informațiile furnizate de petiționară nu reiese faptul că, în ceea ce privește situația 
reclamată, statul membru în cauză a acționat cu adevărat în sensul punerii în aplicare a 
dreptului Uniunii.
Într-adevăr, dacă articolul 18 primul paragraf din TFUE interzice orice discriminare pe motiv 
de cetățenie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a precizat faptul că aceste dispoziții 
vizează situațiile care intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii în care un resortisant 
al unui stat membru suferă un tratament discriminatoriu în relația cu resortisanții unui alt stat 
membru doar pe baza cetățeniei sale și nu este destinat să se aplice cazurilor care presupun 
eventuale diferențe de tratament între resortisanții statelor membre și resortisanții țărilor terțe 
(a se vedea în special Hotărârea din 4 iunie 2009 în cauza C-22/08, Vatsouras, 
punctele 51 și 52).

Prin urmare, intră în competența autorităților naționale să efectueze evaluarea solicitată de 
petiționară, potrivit circumstanțelor și contextului, și în conformitate cu dreptul național și 
internațional relevant. În ceea ce privește în mod special chestiunile referitoare la drepturile 
fundamentale invocate de petiționară, Comisia reamintește că, potrivit articolului 51 alineatul 
(1) din Carta drepturilor fundamentale, dispozițiile cartei se aplică statelor membre numai 
atunci când acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Prin urmare, în ceea ce privește problema 
la care face referire petiționara, este de competența exclusivă a statelor membre să se asigure 
că obligațiile care le revin cu privire la drepturile fundamentale – astfel cum decurg din 
acordurile internaționale și din legislația lor națională – sunt respectate.

În limitele competențelor UE, Comisia este foarte hotărâtă să protejeze victimele 
criminalității, inclusiv victimele violenței domestice.

Legislația primară a UE aflată în prezent în vigoare cu privire la drepturile victimelor 
criminalității este Decizia-cadru privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale1, 
care stabilește norme minime cu privire la drepturile victimelor. Această decizie-cadru este 
obligatorie din punct de vedere juridic pentru statele membre al UE, inclusiv pentru 
Danemarca. Cu toate acestea, Comisia nu are competențe executorii în ceea ce privește acest
tip de act legislativ (față de alte tipuri de acte legislative ale UE precum regulamentele și 
directivele) înaintea datei de 1 decembrie 2014 (expirarea perioadei de tranziție de la intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona). Astfel, chiar dacă Danemarca nu ar respecta decizia-
cadru, în prezent, Comisia nu poate să inițieze procedura de încălcare a dreptului UE 
împotriva sa.

În mai 2011, Comisia a prezentat un pachet de măsuri referitor la drepturile victimelor, 
incluzând o propunere de directivă de stabilire a unor norme minime privind drepturile 
victimelor și o propunere de regulament privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de 
protecție în materie civilă. Directiva a intrat în vigoare la 15 noiembrie 2012 și a înlocuit 
Decizia-cadru din 2001 (cu excepția Danemarcei care nu ia parte la acquis-ul UE în domeniul 
justiției adoptat în temeiul Tratatului de la Lisabona, în conformitate cu Protocolul 22 la 
Tratatul privind Uniunea Europeană). Directiva va garanta că victimele criminalității vor 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:03:32001F0220:RO:PDF
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beneficia de norme minime comune în ceea ce privește drepturile la informare, traducere, 
sprijinire și protecție pe parcursul anchetelor polițienești și al procedurilor judiciare. Deși 
Danemarca nu este obligată să aplice directiva în cauză, nu este exclus ca această țară să 
adopte măsuri unilaterale pentru a-și alinia legislația națională la dispozițiile directivei 
respective.

Pe de altă parte, colegiuitorii UE sunt pe punctul de a finaliza propunerea de regulament 
Acest instrument va asigura faptul că victimele violenței (în special domestice) se pot baza în 
continuare pe ordine de restricție sau de protecție emise împotriva infractorului în țara lor de 
origine în cazul în care acestea călătoresc sau circulă în alt stat membru al Uniunii. Această 
propunere de regulament completează Directiva privind ordinul european de protecție 
aplicabil în probleme penale, adoptată în decembrie 2011. Cu toate acestea, ca și în cazul altor 
instrumente ale UE în materie de justiție civilă și penală, Danemarca nu participă și, astfel, 
celelalte state membre nu vor putea aplica aceste instrumente de recunoaștere reciprocă cu 
Danemarca. Prin urmare, dacă victimele care beneficiază de un ordin de restricție în
Danemarca călătoresc sau circulă în alt stat membru, acestea vor trebui să aplice pentru o 
nouă măsură de protecție în celălalt stat întrucât ordinul de protecție danez nu poate fi 
recunoscut în mod automat.

Cu scopul de a sprijini în continuare statele membre în combaterea tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor, Comisia adoptă și inițiative care vizează combaterea 
discriminării și emanciparea femeilor, creșterea gradului de conștientizare, schimbul de bune 
practici și îmbunătățirea colectării de date. Programul Daphne III prevede, de asemenea, 
sprijin financiar pentru proiectele transnaționale din domeniul violenței împotriva femeilor.

Pe baza elementelor furnizate în petiție, Comisia nu poate urmări acest caz, întrucât 
chestiunea nu intră în competența sa. Petiționara își poate aduce cazul în fața autorităților 
naționale, inclusiv a celor judiciare și, în cazul în care consideră că i s-a încălcat vreunul 
dintre drepturile fundamentale, ea poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului.


