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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0965/2012, внесена от Александра Кавасницка, с полско 
гражданство, относно предполагаема медицинска небрежност във връзка с 
лечението на нейната дъщеря и проблемите й с бащата на детето, който е с 
датско гражданство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която преди е живяла в Дания, има дъщеря от датски 
гражданин. Тя се оплаква от лечението на малолетната си дъщеря, оказано от датски 
лекари след раждането ѝ, и подчертава, че точната диагноза е била определена едва по 
време на престой в Полша. Тя разказва и за проблемите, които е имала с датския баща 
на детето, включително домашни спорове и насилие, и не счита, че датската полиция ѝ 
е оказала някаква ефективна помощ. Вносителката на петицията понастоящем е 
установена в Полша, където се намира в затруднено положение, защото бащата на 
детето не ѝ изплаща договореното задължение за издръжка. Тя посочва още, че 
датските органи са ѝ изпратили редица писма, които тя отказва да приеме.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 януари 2013 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 31 май 2013 г.

Вносителката на петицията, полска гражданка, има дъщеря от датски гражданин. Тя се 
оплаква от предполагаема медицинска небрежност при лечението на дъщеря ѝ след 
нейното раждане и изтъква, че правилната диагноза е поставена едва в Полша. Тя също 
така съобщава за проблеми, свързани с домашно насилие, за които датската полиция не 
ѝ е оказала ефикасна помощ. Вносителката на петицията вече живее в Полша, където 
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датските органи ѝ изпращат редица писма, които тя отказва да приеме. Тя също така 
посочва, че бащата на детето не плаща издръжката на детето, присъдена от полски съд.

От самото начало Комисията би желала да посочи, че въпросът за предполагаемата 
медицинска небрежност не попада в обхвата на правото на ЕС. Вносителката на 
петицията следва да потърси евентуално обезщетение за понесените щети съгласно 
датското право.

Във връзка с докладваните случаи на домашно насилие, Комисията би желала да 
информира комисията по петиции, че в подкрепа на държавите членки в борбата с 
всички форми на насилие срещу жените Комисията предприема инициативи, насочени 
към борба срещу дискриминацията и овластяване на жените, повишаване на 
осведомеността, обмен на добри практики и подобряване на събирането на данни. 
Програмата „Дафне III“ предоставя финансова подкрепа за транснационални проекти в 
областта на борбата срещу насилието спрямо жени1.

Подобряването на положението за всички жертви на престъпления е един от 
приоритетите на Комисията. За укрепване на процесуалните права на жертвите на 
престъпления в наказателното производство ЕС прие на 25 октомври 2012 г. 
хоризонтална Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления. Тази нова мярка заменя 
Рамковото решение от 2001 г .  относно правното положение в наказателното 
производство на жертвите на престъпления и ще осигури минимално равнище на права, 
подкрепа и защита на жертвите на престъпления в целия ЕС, независимо от произхода 
и местоживеенето им2. В момента ЕС приключва преговорите по предложение за 
регламент относно взаимното признаване на мерки за защита при граждански дела. 
Този регламент ще гарантира, че жертвите на (по-специално домашно) насилие могат 
да разчитат на ограничителни заповеди или заповеди за защита, издадени срещу 
извършителя в собствената им държава—членка на Европейския съюз, когато пътуват 
или се преместят в друга държава членка. Той ще допълни Директива 2011/99/ЕС от 
13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита, която се прилага за мерки 
за защита, приети по наказателноправни въпроси. Заедно двата инструмента ще 
гарантират свободното движение на най-често срещаните видове мерки за защита в ЕС.

По отношение на възможността за прилагане в Дания на решението на полския съд, в 
което се постановява, че от март 2011 г. бащата трябва да заплаща 1000 злоти на месец 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 В него се определят следните минимални права: 
- към жертвите да се отнасят с уважение и полицията, прокурорите и съдиите да са обучени как да се 
отнасят към тях по подходящ начин;
- на жертвите да се предоставя информация относно техните права и техния случай по разбираем за тях 
начин;
- да е налице подкрепа за жертвите във всяка държава членка;
- жертвите да могат да участват в производството, ако желаят това, и да им се оказва подкрепа, за да 
присъстват на делото;
- да се определят уязвимите категории жертви — например деца, жертви на изнасилване, хора с 
увреждания — и да им се осигурява подобаваща закрила;
- на жертвите се осигурява защита по време на полицейското разследване на престъплението и на 
съдебното производство.
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за издръжка на детето, Комисията информира вносителката на петицията, че докато 
Регламент (ЕО) № 4/2009 не се прилага за Дания по силата на Договорите, в 
съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението от 19 октомври 2005 г. между 
Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
3, сключено с Решение 2006/325/ЕО на Съвета4, с писмо от 14 януари 2009 г. Дания е 
уведомила Комисията за решението си да прилага съдържанието на 
Регламент (ЕО) № 4/20095, доколкото този регламент изменя Регламент (ЕО) № 44/2001 
на Съвета.

Това означава, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни 
решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, ще се 
прилагат за отношенията между Европейската общност и Дания, с изключение на 
разпоредбите на глави III и VІІ. Разпоредбите на член 2 и глава IX от Регламент (ЕО) 
№ 4/2009 на Съвета се прилагат обаче само доколкото са свързани с компетентността, 
признаването, изпълнителната сила и изпълнението на решенията, както и с достъпа до 
правосъдие. Така някои разпоредби относно признаването и изпълнението на решения, 
постановени в друга държава членка, се прилагат по отношение на Дания.

Следователно би следвало да бъде възможно, при условията на преходните разпоредби, 
да се поиска в Дания декларация за изпълняемост на решението за издръжка, издадено 
в Полша, в съответствие с раздели 2 и 3 от глава IV от Регламента за задълженията за 
издръжка, който частично се прилага по отношение на Дания. Молбите за декларация 
за изпълняемост в съответствие с член 27, параграф 1 от Регламента за задълженията за 
издръжка трябва да бъдат подадени до държавната администрация за Южна Дания 
(Statsforvaltningen Syddanmark).

Тъй като обаче глава VII от Регламента за задълженията за издръжка относно 
сътрудничеството между централните органи не се прилага за Дания, е препоръчително 
вносителката да потърси помощ чрез полските органи по силата на Нюйоркската 
конвенция от 1956 г. за събирането на издръжка в чужбина, по която Дания и Полша са 
страни. Списък на полските предаващи органи, които могат да помогнат на 
вносителката на петицията, може да бъде намерен на уебсайта на Хагската 
конференция по международно частно право на следния адрес:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Заключения
С оглед на горепосоченото Комисията не може да се намеси в полза на вносителката на 
петицията.

                                               
3 ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62.
4 ОВ L 120, 05.05.2006 г., стр. 22.
5 ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1-79 


