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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0965/2012 af Aleksandra Kawasnicka, polsk statsborger, om påstået 
lægesjusk i forbindelse med behandlingen af hendes datter og hendes problemer 
med barnets danske fader

1. Sammendrag

Andrageren, der tidligere var bosat i Danmark, har en datter med en dansk statsborger. Hun 
påklager den behandling, hendes spæde datter fik af de danske læger efter fødslen, og 
påpeger, at den rigtige diagnose først blev stillet under et ophold i Polen. Samtidig redegør 
hun for de problemer, hun har haft med barnets danske fader, bl.a. husspektakler og vold, og 
hun mener ikke, at det danske politi har ydet hende effektiv hjælp. Andrageren har nu bosat 
sig i Polen, hvor hun befinder sig i en vanskelig situation, da barnets fader ikke betaler hende 
det fastsatte underholdsbidrag. Hun påpeger tillige, at de danske myndigheder har tilsendt 
hende en række skrivelser, som hun dog nægter at modtage.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. maj 2013

Andrageren, der er polsk statsborger, har en datter med en dansk statsborger. Hun klager over 
påstået lægesjusk i forbindelse med behandling af hendes spæde datter efter fødslen og 
påpeger, at den korrekte diagnose kun blev stillet i Polen. Hun beretter også om problemer 
vedrørende vold i hjemmet og om, at det danske politi ikke ydede hende effektiv hjælp. 
Andrageren er nu bosat i Polen, hvor hun modtager en række skrivelser fra de danske 
myndigheder, som hun dog nægter at modtage. Hun forklarer også, at barnets fader ikke 
betaler det underholdsbidrag til barnet, der er fastsat af en polsk domstol.
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Fra start af ønsker Kommissionen at pointere, at spørgsmålet om det påståede lægesjusk ikke 
henhører under EU-lovgivningen. Andrageren bør derfor søge om mulig kompensation for de 
skader, der er opstået, under dansk lovgivning.

Vedrørende de omtalte episoder med vold i hjemmet, vil Kommissionen gerne informere 
Udvalget for Andragender om, at den for at hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe alle 
former for vold mod kvinder, er i færd med at tage initiativer rettet mod at bekæmpe 
diskrimination, styrke kvindernes stilling, øge bevidstheden om emnet, udveksle gode 
praksisser og forbedre dataindsamlingen. Daphne III-programmet yder økonomisk støtte til 
transnationale projekter på området for vold mod kvinder1.

Det er en af Kommissionens prioriteter at forbedre situationen for alle ofre for kriminalitet. 
EU vedtog den 25. oktober 2012 det horisontale direktiv 2012/29/EU om 
minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse 
for at styrke kriminalitetsofres proceduremæssige rettigheder i forbindelse med straffesager. 
Dette nye tiltag erstatter rammeafgørelsen fra 2001 om ofres stilling i forbindelse med 
straffesager og vil sikre et minimumsniveau af rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre i hele 
EU, uanset hvor de kommer fra, og hvor de bor2. Den Europæiske Union er i øjeblikket ved at 
afslutte forhandlinger om et forslag til forordning om gensidig anerkendelse af 
beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.  Denne forordning vil sikre, at ofre for 
vold (navnlig vold i hjemmet) fortsat vil kunne sætte deres lid til polititilhold eller 
beskyttelsesordrer udstedt mod gerningsmanden i deres hjemland - en medlemsstat - selv om 
de rejser til, eller flytter til, en anden EU-medlemsstat. Den vil supplere direktiv 2011/99/EU 
af 13. december 2011 om den europæiske beskyttelsesordre, som gælder for 
beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i straffesager. De to instrumenter vil tilsammen 
sikre en fri cirkulation af de mest almindelige typer af beskyttelsesforanstaltninger inden for 
EU.

Vedrørende muligheden for at få den polske domstols afgørelse, om at faderen fra marts 2011 
skal betale 1000 zloty om måneden i børnebidrag, fuldbyrdet i Danmark, informerer 
Kommissionen andrageren om, at selvom forordning (EF) nr. 4/2009 ikke finder anvendelse 
på Danmark i henhold til traktaterne, så har Danmark, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 
2, i aftalen af 19. oktober 2005 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark 
om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område3, der blev indgået ved Rådets afgørelse 2006/325/EF4, i en skrivelse af 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Det fastsætter de følgende minimumsstandarder: 
- ofre skal behandles med respekt, og politi, anklagere og dommere uddannes til at håndtere dem korrekt;
- ofre skal informeres om deres rettigheder og om deres sag, på en måde så de forstår det:
- der skal være støtteordninger for ofre i alle medlemsstater;
- ofre kan deltage i processen hvis de ønsker det og hjælpes, så de kan være til stede under retssagen;
- sårbare ofre, såsom børn, voldtægtsofre, eller folk med handicap, skal identificeres og sikres en ordentlig 
beskyttelse;
- ofre skal beskyttes mens politiet undersøger forbrydelsen og under retssagen.
3 EUT L 299 af 16.11.2005, s. 62.
4 EUT L 120 af 5.5.2008, s. 22.
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14. januar 2009 informeret Kommissionen om sin beslutning om at gennemføre indholdet af 
forordning (EF) nr. 4/20091, i det omfang denne forordning ændrer forordning (EF) nr. 
44/2001.

Dette betyder, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 4/2009 om kompetence, lovvalg, 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt 
anvendes ved forbindelser mellem Det Europæiske Fællesskab og Danmark, med undtagelse 
af bestemmelserne i kapitel III og VII. Bestemmelserne i artikel 2 og kapitel IX i forordning 
(EF) nr. 4/2009 skal dog kun anvendes i det omfang, de vedrører retternes kompetence, 
anerkendelse, håndhævelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser samt adgang til 
domstolsprøvelse. Således gælder visse bestemmelser om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
afgørelser truffet i en anden medlemsstat for Danmark.

Derfor bør det være muligt, med forbehold af overgangsbestemmelser, at anmode om, at 
retsafgørelsen fra Polen om underholdspligt erklæres eksigibel i Danmark i overensstemmelse 
med afsnit 2 og 3 af kapitel IV i forordning om underholdspligt, der finder delvis anvendelse i 
Danmark. Anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel i henhold til artikel 27 
stk. 1 i forordningen om underholdspligt, skal forelægges Statsforvaltningen Syddanmark.

Da kapitel VII i forordningen om underholdspligt, der omhandler samarbejde mellem 
centralmyndigheder, ikke finder anvendelse for Danmark, kan det være tilrådeligt for 
andrageren at søge hjælp via de polske myndigheder i henhold til New York-konventionen fra 
1956 om inddrivelse af underholdsbidrag i udlandet, som både Danmark og Polen er 
kontraherende parter i. Det er muligt at finde en liste over polske fremsendende instanser, som 
kan hjælpe andrageren, på webstedet for Haagerkonferencen om International Privatret, på 
følgende adresse:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Konklusion

På denne baggrund kan Kommissionen ikke gribe ind til fordel for andrageren.

                                               
1 EUT L 7 af 10.1.2009, s. 1-79. 


