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Επιτροπή Αναφορών

31.5.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0965/2012, της Aleksandra Kawasnicka, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη ιατρική αμέλεια στο πλαίσιο θεραπευτικής αγωγής 
της κόρης της και σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον δανό 
πατέρα του παιδιού

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, η οποία ήταν παλαιότερα κάτοικος Δανίας, έχει μία κόρη με δανό υπήκοο. 
Διαμαρτύρεται για τη θεραπευτική αγωγή που έλαβε η κόρη της από τους δανούς γιατρούς 
μετά τη γέννησή της, και επισημαίνει ότι η σωστή διάγνωση έγινε τελικά κατά τη διάρκεια 
προσωρινής διαμονής στην Πολωνία. Συγχρόνως, αναφέρει τα προβλήματα που είχε η ίδια με 
τον δανό πατέρα του παιδιού, μεταξύ άλλων οικογενειακές αντιδικίες και βία, και θεωρεί ότι 
η δανική αστυνομία δεν της παρέσχε αποτελεσματική βοήθεια. Η αναφέρουσα είναι τώρα 
κάτοικος Πολωνίας, όπου βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, καθώς ο πατέρας του παιδιού 
δεν της καταβάλλει την καθορισμένη διατροφή. Επισημαίνει επίσης ότι οι δανικές αρχές της 
έστειλαν μια σειρά επιστολών, τις οποίες ωστόσο αρνείται να δεχθεί.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013

Η αναφέρουσα, πολωνικής ιθαγένειας, έχει μια κόρη με δανό υπήκοο. Διαμαρτύρεται για την 
εικαζόμενη ιατρική αμέλεια σχετικά με τη θεραπευτική αγωγή που έλαβε η κόρη της μετά τη 
γέννησή της, και επισημαίνει ότι η σωστή διάγνωση έγινε τελικά στην Πολωνία. Αναφέρει, 
επίσης, τα προβλήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία και το γεγονός ότι η δανική 
αστυνομία δεν της παρείχε αποτελεσματική βοήθεια. Η αναφέρουσα έχει πλέον εγκατασταθεί 
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στην Πολωνία, όπου έχει λάβει μια σειρά επιστολών από τις δανικές αρχές, τις οποίες 
αρνείται να δεχθεί. Εξηγεί, επίσης, ότι ο πατέρας του παιδιού δεν καταβάλλει τη διατροφή για 
το παιδί που έχει οριστεί από πολωνικό δικαστήριο.

Εξ αρχής, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι το ζήτημα της εικαζόμενης ιατρικής 
αμέλειας δεν καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η αναφέρουσα θα πρέπει να 
κάνει αίτηση πιθανής αποζημίωσης για τις ζημίες που προκλήθηκαν στο πλαίσιο του δανικού 
δικαίου.

Όσον αφορά τις καταγγελλόμενες πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, η Επιτροπή θα ήθελε να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών ότι, αποσκοπώντας στη στήριξη των κρατών μελών για 
την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, η Επιτροπή αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες με στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών, την ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη βελτίωση της 
συλλογής δεδομένων. Το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε διεθνικά 
σχέδια στον τομέα της βίας κατά των γυναικών1.

Η βελτίωση της κατάστασης όλων των θυμάτων της εγκληματικότητας είναι μία από τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής. Προκειμένου να ενισχυθούν τα δικονομικά δικαιώματα των 
θυμάτων της εγκληματικότητας στη διάρκεια ποινικών διαδικασιών, η ΕΕ ενέκρινε στις 25 
Οκτωβρίου 2012 την οριζόντια οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων 
σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της 
εγκληματικότητας. Το νέο μέτρο αντικαθιστά την οδηγία πλαίσιο του 2001 σχετικά με το 
καθεστώς των θυμάτων στις ποινικές διαδικασίες και θα διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο 
δικαιωμάτων, υποστήριξης και προστασίας για τα θύματα σε ολόκληρη την ΕΕ, ανεξαρτήτως 
από πού προέρχονται και πού ζουν2. Επί του παρόντος, η ΕΕ βαίνει προς την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις. Ο εν λόγω κανονισμός θα διασφαλίζει 
ότι τα θύματα βίας (και ειδικότερα ενδοοικογενειακής βίας) μπορούν να βασίζονται σε 
εντολές περιορισμού ή προστασίας που εκδίδονται κατά του δράστη στη χώρα καταγωγής – η 
οποία είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όταν ταξιδεύουν ή μετακομίζουν σε 
άλλο κράτος μέλος. Θα συμπληρώνει την οδηγία 2011/99/ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, η οποία αφορά τα μέτρα προστασίας που 
εκδίδονται σε ποινικές υποθέσεις. Τα δύο αυτά μέσα θα εξασφαλίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των πιο κοινών τύπων μέτρων προστασίας εντός της ΕΕ.

Όσον αφορά τη δυνατότητα να επιβάλει στη Δανία την απόφαση του πολωνικού δικαστηρίου 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Ορίζονται τα ακόλουθα ελάχιστα δικαιώματα: 
-τα θύματα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ενώ η αστυνομία, οι εισαγγελείς και οι δικαστές έχουν εκπαιδευτεί 
για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους·
-τα θύματα ενημερώνονται σχετικά με τα δικαιώματά τους και την υπόθεσή τους με εύληπτο τρόπο·
-πρέπει να υπάρχει στήριξη των θυμάτων σε κάθε κράτος μέλος·
-τα θύματα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες, εάν το επιθυμούν, και βοηθούνται στο να παραστούν 
στη δίκη·
-αναγνωρίζονται τα ευάλωτα θύματα – όπως παιδιά, θύματα βιασμού, ή άτομα με αναπηρίες – και 
προστατεύονται κατάλληλα·
-τα θύματα προστατεύονται ενόσω η αστυνομία ερευνά το έγκλημα και κατά τη διάρκεια της δίκης.
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που δηλώνει ότι, από τον Μάρτιο του 2011, ο πατέρας πρέπει να καταβάλλει 1000 ζλότι τον 
μήνα για τη στήριξη του παιδιού, η Επιτροπή ενημερώνει την αναφέρουσα ότι, παρότι ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 δεν εφαρμόζεται στη Δανία δυνάμει των Συνθηκών, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συμφωνίας της 19ης Οκτωβρίου 2005 μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία και 
την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1 που συνήφθη 
με την απόφαση 2006/325/ΕΚ2 του Συμβουλίου, η Δανία κοινοποίησε με επιστολή της 14ης 
Ιανουαρίου 2009 στην Επιτροπή την πρόθεσή της να εφαρμόσει το περιεχόμενο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/20093, στο μέτρο που αυτός ο κανονισμός τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, 
το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε 
θέματα υποχρεώσεων διατροφής θα εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και Δανίας, εξαιρουμένων των διατάξεων των κεφαλαίων III και VII. Οι 
διατάξεις του άρθρου 2 και το κεφάλαιο IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 4/2009, εντούτοις, 
εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση, την 
εκτελεστότητα και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων καθώς και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη. Έτσι, ορισμένες διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος εφαρμόζονται στη Δανία.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι δυνατό, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, να 
ζητηθεί από τη Δανία κήρυξη εκτελεστότητας της απόφασης σχετικά με τη διατροφή που έχει 
εκδοθεί στην Πολωνία σύμφωνα με τις ενότητες 2 και 3 του κεφαλαίου IV του κανονισμού 
περί υποχρεώσεων διατροφής, ο οποίος εφαρμόζεται εν μέρει στη Δανία. Οι αιτήσεις για την 
κήρυξη εκτελεστότητας σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού περί 
υποχρεώσεων διατροφής πρέπει να υποβάλλονται στην Κρατική Διοίκηση Νότιας Δανίας 
(Statsforvaltningen Syddanmark).

Ωστόσο, καθώς το κεφάλαιο VII του κανονισμού περί υποχρεώσεων διατροφής σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών δεν εφαρμόζεται στη Δανία, θα ήταν ίσως σκόπιμο για 
την αναφέρουσα να αναζητήσει βοήθεια μέσω των πολωνικών αρχών στο πλαίσιο της 
Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1956 περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή, στην 
οποία και η Δανία και η Πολωνία είναι συμβαλλόμενα μέρη. Ο κατάλογος των πολωνικών 
υπηρεσιών διαβίβασης που μπορούν να βοηθήσουν την αναφέρουσα είναι διαθέσιμος στην 
ιστοσελίδα της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, στην ακόλουθη 
διεύθυνση:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Συμπεράσματα
Τούτων δοθέντων, η Επιτροπή δεν δύναται να παρέμβει υπέρ της αναφέρουσας.

                                               
1 ΕΕ L 299 της 16.11.2005, σ. 62.
2 ΕΕ L 120 της 5.5.2006, σ. 22.
3 EE L 7 της 10.1.2009, σ. 1-79 


