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Tárgy: Aleksandra Kawasnicka lengyel állampolgár által benyújtott 0965/2012. 
számú petíció a leánya kezelésével kapcsolatos állítólagos orvosi 
hanyagságról és gyermeke dán apjával fennálló problémáiról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója korábban Dániában rendelkezett lakóhellyel, és egy dán állampolgártól
leánya született. A petíció benyújtója panaszt tesz a lánygyermeke által születését követően a 
dán orvosoktól kapott kezelés miatt, és kifejti, hogy a gyermek állapotáról az orvosok csak 
egy lengyelországi tartózkodás alatt állítottak fel helyes diagnózist. A petíció benyújtója 
egyúttal ismerteti gyermeke dán apjával kapcsolatos problémáit, többek között a családi 
veszekedéseket és erőszakot, és úgy véli, nem kapott hatékony segítséget a dán rendőrségtől. 
A petíció benyújtója most Lengyelországba költözött, de nehéz helyzetben van, mert 
gyermekének apja nem fizeti a megállapított tartásdíjat. A petíció benyújtója egyúttal kifejti, 
hogy a dán hatóságoktól számos levelet kapott, amelyeket azonban nem hajlandó átvenni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

A petíció lengyel állampolgárságú benyújtójának egy dán állampolgártól született 
lánygyermeke. Panaszának oka, hogy lánya a születését követően kapott kezelés során 
állítólag hanyag orvosi kezelést kapott, és kifejti, hogy a helyes diagnózist csak 
Lengyelországban állították fel. Beszámol továbbá a családon belüli erőszakkal kapcsolatos 
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problémákról és arról, hogy a dán hatóságok nem nyújtottak számára hathatós segítséget. A 
petíció benyújtója jelenleg Lengyelországban telepedett le, ahol a dán hatóságoktól számos 
levelet kap, amelyeket azonban nem hajlandó átvenni. Kifejti továbbá, hogy a gyermek apja 
nem fizeti a gyermek részére a lengyel bíróság által megállapított tartásdíjat.

A Bizottság elöljáróban meg kívánja jegyezni, hogy az állítólagos orvosi hanyagság nem 
tartozik az uniós jog hatálya alá. A petíció benyújtójának ezért az általa elszenvedett károkért 
a dán jog alapján kell esetleges kompenzációt követelnie.

A családon belüli erőszakra vonatkozó beszámolókkal kapcsolatban a Bizottság tájékoztatni 
kívánja a Petíciós Bizottságot, hogy a Bizottság a tagállamok által a nők elleni erőszak 
valamennyi formája ellen folytatott küzdelem támogatására olyan kezdeményezéseket tesz, 
amelyek célja a megkülönböztetés elleni küzdelem és a nők helyzetének javítása, a tudatosság 
növelése, a bevált gyakorlatok megosztása és az adatgyűjtés javítása. A Daphne III program 
pénzügyi támogatást nyújt a nők elleni erőszak terén folyó transznacionális projektek részére1.

A bűncselekmények áldozatai helyzetének javítása a Bizottság egyik kiemelt célkitűzése. A 
büntetőeljárásokban a bűncselekmények áldozatait megillető eljárási jogok megerősítésére az 
EU 2012. október 25-én elfogadta a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU horizontális 
irányelvet. Ez az új rendelkezés felváltja a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001-
es kerethatározatot, és biztosítja a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és 
védelmére vonatkozó minimumszinteket az EU-ban, függetlenül attól, hogy honnan 
származnak vagy hol élnek2. Az EU jelenleg zárja le a polgári ügyekben hozott védelmi 
intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos 
tárgyalásokat. Ez a rendelet azt biztosítja majd, hogy az erőszakos cselekmények (különösen a 
családon belüli erőszak) áldozatai számíthassanak a saját tagállamukban kibocsátott – a 
bűncselekmény elkövetőjét korlátozó vagy tőle védő – védelmi határozatokra, ha az Unió más 
tagállamába utaznak vagy költöznek. A rendelet kiegészíti majd az európai védelmi 
határozatról szóló 2011. december 13-i 2011/99/EU irányelvet, amely a büntetőügyekben 
elfogadott védelmi határozatokra alkalmazandó. E két eszköz együttesen biztosítja majd a 
védelmi intézkedések legelterjedtebb típusainak Unión belüli hordozhatóságát.

Ami a lengyel bíróság azon határozatának dániai végrehajthatóságát illeti, hogy az apának 
havonta 1000 zlotyt kell fizetnie a gyermek részére tartásdíjként, a Bizottság tájékoztatja a 
petíció benyújtóját, hogy míg a 4/2009/EK rendelet a Szerződések értelmében nem 
alkalmazandó Dániára, az Európai Közösség és a Dán Királyság között 2005. október 19-én a 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Az alábbi minimális jogokat határozza meg: 
– az áldozatokkal tisztelettel bánnak, és a rendőrség, az ügyészség és a bírák képzésben részesülnek arra 
vonatkozóan, hogy miként bánjanak velük megfelelően;
– az áldozatok számukra érthető tájékoztatást kapnak jogaikról és ügyükről;
– valamennyi tagállamban rendelkezésre áll a sértettek támogatása; 
– az áldozatok kívánságuk szerint részt vehetnek az eljárásban, és segítséget kapnak a tárgyaláson való 
részvételhez;
– a kiszolgáltatott személyeket – köztük a gyermekeket, a nemi erőszak áldozatait és a fogyatékossággal élőket 
– azonosítják és megfelelő védelemben részesítik;
– az áldozatok a rendőrségi vizsgálat és a bírósági eljárás idején védelemben részesülnek.
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polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról kötött, a 2006/325/EK tanácsi határozattal1 létrejött megállapodás2 3. 
cikkének (2) bekezdése értelmében Dánia 2009. január 14-i levelében tájékoztatta a 
Bizottságot azon határozatáról, hogy a 4/2009/EK rendelet3 tartalmát annyiban végrehajtja, 
amennyiben e rendelet a 44/2001/EK rendeletet módosítja.

Ennek értelmében a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a 
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott 
együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet rendelkezéseit a III. és a VII. fejezet kivételével 
alkalmazni kell az Európai Közösség és Dánia közötti kapcsolatokra is. A 4/2009/EK rendelet 
2. cikkének és IX: fejezetének rendelkezései azonban csak annyiban alkalmazandók, 
amennyiben a joghatóságra, az elismerésre, az ítéletek végrehajthatóságára és végrehajtására, 
valamint az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkoznak. Így a más tagállamokban hozott 
határozatok elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések Dániára is 
alkalmazandók.

Ennélfogva átmeneti rendelkezéseknek megfelelően lehetőség nyílik arra, hogy a petíció 
benyújtója a Dániára részlegesen alkalmazandó rendelet IV: fejezetének 2. és 3. szakaszával 
összhangban Dániában kérelmezze a tartásra vonatkozó határozat végrehajthatóvá 
nyilvánítását. A tartásról szóló rendelet 27. cikkének (1) bekezdésének megfelelő, a 
végrehajthatóvá nyilvánításra irányuló kérelmet a Dél-dániai Közigazgatási Szervnek 
(Statsforvaltningen Syddanmark) kell benyújtani.

Miután azonban a tartásról szóló rendelet központi hatóságok közötti együttműködésről szóló 
VII. fejezete Dániára nem alkalmazandó, tanácsos lenne, ha a petíció benyújtója a tartásdíjak 
külföldön történő behajtásáról szóló, 1956. június 20-i New York-i egyezmény értelmében a 
lengyel hatóságok segítségét kérné, amelynek Dánia és Lengyelország is részes fele. Azon 
lengyel áttevő intézmények jegyzéke, amelyek segítséget nyújthatnak a petíció benyújtója 
részére, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia honlapján érhető el az alábbi címen:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Összegzés
A fentiek alapján a Bizottság nem tud beavatkozni a petíció benyújtójának érdekében.

                                               
1 HL L 120., 2006.5.5., 22. o.
2 HL L 299., 2005.11.16., 62. o.
3 HL L 7., 2009.1.10., 1-79. o. 


