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Tema: Peticija Nr. 0965/2012 dėl galimo medikų aplaidumo gydant peticijos 
pateikėjos dukterį ir problemų su vaiko tėvu Danijos piliečiu, kurią pateikė 
Lenkijos pilietė Aleksandra Kawasnicka

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, anksčiau gyvenusi Danijoje, turi dukterį, kurios tėvas yra Danijos pilietis. 
Ji skundžiasi gydymu, kurį jos vos gimusiai dukteriai suteikė Danijos gydytojai, ir atkreipia 
dėmesį į tai, kad teisinga diagnozė nustatyta tik viešint Lenkijoje. Peticijos pateikėja taip pat 
pasakoja apie sunkumus, kurių patyrė gyvendama kartu su Danijos pilietybę turinčiu vaiko 
tėvu, įskaitant ginčus ir smurtą šeimoje, ir mano, kad Danijos policija jai nesuteikė 
veiksmingos pagalbos. Peticijos pateikėja šiuo metu apsistojusi Lenkijoje ir patiria sunkumų, 
nes vaiko tėvas nevykdo sutartos alimentų mokėjimo prievolės. Ji taip pat nurodo, kad 
Danijos valdžios institucijos jai siuntė laiškų, tačiau ji atsisako juos priimti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.

„Peticijos pateikėja, kuri yra Lenkijos pilietė, turi dukterį, kurios tėvas yra Danijos pilietis. Ji 
skundžiasi galimu medikų aplaidumu gydant jos vos gimusią dukterį ir atkreipia dėmesį į tai, 
kad teisinga diagnozė nustatyta tik Lenkijoje. Peticijos pateikėja taip pat praneša apie su 
smurtu šeimoje susijusias problemas ir apie tai, kad Danijos policija jai nesuteikė veiksmingos 
pagalbos. Šiuo metu peticijos pateikėja apsistojusi Lenkijoje, kur gauna nemažai Danijos 
valdžios institucijų laiškų, kuriuos atsisako priimti. Ji taip pat aiškina, kad vaiko tėvas nemoka 
Lenkijos teismo nustatytų vaikui išlaikyti skirtų alimentų.
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Nuo pat pradžių Komisija norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad galimo medikų aplaidumo 
klausimas nepriskiriamas ES teisės aktų taikymo sričiai. Todėl peticijos pateikėja turėtų 
prašyti atlyginti galimą patirtą žalą remdamasi Danijos teisės aktais.

Dėl smurto šeimoje, apie kurį buvo pranešta, Komisija norėtų informuoti Peticijų komitetą, 
kad ji, siekdama padėti valstybėms narėms kovoti su visų rūšių smurtu prieš moteris, imasi 
iniciatyvų, kurių tikslas – kovoti su diskriminacija ir įgalinti moteris, didinti informuotumą, 
keistis gerosios patirties pavyzdžiais ir tobulinti duomenų rinkimą. Įgyvendinant programą 
„Daphne III“ finansinė parama teikiama tarpvalstybiniams kovos su smurtu prieš moteris 
srities projektams1.

Visų nusikaltimų aukų padėties gerinimas yra vienas iš Komisijos prioritetų. Siekdama 
stiprinti nusikaltimų aukų procesines teises nagrinėjant baudžiamąsias bylas, 2012 m. spalio 
25 d. ES patvirtino horizontaliąją Direktyvą 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 
nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai. Šia nauja priemone 
pakeičiamas 2001 m. Pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose ir aukoms visoje ES, nesvarbu, iš kur jos kilusios ar kur gyvena, bus užtikrinamas 
būtiniausias teisių, paramos joms ir jų apsaugos lygis2. Šiuo metu ES baigia derybas dėl 
pasiūlymo dėl reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose. 
Šiuo reglamentu bus užtikrinama, kad nukentėjusieji nuo smurto (ypač nuo smurto šeimoje), 
keliaudami ar persikeldami gyventi į kitą valstybę narę, galėtų pasikliauti jų kilmės šalyje 
(Europos Sąjungos valstybėje narėje) nusikaltimo vykdytojui išduotais sulaikymo ar apsaugos 
orderiais. Šiuo reglamentu bus papildyta 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyva 2011/99/ES dėl 
Europos apsaugos orderio, kuri taikoma baudžiamosiose bylose paskirtoms apsaugos 
priemonėms. Kartu taikant šias dvi priemones Europos Sąjungoje bus užtikrinamas laisvas 
dažniausiai taikomų apsaugos priemonių judėjimas.

Dėl galimybės Danijoje užtikrinti Lenkijos teismo priimto sprendimo, kuriame nurodyta, kad 
nuo 2011 m. kovo mėn. tėvas kas mėnesį turi mokėti po 1 000 zlotų vaikui išlaikyti, 
vykdymą, Komisija informuoja peticijos pateikėją, kad, nors pagal Sutartis Danijoje 
Reglamento (EB) Nr. 4/2009 nuostatos netaikomos, Danija, vadovaudamasi 2005 m. spalio 
19 d. Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų 
civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo3, sudaryto Tarybos sprendimu 
2006/325/EB4, 3 straipsnio 2 dalimi, 2009 m. sausio 14 d. raštu pranešė Komisijai apie savo 
sprendimą įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 4/20095 turinį tiek, kiek šiuo reglamentu iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Joje nustatytos šios būtiniausios teisės:
– su aukomis elgiamasi pagarbiai, o policininkai, prokurorai ir teisėjai mokomi tinkamai su jomis elgtis;
– aukos joms suprantamu būdu informuojamos apie savo teises ir savo bylą;
– parama aukoms teikiama visose valstybėse narėse;
– jei nori, aukos gali dalyvauti nagrinėjant bylą ir joms padedama dalyvauti teismo procese;
– pažeidžiamos aukos (vaikai, žaginimų aukos, neįgalios aukos) nustatomos ir tinkamai apsaugomos;
– aukos saugomos tol, kol policija tiria nusikaltimą ir kol vyksta teismo procesas.
3 OL L 299, 2005 11 16, p. 62.
4 OL L 120, 2006 5 5, p. 22.
5 OL L 7, 2009 1 10, p. 1–79.
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Tai reiškia, kad Europos bendrijos ir Danijos santykiams bus taikomos Reglamento (EB) 
Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei 
bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nuostatos, išskyrus III ir VII skyrių nuostatas.
Tačiau Reglamento (EB) Nr. 4/2009 2 straipsnio ir IX skyriaus nuostatos taikomos tik tiek, 
kiek jos susiję su jurisdikcija, teismo sprendimų pripažinimu, vykdytinumu ir vykdymo 
užtikrinimu bei teise kreiptis į teismą. Taigi Danijai taikomos tam tikros nuostatos dėl kitose 
valstybėse narėse priimtų teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo užtikrinimo.

Todėl turėtų būti įmanoma, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas ir remiantis 
Išlaikymo reglamento, kuris iš dalies taikomas Danijai, IV skyriaus antro ir trečio skirsnių 
nuostatomis, prašyti Danijos paskelbti Lenkijoje priimtą teismo sprendimą dėl išlaikymo 
vykdytinu. Pagal Išlaikymo reglamento 27 straipsnio 1 dalį prašymą paskelbti teismo 
sprendimą vykdytinu reikia pateikti Pietų Danijos valstybinei administracijai (dan. 
Statsforvaltningen Syddanmark).

Tačiau, kadangi Išlaikymo reglamento VII skyriaus dėl administracinio centrinių institucijų 
bendradarbiavimo nuostatos Danijai netaikomos, peticijos pateikėjai patartina kreiptis 
pagalbos į Lenkijos valdžios institucijas ir remtis 1956 m. Niujorko konvencija dėl išlaikymo 
išmokų išieškojimo, kurią ir Danija, ir Lenkija yra pasirašiusios. Lenkijos perduodančiųjų 
agentūrų, kurios gali padėti peticijos pateikėjai, sąrašą galima rasti Hagos tarptautinės 
privatinės teisės konferencijos interneto svetainėje adresu
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Išvados
Remdamasi pirmiau išdėstyta informacija, Komisija negali imtis peticijos pateikėjai palankių 
veiksmų.“


