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Betreft: Verzoekschrift 0965/2012, ingediend door Aleksandra Kawasnicka (Poolse 
nationaliteit), over vermeende medische fouten bij de behandeling van haar 
dochter en over haar problemen met de Deense vader van het kind

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster, die voorheen in Denemarken woonachtig was, heeft een dochter met een persoon 
met de Deense nationaliteit. Zij klaagt over de wijze waarop haar dochter kort na de geboorte 
door de Deense artsen is behandeld en wijst erop dat de juiste diagnose pas werd gesteld 
tijdens een verblijf in Polen. Zij beschrijft tevens de problemen die zij heeft gehad met de 
Deense vader van het kind, waaronder huiselijke ruzies en geweld. Zij is van mening dat de 
Deense politie haar niet doeltreffend heeft geholpen. Indienster woont nu in Polen, waar zij 
zich in een moeilijke situatie bevindt omdat de vader van het kind haar de vastgestelde 
alimentatie niet betaalt. Zij wijst er verder op dat de Deense autoriteiten haar een aantal 
brieven hebben geschreven, die zij echter weigert in ontvangst te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013

De indienster, een Poolse onderdaan, heeft een dochter met een Deense burger. Zij klaagt over 
vermeende medische fouten bij de behandeling van haar dochter na de geboorte en wijst erop 
dat de juiste diagnose pas werd gesteld tijdens een verblijf in Polen. Zij doet tevens verslag 
van huiselijk geweld en van het feit dat de Deense politie haar niet doeltreffend heeft 
geholpen. Indienster woont nu in Polen waar zij een aantal brieven van Deense autoriteiten 
toegezonden heeft gekregen en die ze weigert in ontvangst te nemen. Zij klaagt er ook over 
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dat de vader van het kind de door de Poolse rechter vastgestelde alimentatie voor het kind niet 
betaalt.

Om te beginnen wijst de Commissie erop dat de kwestie van eventuele medische fouten niet 
bestreken wordt door EU-recht. De indienster moet dan ook op grond van het Deense recht 
een verzoek tot schadevergoeding indienen.

In verband met de klacht over huiselijk geweld laat de Commissie de commissie 
Verzoekschriften weten dat ter ondersteuning van de lidstaten bij de bestrijding van alle 
vormen van geweld tegen vrouwen, zij initiatieven ontplooit die zijn gericht op bestrijding 
van discriminatie, emancipatie van vrouwen, voorlichting, uitwisseling van goede praktijken 
en verbetering van gegevensverzameling. Het Daphne III-programma biedt financiële steun 
voor transnationale projecten op het gebied van geweld tegen vrouwen1.

Een van de prioriteiten van de Commissie is de verbetering van de situatie van alle 
slachtoffers van geweld. Om de procedurele rechten van slachtoffers van misdrijven tijdens 
strafzaken te versterken, heeft de EU op 25 oktober 2012 de horizontale Richtlijn 2012/29/EU 
aangenomen tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 
bescherming van slachtoffers van misdrijven. Deze nieuwe regeling vervangt het kaderbesluit 
uit 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure en waarborgt een 
minimumniveau van rechten, ondersteuning en bescherming van slachtoffers in de EU, 
ongeacht hun afkomst of woonplaats2. Momenteel worden de onderhandelingen afgerond over 
een voorstel voor een verordening betreffende de wederzijdse erkenning van 
beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken. Deze verordening zorgt ervoor dat 
slachtoffers van (met name huiselijk) geweld zich op een in hun land van herkomst 
uitgevaardigd contactverbod of beschermingsbevel tegen de dader kunnen beroepen indien ze 
naar een andere lidstaat van de Unie reizen of verhuizen. Het is een aanvulling op Richtlijn 
2011/99/EU van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel, dat van 
toepassing is op in strafzaken opgelegde beschermingsmaatregelen. De twee instrumenten 
tezamen waarborgen het vrije verkeer binnen de EU van de meest gebruikte soorten 
beschermingsmaatregelen.

Wat betreft de mogelijkheid om de beslissing van de Poolse rechter uit maart 2011 waarbij de 
vader een onderhoudsverplichting voor het kind is opgelegd van 1000 zloty per maand, in 
Denemarken af te dwingen, laat de Commissie weten dat Verordening (EG) nr. 4/2009 op 
grond van de Verdragen weliswaar niet van toepassing is op Denemarken, maar dat 
Denemarken, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst tussen de Europese 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Het bevat de volgende minimumrechten: 
- slachtoffers worden met respect behandeld en politie, aanklagers en rechters zijn opgeleid om gepast met hen 
om te gaan;
- slachtoffers ontvangen in eenvoudige bewoordingen  informatie over hun rechten en hun zaak; 
- slachtofferondersteuning is in elke lidstaat aanwezig;
- slachtoffers kunnen in procedures betrokken worden indien zij dat wensen en worden geholpen om de 
rechtszaak bij te wonen;
- kwetsbare slachtoffers worden geïdentificeerd – zoals kinderen, verkrachtingsslachtoffers, of degenen met een 
handicap – en worden naar behoren beschermd
- slachtoffers worden tijdens het politieonderzoek van het misdrijf en tijdens de rechtszaak beschermd.
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Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken1, 
goedgekeurd bij Besluit nr. 2006/325/EG van de Raad2, de Commissie bij brief van 14 januari 
2009 van zijn besluit in kennis heeft gesteld om de inhoud van Verordening (EG) nr. 4/20093, 
ten uitvoer te leggen, voor zover deze verordening wijzigingen aanbrengt in Verordening 
(EG) nr. 44/2001.

Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen van Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de 
bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, 
en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen, worden toegepast in de 
betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Denemarken, met uitzondering van de 
bepalingen in hoofdstukken III en VIII. De bepalingen in artikel 2 en hoofdstuk IX van de 
Verordening (EG) nr. 4/2009 zijn echter slechts van toepassing voor zover deze betrekking 
hebben op bevoegdheid, erkenning, de uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, 
en de toegang tot de rechter. Sommige bepalingen betreffende de erkenning en 
tenuitvoerlegging van in andere lidstaten genomen beslissingen zijn dus van toepassing in 
Denemarken.

Het moet dan ook mogelijk zijn, afhankelijk van de overgangsbepalingen, om in Denemarken 
een uitvoerbaarverklaring van de in Polen genomen alimentatiebeslissing te verzoeken 
overeenkomstig de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk IV van de verordening inzake 
onderhoudsverplichtingen, die gedeeltelijk van toepassing is op Denemarken. Aanvragen voor 
een uitvoerbaarverklaring overeenkomstig artikel 27, lid 1, van de verordening inzake 
onderhoudsverplichtingen moeten worden ingediend bij het overheidsbestuur voor Zuid-
Denemarken (Statsforvaltningen Syddanmark).

Aangezien hoofdstuk VII van de verordening inzake onderhoudsverplichtingen, ten aanzien 
van samenwerking tussen centrale autoriteiten, niet van toepassing is op Denemarken, wordt 
de indienster aangeraden de Poolse autoriteiten om bijstand te verzoeken in het kader van het 
in 1956 in New York afgesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen 
tot onderhoud, waarbij zowel Denemarken als Polen partij zijn. Een lijst van Poolse 
verzendende instanties die de indienster bij kunnen staan is beschikbaar op de website van de 
Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45

Conclusies
Gezien het bovenstaande kan de Commissie niet in het belang van indiener optreden.

                                               
1 PB L 299 van 16.11.2005, blz. 62.
2 PB L 120 van 5.5.2006, blz. 22.
3 PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1-79. 


