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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0965/2012, adresată de Aleksandra Kawasnicka, de cetățenie poloneză, 
privind presupusa neglijență medicală în ceea ce privește tratamentul fiicei sale și 
problemele sale cu tatăl de cetățenie daneză al copilului

1. Rezumatul petiției

Petiționara, care a locuit anterior în Danemarca, are o fiică cu un cetățean danez. Ea reclamă 
tratamentul de care a beneficiat fiica ei de vârstă mică din partea medicilor danezi după 
naștere și subliniază faptul că fiica sa a fost diagnosticată corect numai în timpul unei șederi 
în Polonia. Petiționara relatează, de asemenea, problemele pe care le-a avut cu tatăl de 
cetățenie daneză al copilului, inclusiv certurile și violența domestică, și consideră că poliția 
daneză nu i-a acordat un sprijin eficient. Petiționara s-a stabilit în Polonia, unde se află într-o 
situație dificilă, din cauza faptului că tatăl copilului nu respectă obligațiile de întreținere 
convenite care îi revin. Ea subliniază, în plus, faptul că autoritățile daneze i-au trimis o serie 
de scrisori pe care refuză să le accepte.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013

Petiționara, resortisantă poloneză, are o fiică cu un cetățean danez. Ea reclamă o presupusă 
neglijență medicală în ceea ce privește tratamentul fiicei sale de vârstă mică după naștere și 
subliniază faptul că fiica sa a fost diagnosticată corect numai în Polonia. De asemenea, ea 
relatează problemele legate de violența domestică, precum și faptul că poliția daneză nu i-a 
acordat un sprijin eficient. Petiționara s-a stabilit în Polonia, unde primește o serie de scrisori 
din partea autorităților daneze pe care ea refuză să le accepte. Ea explică, de asemenea, că 
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tatăl copilului nu plătește pensia de întreținere a copilului care a fost stabilită de o instanță 
judecătorească poloneză.

Încă de la început, Comisia ar dori să sublinieze că aspectul legat de presupusa neglijență 
medicală nu face obiectul legislației UE. Prin urmare, petiționara ar trebui să solicite 
despăgubiri pentru daunele suferite în temeiul legislației daneze.

În ceea ce privește actele raportate de violență domestică, Comisia ar dori să informeze 
Comisia pentru petiții că, pentru a sprijini statele membre în combaterea tuturor formelor de 
violență împotriva femeilor, Comisia adoptă inițiative menite să combată discriminarea și să 
emancipeze femeile, să sensibilizeze, să facă schimb de bune practici și să îmbunătățească 
colectarea de date. Programul Daphne III prevede, de asemenea, sprijin financiar pentru 
proiectele transnaționale din domeniul violenței împotriva femeilor1.

Îmbunătățirea situației tuturor victimelor criminalității este una dintre prioritățile Comisiei. 
Pentru a consolida drepturile procedurale ale victimelor infracțiunilor în timpul urmăririi 
penale, UE a adoptat la 25 octombrie 2012 Directiva orizontală 2012/29/UE care stabilește 
standarde minime privind drepturile, sprijinirea și protejarea victimelor criminalității. Această 
nouă măsură înlocuiește Decizia-cadru din 2001 privind statutul victimelor în cadrul 
procedurilor penale și va asigura un nivel minim de drepturi, sprijin și protecție pentru 
victimele din UE, indiferent de locul de proveniență sau rezidență al acestora2. În prezent, UE 
este în curs de finalizare a negocierilor cu privire la o propunere de regulament privind 
recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă. Acest regulament va asigura 
faptul că victimele violenței (în special domestice) se pot baza în continuare pe ordine de 
restricție sau de protecție emise împotriva infractorului în țara lor de origine – un stat membru 
al Uniunii Europene –  în cazul în care acestea călătoresc sau circulă în alt stat membru al 
Uniunii. Regulamentul va completa Directiva 2011/99/UE din 13 decembrie 2011 privind 
ordinul de protecție european, care se aplică măsurilor de protecție adoptate în materie penală. 
Cele două instrumente vor asigura împreună libera circulație a celor mai comune tipuri de 
măsuri de protecție din UE.

În ceea ce privește posibilitatea de a executa în Danemarca decizia instanței judecătorești 
poloneze care prevede că, începând cu martie 2011, tatăl trebuie să plătească 1000 de zloți pe 
lună pentru întreținerea copilului, Comisia informează petiționara că deși Regulamentul (CE) 
nr. 4/2009 nu este aplicabil în Danemarca în temeiul tratatelor, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Acordul din 19 octombrie 2005 între Comunitatea Europeană și Regatul 
Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm
2 Ea prevede următoarele drepturi minime: 
- victimele sunt tratate cu respect, iar poliția, procurorii și judecătorii sunt pregătiți pentru a le trata în mod 
corespunzător;
- victimele primesc informații cu privire la drepturile și cauza lor astfel încât să le înțeleagă;
- există sprijin pentru victime în fiecare stat membru;
- victimele pot participa la proceduri dacă doresc acest lucru și sunt sprijinite să participe la proces;
- victimele vulnerabile sunt identificate – cum ar fi copiii, victimele violului sau cele cu handicap – și sunt 
protejate în mod corespunzător;
- victimele sunt protejate pe perioada în care poliția anchetează infracțiunea și în cursul acțiunilor în justiție.
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civilă și comercială1 încheiat prin Decizia 2006/325/CE a Consiliului2, Danemarca a notificat 
Comisia, prin scrisoarea din 14 ianuarie 2009, cu privire la decizia sa de a pune în aplicare 
conținutul Regulamentului (CE) nr. 4/20093, în măsura în care acest regulament modifică 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

Acest lucru înseamnă cu Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, 
recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere se 
va aplica relațiilor dintre Comunitatea Europeană și Danemarca cu excepția dispozițiilor de la 
capitolele III și VII. Cu toate acestea, dispozițiile de la articolul 2 și capitolul IX din 
Regulamentul (CE) nr. 4/2009 sunt aplicabile numai în măsura în care se referă la competența 
judiciară, recunoașterea, aplicabilitatea și executarea hotărârilor și la accesul la justiție. Prin 
urmare, anumite dispoziții privind recunoașterea și executarea deciziilor emise în alt stat 
membru se aplică Danemarcei.

Prin urmare, ar trebui să fie posibil, sub rezerva dispozițiilor tranzitorii, să se solicite 
Danemarcei o încuviințare a executării deciziei privind plata întreținerii emise în Polonia în 
conformitate cu capitolul IV secțiunile 2 și 3 din Regulamentul privind obligațiile de 
întreținere care se aplică parțial Danemarcei. Cererile de încuviințare a executării în 
conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul privind obligațiile de întreținere 
trebuie prezentate Administrației de Stat pentru Danemarca de Sud (Statsforvaltningen 
Syddanmark).

Cu toate acestea, deoarece capitolul VII privind cooperarea din Regulamentul privind 
obligațiile de întreținere nu se aplică Danemarcei, ar putea fi necesar să se recomande 
petiționarei să solicite asistență prin intermediul autorităților poloneze în temeiul Convenției 
de la New York din 1956 privind recuperarea pensiei de întreținere în străinătate la care sunt 
părți atât Danemarca, cât și Polonia. O listă a autorităților de origine din Polonia care ar putea 
ajuta petiționara este disponibilă pe site-ul Conferinței de la Haga privind dreptul penal 
internațional la următoarea adresă:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Concluzii
Pe baza informațiilor menționate anterior, Comisia nu poate interveni în favoarea petiționarei.

                                               
1 JO L 299, 16.11.2005, p. 62.
2 JO L 120, 5.5.2006, p. 22.
3 JO L 7, 10.1.2009, pp. 1-79.


