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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 0965/2012, ktorú predložila Aleksandra Kawasnicka (štátna 
príslušníčka Poľska), o údajnom zanedbaní lekárskej starostlivosti v 
súvislosti s liečbou jej dcéry a jej problémoch s dánskym otcom dieťaťa

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá predtým žila v Dánsku, má dcéru s občanom Dánska. Sťažuje sa 
na spôsob, akým liečili dánski lekári jej maloletú dcéru po narodení, a poukazuje na to, že 
správna diagnóza bola stanovené až počas pobytu v Poľsku. Popisuje tiež problémy, ktoré 
mala s dánskym otcom dieťaťa vrátane domácich sporov a násilia, a je presvedčená , že jej 
dánska polícia neposkytla žiadnu účinnú pomoc. Predkladateľka petície sa teraz usadila v 
Poľsku, kde sa ocitla v ťažkej situácii, lebo otec dieťaťa jej neplatí výživné v rámci 
dohodnutej vyživovacej povinnosti. Ďalej upozorňuje na to, že dánske orgány jej poslali 
niekoľko listov, ktoré odmieta prijať.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 21. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. mája 2013

Predkladateľka petície, poľská štátna príslušníčka, má dcéru s občanom Dánska. Sťažuje sa na 
údajné zanedbanie lekárskej starostlivosti v súvislosti s liečbou svojej maloletej dcéry po jej 
narodení a poukazuje na to, že správna diagnóza bola stanovené až v Poľsku. Uvádza tiež 
problémy týkajúce sa domáceho násilia a skutočnosť, že dánska polícia jej neposkytla účinnú 
pomoc. Predkladateľka petície sa teraz usadila v Poľsku, kde dostáva množstvo listov od 
dánskych orgánov, ktoré odmieta prijať. Vysvetľuje tiež, že otec dieťaťa jej neplatí výživné 
na dieťa, ktoré určil poľský súd.
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Na začiatku by Komisia chcela zdôrazniť, že na otázku údajného zanedbania lekárskej 
starostlivosti sa nevzťahujú právo EÚ. Predkladateľka petície by sa preto mala snažiť získať 
možnú náhradu za vzniknuté škody podľa dánskeho práva.

V súvislosti s ohlásenými činmi domáceho násilia by Komisia chcela informovať Výbor pre 
petície, že na podporu členských štátov v boji proti všetkým formám násilia páchaného na 
ženách Komisia prijíma iniciatívy zamerané na boj proti diskriminácii a posilnenie postavenia 
žien, zvyšovanie informovanosti, výmenu osvedčených postupov a zlepšovanie zberu údajov. 
Program Daphne III poskytuje finančnú podporu pre nadnárodné projekty v oblasti násilia 
páchaného na ženách1.

Zlepšenie situácie všetkých obetí trestnej činnosti je jednou z priorít Komisie. Európska únia 
prijala 25. októbra 2012 horizontálnu smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, s cieľom posilniť procesné 
práva obetí trestných činov v priebehu trestného konania. Toto nové opatrenie nahrádza 
rámcové rozhodnutie z roku 2001 o postavení obetí v trestnom konaní a zabezpečí minimálnu 
úroveň práv, podpory a ochrany obetí v celej EÚ bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú alebo 
kde žijú2. Európska únia v súčasnosti dokončuje rokovania o návrhu nariadenia o vzájomnom 
uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Toto nariadenie zabezpečí, aby sa obete 
(najmä domáceho) násilia mohli spoľahnúť na zadržiavací alebo ochranný príkaz vydaný proti 
páchateľovi v ich domovskej krajine – členskom štáte Európskej únie –, keď cestujú alebo sa 
sťahujú do iného členského štátu. Doplní smernicu 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o 
európskom ochrannom príkaze, ktorý sa vzťahuje na ochranné opatrenia prijaté v trestných 
veciach. Tieto dva nástroje spolu zabezpečia voľný obeh najbežnejších typov ochranných 
opatrení v rámci EÚ.

Pokiaľ ide o možnosť presadzovať v Dánsku rozhodnutie poľského súdu o tom, že od marca 
2011 musí otec mesačne platiť 1000 zlotých na výživu dieťaťa, Komisia informuje 
predkladateľku petície, že kým nariadenie (ES) č. 4/2009 sa podľa zmlúv na Dánsko 
nevzťahuje, v súlade s článkom 3 ods. 2 Dohody z 19. októbra 2005 medzi Európskym 
spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v 
občianskych a obchodných veciach,3 uzavretej rozhodnutím Rady 2006/325/ES4, Dánsko 
oznámilo listom zo 14. januára 2009 oznámilo Komisii svoje rozhodnutie vykonať obsah 
nariadenia (ES) č. 4/20095, v rozsahu, v ktorom toto nariadenie mení nariadenie (ES) č. 
                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm.
2 Ustanovuje tieto minimálne práva: 
– s obeťami sa zaobchádza s rešpektom a polícia, prokurátori a sudcovia sú odborne pripravení, aby s nimi 
správne zaobchádzali;
– obete sú informované o svojich právach a o svojom prípade spôsobom, ktorému rozumejú;
– podpora obetí existuje v každom členskom štáte;
– obete, ak chcú, môžu sa zúčastniť na súdnom konaní a poskytne sa im pomoc, aby sa mohli zúčastniť na 
súdnom pojednávaní;
– zraniteľné obete – ako deti, obete znásilnenia alebo obete so zdravotným postihnutím – sú identifikované 
a riadne chránené;
– obete sú chránené, kým polícia vyšetruje trestný čin a počas súdneho konania.
3 Ú. v. ES L 299, 16.11.2005, s. 62.
4 Ú. v. ES L 120, 5.5.2006, s. 22.
5 Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1–79. 
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44/2001.

To znamená, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, 
uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti sa budú 
uplatňovať na vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a Dánskom s výnimkou ustanovení 
uvedených v kapitolách III a VII. Ustanovenia v článku 2 a kapitola IX nariadenia (ES) č. 
4/2009 sa však uplatňujú iba v rozsahu týkajúcom sa právomoci, uznávania, vykonateľnosti a 
výkonu rozsudkov a prístupu k spravodlivosti. To znamená, že niektoré ustanovenia o 
uznávaní a vykonávaní rozhodnutí prijatých v iných členských štátoch sa vzťahujú na 
Dánsko.

Preto by malo byť možné, s výhradou prechodných ustanovení, požiadať v Dánsku o 
vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia o vyživovacej povinnosti vydaného v Poľsku v súlade 
s kapitolou IV oddielmi 2 a 3 nariadenia o vyživovacej povinnosti, ktoré sa čiastočne 
vzťahuje na Dánsko. Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti v súlade s článkom 27 ods. 1 
nariadenia o vyživovacej povinnosti sa musia predložiť Štátnej správe pre južné Dánsko 
(Statsforvaltningen Syddanmark).

Keďže kapitola VII nariadenia o vyživovacej povinnosti o spolupráci medzi ústrednými 
orgánmi sa nevzťahuje na Dánsko, predkladateľka petície by mohla požiadať o pomoc 
prostredníctvom poľských orgánov na základe Dohovoru OSN o vymáhaní výživného v 
cudzine z roku 1956, ktorého zmluvnými stranami sú Dánsko aj Poľsko. Zoznam 
odosielajúcich orgánov PL, ktoré môžu predkladateľka petície pomôcť, je uvedený na 
internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného súkromného práva na tejto adrese:
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=4163&dtid=45.

Závery
So zreteľom na uvedené skutočnosti Komisia nemôže zasiahnuť v prospech prekladateľky 
petície.


