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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1152/2012, внесена от Хорст Гретер, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на неговите основни права от страна на 
Белгийското правителство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, германски гражданин с местожителство в Германия, 
възразява срещу заведено в Белгия съдебно производство срещу него, като посочва, че 
е бил осъден, без да бъде поканен да се яви пред съда и без да бъде информиран за 
обвиненията срещу него, както и за датата на съдебното заседание. Той също така 
твърди, че естеството на обвиненията е било променено в хода на заседанието, че 
решението е било изпратено на грешен адрес и че то не съдържа информация относно 
възможността за обжалване, както и за съответните крайни срокове, че са били 
предоставени пълни подробности само за едната страна и че е нарушена 
поверителността на личните данни. Вносителят на петицията твърди, че това 
представлява нарушение на неговите основни права като гражданин на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Вносителят на петицията е германски гражданин, който живее в Германия. Той не е 
пряк участник в случая: не е страна по съдебния спор, който споменава, но би желал да 
изобличи според него несправедливия характер на съдебно производство, проведено 
пред граждански белгийски съд — в случая мировия съдия (juge de paix).
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Описаният от вносителя на петицията съдебен спор засяга двама граждани на ЕС в 
Брюксел. Отнася се за спор между наемател и наемодател. Вносителят на петицията 
обяснява, че решението на гражданския съд в Брюксел — на мировия съдия (juge de 
paix) — е било взето в отсъствието на наемателя, който не е бил поканен да се яви в 
съда и който дори не е бил информиран за обвиненията срещу него или за датата на 
изслушването.

Той също така твърди, че обвиненията са изменени в хода на заседанието, че решението 
е било изпратено на грешен адрес и че не съдържа информация относно възможностите 
за обжалване, както и съответните крайни срокове, че пълни данни са били 
предоставени само на едната страна и че е нарушена поверителността на личните 
данни. Вносителят на петицията твърди, че това представлява нарушение на основни 
права, гарантирани от ЕС.

Накрая в петицията се твърди, че гражданският белгийски съд по всяка вероятност е 
прехвърлил личните данни на наемателя към сдружение, което е предложило помощ в 
случай на изгонване на наемателя от апартамента, като по този начин е нарушено 
правото на защита на личните данни.

Съгласно договорите, на които е основан Европейския съюз, Европейската комисия не 
разполага с общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в 
областта на основните права. Тя може да направи това единствено когато става дума за 
правото на Европейския съюз.

Хартата на основните права на Европейския съюз не се прилага при всеки случай на 
предполагаемо нарушаване на основните права. Съгласно член 51, параграф 1 Хартата 
се отнася за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Европейския 
съюз. Освен това, в член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз се посочва, че 
„разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в 
Договорите области на компетентност на Съюза.“

Въз основа на информацията, предоставена в тази петиция, и без да се засяга въпросът 
за защитата на личните данни, който е разгледан по-долу, не изглежда случаят, за който 
петицията се отнася да е свързан с прилагането на законодателството на Европейския 
съюз.

Въпросният съдебен спор е проведен в контекста на гражданско производство от чисто 
вътрешен характер, което не попада в сферата на компетенциите на правото на 
Европейския съюз. Инструментите на европейското право, приложими към 
гражданското право, се отнасят единствено до случаите, които имат международен 
елемент, който изглежда отсъства тук.

Вносителят на петицията твърди, че са допуснати грешки при връчване на съдебни 
документи. В това отношение трябва да се подчертае, че Регламентът за връчване на 
съдебни документи (Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите-членки на съдебни 
и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела) се прилага само когато, 
за да бъде връчен, един съдебен или извънсъдебен документ трябва да бъде изпратен от 
една държава членка в друга (член 1, параграф 1 от регламента). В разглеждания случай 
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двете страни на правния спор пребивават в една и съща държава членка — Белгия — и 
делото изглежда засяга апартамент, който се намира в Брюксел.

Същото се отнася и за други съответни инструменти на ЕС, като например Регламента 
за исковете с малък материален интерес (Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за 
искове с малък материален интерес), който се прилага само за трансгранични дела, в 
съответствие с членове 2 и 3.

При липса на каквато и да било връзка с правото на Европейския съюз, настоящият 
случай не може да бъде разгледан от Комисията във връзка със спазването на Хартата. 
В подобни случаи държавите членки, включително техните съдебни органи, следва да 
гарантират, че основните права са ефективно спазени и защитени, в съответствие с 
тяхното национално законодателство и международни задължения по отношение на 
правата на човека.

Освен това всеки, който счита, че правата или свободите му, гарантирани от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, са били нарушени, може да 
внесе жалба в Европейския съд по правата на човека (Съвет на Европа, 67075 
Страсбург/Strasbourg Cedex, Франция/France), след като са изчерпани всички правни 
възможности на национално равнище.

Директива 95/46/ЕО за защита на личните данни постановява, че за да бъде законно 
обработването на лични данни трябва да бъде легитимно. Член 7 от Директива 
95/46/ЕО позволява обработване на лични данни, например ако е необходимо, за да 
бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данните. Това може да е било 
основанието за предаване на лични данни на наемателя от Съда на асоциацията, 
предлагаща помощ на лица, за които съществува риск да бъдат изгонени от домовете 
си. Без да се засягат правомощията на Комисията в нейното качество на пазител на 
Договорите, надзорът и прилагането на законодателството в областта на защитата на 
личните данни попада преди всичко в сферата на компетентност на националните 
органи, по-специално на надзорните органи за защита на личните данни и съдилищата.

Въз основа на данните, предоставени от вносителите на петицията, Комисията не може 
да продължи разглеждането на този случай по отношение на твърдението от общ 
характер за неспазване на основни права.

Ако вносителят на петицията продължава да твърди, че има нарушение на правото на 
защита на личните данни на лицата, в защита на които той се намесва чрез настоящата 
петиция, то той следва да отправя всички свои искания директно към надзорния орган 
по защита на данните на Белгия.


