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alapvető jogainak a belga kormány általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy németországi német lakos tiltakozik az ellene Belgiumban indított 
jogi eljárás lefolytatása ellen, jelezve, hogy anélkül ítélték el, hogy meghívták volna a 
tárgyalásra, és tájékoztatták volna az ellene felhozott vádakról vagy a meghallgatás 
időpontjáról. Azt is állítja továbbá, hogy a tárgyalás folyamán változtattak a vádak jellegén, 
hogy az ítéletet rossz címre küldték, és nem tartalmazott információt a fellebbezés 
lehetőségéről vagy a vonatkozó határidőkről, hogy csak az egyik fél részletes adatai voltak 
feltüntetve, továbbá megsértették a személyes adatok védelmét. A petíció benyújtója szerint 
ez az eljárás sérti az őt uniós állampolgárként megillető jogokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója Németországban élő német állampolgár. Nem közvetlen érintettje az 
általa felvetett ügynek és nem résztvevője az általa említett jogvitának, de elítéli a belga 
polgári bíróságon – jelen esetben a juge de paix (békéltető bíró) részvételével – lefolytatott, 
véleménye szerint tisztességtelen bírósági eljárást. 
A petíció benyújtója által ismertetett jogvita két Brüsszelben élő uniós állampolgárt érint. A 
jogvita egy bérlő és egy bérbeadó közötti nézeteltérés miatt alakult ki. A petíció benyújtója 
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elmondja, hogy a brüsszeli polgári bíróságon (juge de paix) a bérlő távollétében hoztak 
határozatot, anélkül, hogy a bérlőt meghívták volna a tárgyalásra, és tájékoztatták volna az 
ellene felhozott vádakról vagy a meghallgatás időpontjáról. 

A petíció benyújtója továbbá azt is állítja, hogy a tárgyalás folyamán változtattak az állítások 
jellegén, hogy az ítéletet rossz címre küldték, és nem tartalmazott információt a fellebbezés 
lehetőségéről vagy a vonatkozó határidőkről, hogy csak az egyik fél részletes adatai voltak 
feltüntetve, továbbá megsértették a személyes adatok védelmét. A petíció benyújtója szerint 
ez az eljárás sérti az Európai Unióban biztosított alapvető jogokat.

Végül a petíció benyújtója azt állítja, hogy a belga polgári bíróság bizonyára továbbította a 
bérlő személyes adatait egy olyan szervezetnek, amely segítségnyújtást ajánlott arra az esetre, 
ha a bérlőt kilakoltatnák, és ezzel a bíróság megsértette az adatvédelemhez való jogot.

Az Európai Uniót létrehozó szerződések értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik 
olyan általános hatáskörrel, amelynek alapján az alapvető jogok területén beavatkozhatna a 
tagállamok ügyeibe. Ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a kérdés az uniós jogot is érinti. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapjogok állítólagos megsértésének 
valamennyi esetére. A Charta az 51. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag európai uniós 
jogszabályok végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra. Emellett az Európai Unióról 
szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése értelmében „a Charta rendelkezései semmilyen 
módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit”. 

Az ebben a petícióban rendelkezésre bocsátott információk alapján – és a személyes adatok 
védelmével kapcsolatos, lent tárgyalt kérdés érintése nélkül – a petíció benyújtója által 
felvetett kérdés nem kapcsolódik az uniós jog végrehajtásához. 

A szóban forgó jogvita tisztán belföldi vonatkozású polgári eljárás keretében zajlott, ami nem 
tartozik az uniós jog hatálya alá. Az uniós jog polgári igazságszolgáltatásban alkalmazandó, 
leginkább releváns eszközei csak a nemzetközi dimenzióval rendelkező ügyekre vonatkoznak, 
ebben az esetben pedig nincs ilyen dimenzió. 

A petíció benyújtója említést tesz azokról a hibákról, amelyeket állítólag a bírósági iratok 
kézbesítése során elkövettek. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a dokumentumok 
kézbesítéséről szóló rendelet (a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági 
és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló, 2007. november 13-i 1393/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet) csak akkor alkalmazandó, ha bírósági vagy bíróságon kívüli 
iratokat kell továbbítani az egyik tagállamból a másikba az utóbbiban történő kézbesítés 
céljából (a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése). A jelenlegi esetben a jogvita mindkét 
résztvevője ugyanabban a tagállamban, nevezetesen Belgiumban él, és az ügy egy brüsszeli 
lakást érint.

Ugyanez a helyzet más releváns uniós eszközök, például a kis értékű követelésekről szóló 
rendelet (a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelet) esetében is, amely a 2. és 3. cikkel összhangban 
kizárólag határokon átnyúló ügyekre vonatkozik.

Az európai uniós joggal való összefüggés hiányában a Bizottság nem tudja a Charta 
rendelkezéseinek tiszteletben tartása szempontjából vizsgálni ezt az ügyet. Ilyen esetekben a 
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tagállamoknak, és többek között azok igazságszolgáltatási hatóságainak feladata annak 
biztosítása, hogy az alapvető jogokat a nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségekkel összhangban ténylegesen tiszteletben tartsák és megvédjék. 

Ezen túlmenően, amennyiben úgy véli, hogy megsértették az emberi jogokról szóló európai 
egyezményben rögzített jogait és szabadságait, az összes nemzeti szintű jogorvoslati lehetőség 
kimerítését követően panaszt tehet az Európai Emberi Jogi Bíróságnál (Európa Tanács, 67075 
Strasbourg Cedex, Franciaország).

A személyes adatok védelméről szóló irányelv előírja, hogy a jogszerűség érdekében 
jogszerűen kell feldolgozni a személyes adatokat. A 95/46/EK irányelv 7. cikke például 
engedélyezi a személyes adatok feldolgozását, ha az az érintett létfontosságú érdekei 
védelméhez szükséges. Ez lehetett annak az alapja, hogy a bíróság továbbította a bérlő 
személyes adatait annak a szervezetnek, amely a kilakoltatás által fenyegetett személyeknek 
nyújt segítséget. A Bizottság – mint a Szerződés őre – hatásköreinek sérelme nélkül az 
adatvédelmi jogszabályok felügyelete és érvényesítése elsősorban a nemzeti hatóságok, 
különösen az adatvédelmi felügyelő hatóságok hatáskörébe tartozik. 

A petíció benyújtója által ismertetett részletek alapján a Bizottság a továbbiakban nem tud 
eljárni az ügyben, mivel az alapvető jogok megsértésének általános felvetéséről van szó. 

Ha a petíció benyújtója továbbra is úgy véli, hogy megsértették azon személyek 
adatvédelemhez való jogát, akik érdekében e petíció révén eljár, javasoljuk számára, hogy 
panaszával közvetlenül a belga adatvédelmi felügyelő hatósághoz forduljon.


