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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1152/2012, którą złożył Horst Gräter (Niemcy) w sprawie 
domniemanego naruszenia jego praw podstawowych przez rząd belgijski

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest obywatelem niemieckim mieszkającym w Niemczech, wyraża 
sprzeciw w związku z przebiegiem prowadzonego przeciwko niemu w Belgii postępowania 
sądowego. Zaznacza, że został skazany, przy czym nie wezwano go do sądu, nie 
poinformowano go o postawionych mu zarzutach ani o terminie przesłuchania. Składający 
petycję utrzymuje też, że charakter zarzutów zmieniono w trakcie posiedzenia, zaś wyrok 
wysłano na nieprawidłowy adres. Nie zawierał on informacji na temat możliwości odwołania 
się bądź właściwych terminów, podano wszystkie dane tylko jednej strony i naruszono zasadę 
ochrony prywatności danych osobowych. Składający petycję przekonuje, że stanowi to 
naruszenie praw podstawowych przysługujących mu jako obywatelowi UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję jest obywatelem niemieckim mieszkającym w Niemczech. Nie był on 
bezpośrednio zaangażowany w sprawę, do której nawiązuje: nie jest żadną ze stron we 
wspomnianym sporze prawnym, lecz chciałby poinformować o jego zdaniem nieuczciwym 
charakterze postępowania sądowego prowadzonego przed belgijskim sądem cywilnym, 
którym w obecnej sprawie jest Juge de paix.
Spór prawny opisany przez składającego petycję toczy się między dwoma obywatelami UE 
zamieszkałymi w Brukseli. Jego przedmiotem jest brak porozumienia między najemcą a 
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właścicielem mieszkania. Składający petycję wyjaśnia, że sąd cywilny w Brukseli – Juge de 
paix – wydał orzeczenie pod nieobecność najemcy, który nie został wezwany do stawienia się 
w sądzie ani nawet poinformowany o stawianych mu zarzutach czy terminie przesłuchania. 

Ponadto składający petycję utrzymuje, że charakter zarzutów zmieniono w trakcie 
posiedzenia, wyrok, który nie zawierał informacji na temat możliwości złożenia odwołania 
bądź właściwych terminów, wysłano na nieprawidłowy adres i podano w nim wszystkie dane 
tylko jednej strony oraz że naruszono zasadę ochrony prywatności danych osobowych. 
Składający petycję przekonuje, że stanowi to naruszenie praw podstawowych 
zagwarantowanych w UE.

Ponadto zakłada się, że sąd cywilny w Belgii z pewnością przekazał dane osobowe najemcy 
stowarzyszeniu oferującemu pomoc w przypadku wydalenia najemcy z mieszkania i w ten 
sposób dopuścił się naruszenia prawa do ochrony danych.

Traktaty, które są podstawą Unii Europejskiej, nie nadają Komisji Europejskiej ogólnych 
uprawnień do interweniowania w państwach członkowskich w sprawach dotyczących praw 
podstawowych. Komisja może interweniować jedynie wtedy, kiedy sprawa dotyczy 
prawodawstwa Unii Europejskiej.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do wszystkich przypadków 
rzekomego naruszenia praw podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii Europejskiej. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że 
„[p]ostanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii określonych w 
Traktatach”.

Na podstawie informacji zawartych w petycji i bez uszczerbku dla kwestii ochrony danych 
osobowych, którą omówiono poniżej, nie wydaje się, by sprawa opisana przez składającego 
petycję była związana ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej.

Spór prawny będący przedmiotem obecnej sprawy rozstrzygany był w kontekście 
postępowania cywilnego o czysto krajowym charakterze, do którego prawo Unii Europejskiej 
nie ma zastosowania. Najbardziej istotne instrumenty prawa Unii mające zastosowanie do 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych dotyczą wyłącznie spraw zawierających 
element międzynarodowy, który w tym przypadku wydaje się nieobecny.

Składający petycję nawiązuje do błędów popełnionych rzekomo podczas doręczania 
dokumentu sądowego. W tym kontekście należy podkreślić, że rozporządzenie dotyczące 
doręczania dokumentów (rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach 
członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych) 
stosuje się wyłącznie wówczas, gdy w celu doręczenia dokumentu sądowego lub 
pozasądowego konieczne jest przekazanie go z jednego państwa członkowskiego do drugiego 
(art. 1 ust. 1 rozporządzenia). W sprawie poruszonej w petycji obie strony sporu prawnego 
mają miejsce zamieszkania w tym samym państwie członkowskim, czyli w Belgii, a sama 
sprawa wydaje się dotyczyć mieszkania znajdującego się w Brukseli.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku innych właściwych instrumentów UE, takich jak 
rozporządzenie dotyczące drobnych roszczeń (rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie 
w sprawie drobnych roszczeń), które ma zastosowanie wyłącznie do spraw transgranicznych 
zgodnie z art. 2 i 3 tego rozporządzenia.

Z uwagi na brak jakichkolwiek powiązań z prawem Unii Europejskiej Komisja nie może 
rozpatrzyć omawianej sprawy pod kątem przestrzegania postanowień Karty. W podobnych 
przypadkach to państwa członkowskie, w tym ich organy sądownicze, gwarantują skuteczne 
przestrzeganie i ochronę praw podstawowych zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz 
międzynarodowymi zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.

Ponadto każdy, kto uważa, że zostały naruszone jego prawa lub swobody gwarantowane 
europejską konwencją praw człowieka, po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków 
odwoławczych może wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Rada 
Europy, 67075 Strasburg Cedex, Francja).

Zgodnie z dyrektywą 95/46/WE dotyczącą ochrony danych osobowych legalne przetwarzanie 
danych osobowych musi spełniać kryterium zasadności. Przykładowo w art. 7 dyrektywy 
95/46 przewidziano możliwość przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to 
konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą. Przepis ten mógł 
stanowić podstawę decyzji sądu o przekazaniu danych osobowych najemcy stowarzyszeniu 
oferującemu pomoc osobom, którym zagraża wydalenie z ich domów. Bez uszczerbku dla 
uprawnień Komisji jako strażniczki Traktatów nadzór nad przepisami w sprawie ochrony 
danych i ich egzekwowanie leżą w głównej mierze w gestii władz krajowych, w 
szczególności organów nadzorczych ds. ochrony danych i sądów.

Na podstawie informacji przedstawionych przez składającego petycję Komisja nie może 
rozpatrzyć tej sprawy w odniesieniu do ogólnego zarzutu naruszenia praw podstawowych.

Jeśli składający petycję będzie nadal utrzymywał, że doszło do naruszenia prawa do ochrony 
danych przysługującego osobom, na rzecz których interweniuje w drodze tej petycji, zaleca 
mu się kierowanie wszelkich skarg bezpośrednio do belgijskiego organu nadzorczego ds. 
ochrony danych.


