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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1152/2012, adresată de Horst Gräter, de cetățenie germană, privind 
presupusa încălcare a drepturilor fundamentale de către guvernul belgian

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cetățean german și locuiește în Germania. El a fost implicat într-o procedură 
judiciară în Belgia și invocă faptul că ar fi fost condamnat fără să fi fost citat pentru înfățișare 
în fața instanței, fără să fi fost informat cu privire la punerea sub acuzare și fără să i se fi 
comunicat data audierii. De asemenea, petiționarul susține că punerea sub acuzare a fost 
modificată în timpul procedurii judiciare, că sentința s-a expediat la o adresă eronată, că 
aceasta nu cuprindea informații privind posibilitățile și termenul de introducere a unui recurs, 
că datele personale complete s-au menționat doar în cazul uneia dintre părți și că ar fi vorba 
despre încălcarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Petiționarul consideră că i 
s-au încălcat drepturile fundamentale de cetățean al Uniunii Europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul, cetățean german, trăiește în Germania. El nu a fost implicat direct în cazul la care 
face referire: el nu este parte la disputa juridică pe care o menționează, dar ar dori să denunțe 
ceea ce el consideră natura injustă a procedurii juridice desfășurate în fața unei instanțe civile 
din Belgia, în cazul de față, Juge de paix. 

Disputa juridică descrisă de petiționar implică doi cetățeni ai UE care locuiesc în Bruxelles, 
privește o neînțelegere între chiriaș și proprietar. Petiționarul explică faptul că decizia a fost 
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pronunțată de instanța civilă din Bruxelles – Juge de paix –, în absența chiriașului, care nu a 
fost citat pentru înfățișare în fața instanței și care nici măcar nu a fost informat cu privire la 
acuzațiile aduse împotriva lui sau de data audierii. 

De asemenea, petiționarul susține că punerea sub acuzare a fost modificată în timpul 
procedurii judiciare, că sentința s-a expediat la o adresă eronată, că aceasta nu cuprindea 
informații privind posibilitățile și termenul de introducere a unui recurs, că datele personale 
complete s-au menționat doar în cazul uneia dintre părți și că ar fi vorba despre încălcarea 
dreptului la protecția datelor cu caracter personal. Petiționarul consideră că au fost încălcate 
drepturile fundamentale garantate în Uniunea Europeană.

În cele din urmă, se reclamă că instanța civilă belgiană probabil a transferat datele cu caracter 
personal ale chiriașului unui asociații care oferă asistență în cazul în care chiriașul este 
evacuat din apartament, astfel încălcând dreptul la protecția datelor.

În tratatele care stau la baza Uniunii Europene, Comisia Europeană nu se bucură de drepturi 
generale pentru a interveni în afacerile statelor membre în domeniul drepturilor fundamentale. 
Aceasta nu poate interveni decât în chestiuni ce țin de dreptul Uniunii Europene. 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică pentru orice situație de 
presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 alineatul (1) din cartă, 
aceasta se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare legislația 
Uniunii Europene. Mai mult decât atât, în articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană se menționează că „dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel 
competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate”. 

Pe baza informațiilor oferite în prezenta petiție și fără a aduce atingere protecției datelor cu 
caracter personal, subiect care este tratat mai jos, chestiunea la care face referire petiționarul 
nu pare să aibă legătură cu punerea în aplicare a legislației UE.

Disputa juridică din această cauză a avut loc în contextul unei proceduri civile cu caracter 
strict intern care nu ține de legislația UE. Cele mai relevante instrumente ale legislației 
europene care sunt aplicate justiției civile privesc numai cazuri care au un element 
internațional, ceea ce pare să lipsească în cazul de față. 

Petiționarul face referire la presupusele erori comise în comunicarea documentelor judiciare. 
În această privință, a fost subliniat faptul că Regulamentul privind notificarea sau 
comunicarea actelor [Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a 
actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială] se aplică numai în cazul în 
care un act judiciar și extrajudiciar trebuie transmis dintr-un stat membru în altul pentru a fi 
notificat sau comunicat acolo [articolul 1 alineatul (1) din regulament]. În cazul de față, cele 
două părți la disputa juridică își au reședința în același stat membru, Belgia, iar cazul pare să 
privească un apartament situat în Bruxelles.

Același lucru se aplică și pentru alte instrumente relevante ale UE, precum Regulamentul 
privind cererile cu valoare redusă [Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire 
la cererile cu valoare redusă], care se aplică numai în cazuri transfrontaliere, în conformitate 
cu articolele 2 și 3.
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În lipsa oricărei legături cu legislația UE, cazul de față nu poate fi analizat de Comisie în 
contextul respectării cartei. În astfel de cazuri, statele membre și autoritățile lor judiciare 
trebuie să se asigure că drepturile fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în
conformitate cu legislația lor națională și obligațiile lor internaționale în domeniul drepturilor 
omului. 

În plus, oricine consideră că i-au fost încălcate propriile drepturi sau libertăți garantate de 
Convenția europeană a drepturilor omului poate înainta o plângere la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg Cedex, Franța), după epuizarea 
tuturor căilor de atac interne.

Directiva 95/46/CE privind protecția datelor cu caracter personal prevede că, pentru a fi 
legală, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie legitimă. Articolul 7 din 
Directiva 95/46/CE permite prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu, dacă este 
necesară pentru a proteja interesele esențiale ale persoanei vizate. Acesta ar fi putut fi 
fundamentul transferului de date cu caracter personal ale chiriașului de către instanță către 
asociația care oferă asistență persoanelor care riscă să fie evacuate din casele lor. Fără a aduce 
atingere competențelor Comisiei în calitate de gardian al tratatelor, supravegherea și 
asigurarea aplicării legislației în domeniul protecției datelor intră în primul rând în sfera de 
competență a autorităților naționale, mai exact a autorităților de supraveghere a protecției 
datelor și a instanțelor. 

Pe baza elementelor furnizate de petiționar, Comisia nu poate da curs acestui caz, întrucât 
privește o acuzație generală de încălcare a drepturilor fundamentale. 

În cazul în care petiționarul continuă să pledeze pentru o încălcare a dreptului la protecția 
datelor al persoanelor pentru care intervine în această petiție, i se recomandă să adreseze orice 
reclamație direct Autorității belgiene de supraveghere a protecției datelor.


