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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1152/2012, ktorú predkladá Horst Gräter, nemecký štátny občan, 
o údajnom porušení jeho základných práv belgickou vládou

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície, nemecký štátny príslušník s bydliskom v Nemecku, namieta proti 
vedeniu právnych postupov proti nemu v Belgicku a uvádza, že bol odsúdený bez predvolania 
na pojednávanie a bez toho, aby bol vôbec informovaný o žalobe podanej proti nemu 
a o dátume vypočutia. Tvrdí tiež, že povaha obvinení sa počas súdneho konania zmenila, že 
rozsudok bol zaslaný na nesprávnu adresu a neobsahoval žiadne informácie o možnosti 
odvolania ani o príslušných lehotách, že boli uvedené len všetky podrobnosti jednej strany 
a že bola narušená ochrana osobných údajov. Predkladateľ petície zastáva názor, že takéto 
konanie je porušením jeho základných práv ako občana EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. októbra 2013)

Predkladateľ petície je nemecký štátny príslušník s bydliskom v Nemecku. Jeho osoba nebola 
priamo zapojená v prípade, ktorý opisuje: nie je stranou právneho sporu, ktorý spomína, ale 
chce odsúdiť povahu právnych postupov vedených pred belgickým občianskym súdom Juge 
de paix v predloženej veci, ktorú považuje za nespravodlivú.
Právny spor opisovaný predkladateľom petície je vedený medzi dvoma občanmi EÚ žijúcimi 
v Bruseli. Týka sa nezhody medzi nájomcom a prenajímateľom. Predkladateľ petície 
vysvetľuje, že rozhodnutie doručené občianskym súdom v Bruseli – Juge de paix – bolo 
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prijaté v neprítomnosti nájomcu, ktorý nebol predvolaný na pojednávanie a ktorý nebol ani 
informovaný o obvineniach voči jeho osobe ani o dátume vypočutia.

Predkladateľ petície tiež tvrdí, že povaha obvinení sa počas súdneho konania zmenila, že 
rozsudok bol zaslaný na nesprávnu adresu a neobsahoval žiadne informácie o možnosti 
odvolania ani o príslušných lehotách, že boli uvedené len všetky podrobnosti jednej strany 
a že bola narušená ochrana osobných údajov. Predkladateľ petície tvrdí, že takéto konanie je 
porušením základných práv zaručených v EÚ.

Na záver sa v petícii uvádza, že belgický občiansky súd musel poskytnúť osobné údaje 
nájomcu združeniu, ktoré ponúklo pomoc v prípade, že nájomník bude vypovedaný z bytu, 
čím sa dopustil porušenia práva na ochranu osobných údajov.

Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, nevyplýva žiadna všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať v členských štátoch v oblasti základných práv. Komisia môže 
zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť súvisiacu s právom Európskej únie.

Charta základných práv Európskej únie sa nevzťahuje na všetky situácie údajného porušenia 
základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sa jej ustanovenia vzťahujú na členské štáty 
výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Európskej únie. Okrem toho sa v článku 6 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii uvádza, že „[u]stanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci 
Únie vymedzené v zmluvách.“

Na základe informácií uvedených v petícii a bez toho, aby bola dotknutá otázka ochrany 
osobných údajov, ktorá sa bude riešiť ďalej, sa nejaví, že vec predložená predkladateľom 
petície súvisí s vykonávaním práva Európskej únie.

Právny spor, o ktorý v predloženom prípade ide, sa uskutočnil v rámci občianskoprávneho 
konania čisto vnútornej povahy, ktoré nepatrí do pôsobnosti práva Európskej únie.
Najrelevantnejšie nástroje európskeho práva, ktoré sa vzťahujú na občianskoprávnu oblasť, sa 
týkajú len prípadov s medzinárodným rozmerom, ktorý tu zrejme chýba.

Predkladateľ petície píše o chybách, ktoré údajne nastali pri doručení súdnej písomnosti.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že nariadenie o doručovaní písomností (nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch) 
sa uplatňuje len v prípade, keď sa súdna alebo mimosúdna písomnosť prenáša z jedného 
členského štátu na doručenie do iného členského štátu (článok 1 ods. 1 nariadenia).
V predloženom prípade obe strany právneho sporu bývajú v rovnakom členskom štáte –
Belgicku – a vec sa očividne týka bytu nachádzajúceho sa v Bruseli.

To isté platí pre ostatné relevantné nástroje EÚ, ako je nariadenie o riešení „malých sporov“ 
(nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa 
ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu), ktoré sa v súlade s jeho 
článkami 2 a 3 vzťahuje len na cezhraničné prípady.

Pokiaľ neexistuje žiadne prepojenie s právom Európskej únie, Komisia nemôže skúmať 
predložený prípad z hľadiska rešpektovania charty. V takýchto prípadoch je vecou členských 
štátov a ich súdnych orgánov, aby zabezpečili účinné dodržiavanie a ochranu základných práv 
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v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami v oblasti 
ľudských práv.

Okrem toho každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo slobody zaručené Európskym 
dohovorom o ľudských právach boli porušené, môže po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych 
nápravných prostriedkov podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (na adresu 
Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Francúzsko).

V smernici 95/46/ES o ochrane osobných údajov sa vyžaduje, že aby bolo spracovanie 
osobných údajov zákonné, musí byť oprávnené. Článok 7 smernice 95/46 povoľuje 
spracovanie osobných údajov napríklad v prípade, ak je nevyhnutné na ochranu životne 
dôležitých záujmov dotknutej osoby. Toto mohol byť základ, na ktorom súd poskytol osobné 
údaje nájomcu združeniu ponúkajúcemu pomoc osobám, ktorým hrozí vypovedanie z ich 
domovov. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie ako strážkyne zmluvy, dohľad nad 
presadzovaním právnych predpisov o ochrane údajov patrí v prvom rade do právomoci 
vnútroštátnych orgánov, najmä orgánov dohľadu nad ochranou údajov a súdov.

Na základe materiálu poskytnutého predkladateľom petície Komisia nemôže riešiť túto vec 
z hľadiska všeobecného tvrdenia o porušení základných práv.

Pokiaľ by predkladateľ petície naďalej trval na tom, že došlo k porušeniu práva na ochranu 
údajov osôb, za ktoré sa prihovára prostredníctvom tejto petície, Komisia odporúča, aby podal 
sťažnosť priamo na belgický orgán dohľadu nad ochranou údajov.


