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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1403/2009, του Norbert Gerlach, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της εξέτασης από τις αυστριακές δικαστικές 
αρχές της υπόθεσης ατυχήματός του

1. Περίληψη της αναφοράς

Κατά τη διάρκεια διακοπών στην Αυστρία το καλοκαίρι του 2003, ο αναφέρων έπεσε θύμα 
επίθεσης από ένα κοπάδι αγελάδες σε δημόσιο δρόμο, με αποτέλεσμα να υποστεί επικίνδυνα 
για τη ζωή του τραύματα. Συνεπεία του ατυχήματος ο αναφέρων κατέστη ανάπηρος και 
ανίκανος προς εργασία κατά 100%, γεγονός που στη συνέχεια τον ανάγκασε να πουλήσει τη 
γεωργική του εκμετάλλευση. Στην υπόθεση για διεκδίκηση αποζημίωσης που ακολούθησε 
στην Αυστρία, το δικαστήριο δεν δικαίωσε τον αναφέροντα, παρά το γεγονός ότι ο αναφέρων 
παρέπεμψε σε απόφαση για παρόμοια υπόθεση, η οποία όμως αφορούσε αυστριακό υπήκοο. 
Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι είναι θύμα σοβαρού κρούσματος διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω ιθαγένειας και δεδομένου ότι λόγω της δυσχερούς οικονομικής του κατάστασης δεν 
είναι σε θέση να προχωρήσει περαιτέρω την υπόθεση, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να τον βοηθήσει και να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αναφέρων κατέφυγε στη δικαιοσύνη στην Αυστρία για ατύχημα που υπέστη κατά τις
διακοπές του εκεί. Η υπόθεσή του απορρίφθηκε από τα αυστριακά δικαστήρια. Ο αναφέρων
υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στη γερμανική του ιθαγένεια και, άρα, είναι θύμα διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας. 
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Το άρθρο 18 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ένωσης ορίζει ότι, εντός του πεδίου 
εφαρμογής των συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών της, απαγορεύεται 
κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. Το δικαίωμα της μη εφαρμογής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας 
μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί μόνο σε θέματα εντός του πεδίου εφαρμογής των 
συνθηκών, και πρέπει, κατ' αρχήν να εξετασθεί κατά πόσον η κατάσταση που περιγράφει ο 
αναφέρων αποτελεί παρόμοια υπόθεση. Ο αναφέρων υπήρξε ενάγων σε αστική υπόθεση
λόγω ατυχήματος. Η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι αποκλειστικά και μόνο ο εθνικός 
δικαστής είναι αρμόδιος να διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων της υπόθεσης, και ότι η 
Επιτροπή αδυνατεί να παρέμβει για ατομικές υποθέσεις ενώπιον των εθνικών. 


