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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Norbert Gerlach német állampolgár által benyújtott 1403/2009. számú petíció 
balesetének az osztrák igazságügyi hatóságok általi kezelése során őt ért hátrányos 
megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti, hogy 2003 nyarán, ausztriai tartózkodása idején egy közúton 
nekitámadt egy tehéncsorda, és életveszélyesen megsebesítette. A baleset következtében a 
petíció benyújtója testi fogyatékosságot szenvedett és 100 százalékban munkaképtelenné vált, 
ezért később kénytelen volt eladni mezőgazdasági üzemét. Az ezt követően Ausztriában 
folytatott kártérítési eljárásban a bíróság elutasította keresetét, bár a petíció benyújtója egy 
hasonló ügyben hozott ítéletre hivatkozott, amely azonban egy osztrák állampolgárt érintett. 
Mivel a petíció benyújtója úgy érzi, hogy állampolgárság alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés súlyos esetének áldozatává vált, és mivel nehéz anyagi helyzete miatt nincs 
lehetősége arra, hogy további lépéseket tegyen az ügyben, az Európai Parlament segítségét 
kéri jogai érvényesítésében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója német állampolgár, aki keresetet nyújtott be Ausztriában az ottani 
nyaralása alatt bekövetkezett balesettel kapcsolatban. Keresetét az osztrák bíróság elutasította.
A petíció benyújtója úgy véli, ennek német állampolgársága az oka, és megemlít egy hasonló 



PE441.335v01-00 2/2 CM\816755HU.doc

HU

(sikeres) polgári jogi keresetet, amelyet egy osztrák állampolgár indított. Ezért azt állítja, 
hogy állampolgárság alapján történő jogtalan hátrányos megkülönböztetést szenvedett el.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke kimondja, hogy a Szerződések 
alkalmazási körében és az azokban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül tilos az 
állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés. Az állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetéstől való mentességhez való jog ezért csak a Szerződések alkalmazási körébe 
tartozó ügyekben ismerhető el, és először meg kell vizsgálni, hogy a petíció benyújtója által 
leírt helyzet ilyen ügynek minősíthető-e. A petíció benyújtója egy baleset miatt indított 
polgári kártérítési perben volt felperes. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy kizárólag a 
nemzeti bíróság illetékes az ügy tényállásának megállapítására, és a Bizottság nem tud egyedi 
ügyekben nemzeti bíróságoknál közbenjárni.


