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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1403/2009, którą złożył Norbert Gerlach (Niemcy) w sprawie 
dyskryminacji w związku z rozpatrywaniem przez austriackie władze sądowe 
sprawy jego wypadku 

1. Streszczenie petycji

Podczas wakacji w Austrii, latem 2003 r., składający petycję został zaatakowany na 
publicznej drodze przez stado krów, odnosząc rany zagrażające życiu. W wyniku tego 
wypadku składający petycję stał się osobą niepełnosprawną, całkowicie niezdolną do pracy, a 
wkrótce potem zmuszony został sprzedać swoje gospodarstwo rolne. Jego późniejsze 
powództwo o odszkodowanie w Austrii zostało oddalone, mimo że powołał się on na 
orzeczenie sądu w podobnej sprawie dotyczącej obywatela Austrii. Ponieważ składający 
petycję uważa, że padł ofiarą poważnej dyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową, a sam nie jest w stanie dalej prowadzić tej sprawy z powodu trudnej sytuacji 
finansowej, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o udzielenie pomocy 
w zagwarantowaniu wymierzenia sprawiedliwości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję, obywatel Niemiec, wszczął postępowanie sądowe w Austrii w związku z 
wypadkiem, któremu uległ podczas wakacji w tym kraju. Sąd austriacki oddalił jego skargę.  
Składający petycję twierdzi, powołując się na podobną (pomyślnie zakończoną dla 
poszkodowanego) sprawę cywilną, że skarga została oddalona, ponieważ jest Niemcem.
Utrzymuje on zatem, że padł ofiarą bezprawnej dyskryminacji spowodowanej 
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przynależnością państwową.

Artykuł 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii stanowi, że w zakresie zastosowania Traktatów i 
bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka 
dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Prawo do niedyskryminacji ze 
względu na przynależność państwową może zostać uznane tylko w sprawach, które wchodzą 
w zakres stosowania Traktatów, a w pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy sytuacja 
opisana przez składającego petycję do takich należy. Składający petycję był osobą 
wysuwającą roszczenie w sprawie cywilnej o odszkodowanie z powodu wypadku. Komisja 
pragnie zaznaczyć, że sąd krajowy jest organem właściwym do samodzielnego ustalenia 
faktów danej sprawy, a Komisja nie może interweniować w indywidualnych sprawach przed 
sądami krajowymi.


