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Subiect: Petiția nr. 1403/2009 , adresată de Norbert Gerlach, de cetățenie germană, privind 
tratamentul discriminatoriu aplicat de autoritățile judiciare austriece în 
soluționarea cazului său

1. Rezumatul petiției

În timpul unei vacanțe în Austria în vara anului 2003, petiționarul a fost atacat pe un drum 
public de o cireadă de vaci, lucru care i-a provocat acestuia răni deosebit de grave. În urma 
accidentului, petiționarul a devenit invalid și și-a pierdut în totalitate capacitatea de muncă, 
fiind nevoit în cele din urmă să-și vândă ferma. Acțiunile sale ulterioare în instanță pentru 
obținerea de despăgubiri au fost respinse în Austria, cu toate că petiționarul a invocat o 
hotărâre dintr-o cauză similară, în care a fost implicat un cetățean austriac. Întrucât 
petiționarul consideră că este victima unui caz grav de discriminare pe motive de naționalitate 
și, deoarece, din cauza situației sale financiare dificile, nu are posibilitatea de a continua 
acțiunea în justiție, acesta solicită ajutorul Parlamentului European pentru a se asigura că i se 
face dreptate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarul, cetățean german, a intentat o acțiune în fața instanței în Austria pentru un 
accident suferit în timpul unei vacanțe petrecute în această țară. Instanțele austriece nu au 
admis acțiunea sa.  Petiționarul susține că aceasta se datorează faptului că este german și 
citează o cauză civilă intentată de un cetățean austriac, soldată cu un rezultat pozitiv. El 
pretinde că a suferit astfel o discriminare ilegală pe criterii de naționalitate.
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Articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii prevede că, în domeniul de 
aplicare al tratatelor și fără a aduce atingere vreunei dispoziții speciale conținute în 
acestea, orice discriminare pe motive de naționalitate este interzisă. Astfel, dreptul la 
nediscriminare pe criterii de naționalitate poate fi luat în considerare doar în chestiuni 
care intră în sfera de aplicare a tratatelor și trebuie în primul rând determinat dacă 
situația descrisă de petiționar se înscrie în acest cadru. Petiționarul a fost parte 
reclamantă într-o acțiune în despăgubire intentată ca urmare a unui accident. Comisia 
dorește să sublinieze faptul că instanța națională este unicul for competent în stabilirea 
faptelor într-o cauză, Comisia neavând posibilitatea de a interveni în cauze individuale în 
fața instanțelor judecătorești naționale.


