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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0811/2006, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro Antonio Luna 
Tudela, par juridisku strīdu ar vietējām Havea (Alikante, Spānija) iestādēm par viņa mājas 
celtniecību.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Beļģijā dzīvojošs Spānijas pilsonis, kurš būvēja māju Havea 
(Alikante, Spānija), apsūdz vietējās iestādes par vajāšanu un atkārtotiem mēģinājumiem 
atsavināt viņa īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka, lai gan viņam bija visas 
vajadzīgās celtniecības atļaujas, vietējās iestādes izmantoja visa veida juridiskas un 
administratīvas atrunas, lai neļautu viņam būvēt māju. Lūgumraksta iesniedzējam izdevās 
pieprasīt tiesiskās aizsardzības līdzekļus vietējās tiesās, bet vietējo iestāžu pastāvīgas 
apelācijas visu laiku novilcināja galīgo lēmumu. Lūgumraksta iesniedzējs, kam tiesvedības 
izmaksu rezultātā ir izveidojies ievērojams parāds, lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību šīs 
situācijas atrisināšanā.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 22. martā. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

„Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķās pamattiesību pārkāpumu lietās. Tā var 
iejaukties šādās lietās tikai tad, ja ir problēmas ar Eiropas Kopienas tiesību aktiem. Tādējādi 
Komisija nevar pārbaudīt apgalvojumus par pamattiesību pārkāpumiem, kam nav nekādas 
saistības ar Kopienas tiesību aktiem.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, nebija iespējams konstatēt nekādu saistību 
starp piemērotajiem noteikumiem par atsavināšanu un Kopienas tiesību aktiem.
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Turklāt nosacījumi, kas reglamentē zemes atsavināšanu, ir noteikti dalībvalstu tiesību aktos. 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 295. pantā ir teikts: „Šis Līgums nekādā veidā neskar 
dalībvalstu noteikumus, ar ko tiek pārvaldītas īpašumtiesības”.

Pamattiesību aizsardzības nodrošināšana šajā konkrētajā lietā ir kompetento valsts iestāžu, 
tostarp tiesu, ziņā.

Visbeidzot, visi, kas uzskata, ka kāda no viņa vai viņas pamattiesībām ir pārkāpta, var iesniegt 
sūdzību Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Eiropas Padome, 67075, Strasbūra-
Cedex, Francija1). Tomēr lūdzu ņemt vērā, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa var izskatīt kādu 
lietu tikai tad, kad ir izsmelti visi vietējie tiesiskās aizsardzības līdzekļi.”

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


