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Tema: Peticija Nr. 1152/2012 dėl tariamai Belgijos valstybės pažeistų peticijos 
pateikėjo žmogaus teisių, kurią pateikė Vokietijos pilietis Horst Gräter

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, gyvenantis Vokietijoje. Jis buvo įtrauktas į teismo 
procesą Belgijoje ir skundžiasi, kad buvo nuteistas negavęs šaukimo atvykti į teismą, 
nesupažindintas su kaltinimais ir jam nepranešus numatomos bylos nagrinėjimo teisme datos. 
Taip pat jis teigia, kad kaltinimai buvo pakeisti teismo posėdžio metu, nuosprendis atsiųstas 
klaidingu adresu, jame nebuvo pateikta informacija apie nuosprendžio apskundimo galimybę 
ir terminą, buvo pateikti tik vienos bylos šalies išsamūs duomenys ir kad buvo pažeistos 
nuostatos dėl asmens duomenų apsaugos. Peticijos pateikėjas mano, kad jo, kaip ES piliečio, 
pagrindinės teisės buvo pažeistos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas yra Vokietijos pilietis, gyvenantis Vokietijoje. Peticijos pateikėjas nėra 
tiesiogiai susijęs su jo nurodytu atveju – jis nėra teisinio ginčo, apie kurį kalba savo peticijoje, 
šalis, tačiau norėtų pranešti apie, jo nuomone, nesąžiningą Belgijos civilinių bylų teisme, šiuo 
atveju – Juge de paix (taikos teisme), vykusį teismo procesą.
Peticijos pateikėjo aprašytame teisiniame ginče dalyvavo du Briuselyje gyvenantys ES 
piliečiai. Teisinis ginčas kilo dėl nuomininko ir nuomotojo nesutarimo. Peticijos pateikėjas 
aiškina, kad Belgijos civilinių bylų teismas – Juge de paix – priėmė sprendimą nedalyvaujant 
nuomininkui, kuris nebuvo pakviestas atvykti į teismą ir net nebuvo informuotas apie jam 
pateiktus kaltinimus ar apie bylos nagrinėjimo datą.
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Peticijos pateikėjas taip pat teigia, kad kaltinimai buvo pakeisti teismo posėdžio metu, kad 
nuosprendis atsiųstas klaidingu adresu ir kad jame nebuvo informacijos apie galimybę 
apskųsti nuosprendį ar apskundimo terminą, kad buvo pateikti tik vienos bylos šalies išsamūs 
duomenys ir kad buvo pažeistos nuostatos dėl asmens duomenų privatumo. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad tai yra Europos Sąjungoje užtikrinamų pagrindinių teisių pažeidimas.

Galiausiai teigiama, kad Belgijos civilinių bylų teismas persiuntė nuomininko asmens 
duomenis asociacijai, kuri pasisiūlė padėti tuo atveju, jeigu nuomininkas būtų išvarytas iš 
buto, ir taip pažeidė teisę į duomenų apsaugą.

Pagal Sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Komisija neturi bendrųjų 
įgaliojimų kištis į valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali taip elgtis tik tuo 
atveju, jei klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija netaikoma kiekvienam atvejui, kai tariamai 
pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms 
narėms taikomos tik tais atvejais, kai jos įgyvendina Europos Sąjungos teisės aktus. Be to, 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Chartijos nuostatos niekaip 
neišplečia Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos“.

Remiantis šioje peticijoje pateikta informacija ir neprieštaraujant asmens duomenų apsaugos 
klausimui, kuris nagrinėjamas toliau, neatrodo, kad peticijos pateikėjo nurodytas atvejis 
susijęs su Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimu.

Šiuo atveju kilęs teisinis ginčas buvo nagrinėjamas per visiškai vidinio pobūdžio civilinį 
procesą, kuris nepriskiriamas Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sričiai. Tinkamiausios 
Europos Sąjungos civilinės teisenos srities teisinės priemonės taikomos tik esant tarptautiniam 
aspektui, kurio šiuo atveju, atrodo, nėra.

Peticijos pateikėjas nurodo, kad įteikiant teisminius dokumentus tariamai padaryta klaidų. 
Šiuo požiūriu reikia pažymėti, kad Reglamentas dėl dokumentų įteikimo (2007 m. lapkričio 
13 d. Europos Parlameno ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir 
neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse) 
taikomas tik tais atvejais, kai teisminis ar neteisminis dokumentas turi būti perduotas iš vienos 
valstybės į kitą, kad pastarojoje būtų įteiktas (reglamento 1 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu 
atveju abi teisinio ginčo šalys gyvena toje pačioje valstybėje narėje – Belgijoje, – o byla, 
atrodo, susijusi su Briuselyje esančiu butu.

Tas pats pasakytina ir apie kitas atitinkamas ES priemones, pvz., apie Ieškinių dėl nedidelių 
sumų reglamentą (2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 861/2007, nustatantį Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą), kuris, 
remiantis jo 2 ir 3 straipsnio nuostatomis, taikomas tik tarpvalstybiniais atvejais.

Kadangi nėra jokio šios bylos ir Europos Sąjungos teisės ryšio, Komisija negali jos nagrinėti 
Chartijos nuostatų laikymosi požiūriu. Tokiais atvejais valstybės narės ir jų teisminės 
institucijos, remdamosi nacionalinės teisės aktais ir su žmogaus teisėmis susijusiais 
tarptautiniais įsipareigojimais, turi užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų veiksmingai 
saugomos ir kad jų būtų veiksmingai laikomasi.

Be to, kai išnaudotos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės, bet kuris asmuo, manantis, 
kad buvo pažeistos jo arba jos pagal Europos žmogaus teisių konvenciją užtikrinamos teisės 
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ar laisvės, gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui (Europos Taryba, 67075 
Strasbūras, Cedex, Prancūzija).

Direktyvoje 95/46/EB dėl asmens duomenų apsaugos reikalaujama, jog tam, kad asmens 
duomenų tvarkymas būtų teisėtas, jis turi būti nustatytas teisės aktuose. Direktyvos 95/46/EB 
7 straipsnyje leidžiama tvarkyti asmens duomenis, pvz., jeigu to reikia gyvybiniams duomenų 
subjekto interesams apsaugoti. Tuo remdamasis teismas galbūt galėjo perduoti nuomininko 
asmens duomenis asociacijai, siūlančiai pagalbą asmenims, kuriems kyla pavojus būti 
išvarytiems iš savo namų. Neapribojant Komisijos, kaip Sutarties sergėtojos, įgaliojimų, 
duomenų apsaugos reglamentavimo teisės aktų priežiūra ir vykdymo užtikrinimas pirmiausia 
priskiriami nacionalinės valdžios institucijų, visų pirma duomenų apsaugos priežiūros 
institucijų ir teismų, kompetencijos sričiai.

Remdamasi peticijos pateikėjo suteikta informacija, Komisija negali toliau nagrinėti šio 
atvejo, kaip susijusio su galimu pagrindinių teisių pažeidimu.

Jei peticijos pateikėjas ir toliau tvirtins, kad buvo pažeista asmenų, kuriems jis tarpininkauja 
pateikdamas šią peticiją, teisė į duomenų apsaugą, jam reikėtų patarti visas pretenzijas siųsti 
tiesiogiai Belgijos duomenų apsaugos priežiūros institucijai.“


