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Temats: Lūgumraksts Nr. 1152/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Horst 
Gräter, par iespējamiem viņa pamattiesību pārkāpumiem, ko īstenoja 
Beļģijas valdība

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas dzīvo Vācijā un ir Vācijas valstspiederīgais, iebilst pret veidu, 
kādā tika vadīts pret viņu vērstais tiesas process Beļģijā, norādot, ka viņš ticis notiesāts bez 
uzaicinājuma ierasties tiesā, kā arī nav ticis informēts ne par apsūdzībām, kas pret viņu 
izvirzītas, ne par tiesas sēdes datumu. Viņš arī apgalvo, ka apsūdzības izskatīšanas gaitā tika 
grozītas, tiesas nolēmums tika nosūtīts uz nepareizu adresi, un tajā nebija ne informācijas par 
pārsūdzēšanas iespējām, ne attiecīgie termiņi, kā arī sīkāka informācija tika sniegta tikai par 
vienu no pusēm un tika pārkāpti noteikumi par personas datu aizsardzību. Lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņa ES pilsoņa pamattiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas valstspiederīgais, kas dzīvo Vācijā. Viņš nav bijis tieši 
iesaistīts tiesas procesā, uz ko viņš atsaucas —  viņš nav iesaistīts juridiskajā strīdā, kuru viņš 
apraksta, bet viņš nosoda Beļģijas civiltiesas — šajā gadījumā miertiesas — procesa, viņaprāt, 
neobjektīvo raksturu. 
Juridiskajā strīdā, ko apraksta lūgumraksta iesniedzējs, ir iesaistīti divi ES pilsoņi, kas dzīvo 
Briselē. Tas attiecas uz domstarpībām starp īrnieku un saimnieku. Lūgumraksta iesniedzējs 
paskaidro, ka lēmumu pieņēma Briseles civiltiesa — miertiesa — īrnieka prombūtnē, jo viņš 
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nebija uzaicināts ierasties tiesā, nedz arī informēts par apsūdzību pret viņu un tiesas sēdes 
dienu. 

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo arī, ka apsūdzības izskatīšanas gaitā tika grozītas, tiesas 
nolēmums tika nosūtīts uz nepareizu adresi, un tajā nebija ne informācijas par pārsūdzēšanas 
iespējām, ne attiecīgiem termiņiem, kā arī sīkāka informācija tika sniegta tikai par vienu no 
pusēm un tika pārkāpti noteikumi par personas datu aizsardzību. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka ir pārkāptas viņa pilsoņa pamattiesības, kuras garantē ES.

Visbeidzot, tiek apgalvots, ka Beļģijas civiltiesa ir droši vien nosūtījusi īrnieka personas datus 
apvienībai, kas solīja palīdzību gadījumā, ja īrnieku izliks no dzīvokļa, tādējādi pārkāpjot datu 
aizsardzības tiesības.

Saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līgumiem Komisijai nav vispārējas pilnvaras 
iejaukties dalībvalstu noteikto pamattiesību jomā. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja attiecīgajai 
lietai ir saistība ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta neattiecas uz visām iespējamām pamattiesību 
pārkāpumu situācijām. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu Hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Turklāt Eiropas 
Savienības Līguma 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka: „Hartas noteikumi nekādā ziņā 
nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.” 

Pamatojoties uz informāciju, kas sniegta lūgumrakstā, un neskarot jautājumu par personas 
datu aizsardzību, kas tiek izklāstīts turpmāk tekstā, šķiet, ka lieta, ko apraksta lūgumraksta 
iesniedzējs, nav saistīta ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu.

Juridiskais strīds, par ko ir runa pašreizējā lietā, tika izskatīts iekšējā valsts civilprocesā, kas 
nav Eiropas Savienības tiesību kompetencē. Eiropas tiesību būtiskie dokumenti, kurus 
piemēro civiltiesībās, attiecas vienīgi uz lietām, kas skar kādu starptautisku aspektu, kura, 
šķiet, šajā gadījumā trūkst. 

Lūgumraksta iesniedzējs piemin kļūdas, kas, kā viņš apgalvo, pieļautas tiesas dokumenta 
izsniegšanā.  Šajā ziņā ir jāuzsver, ka regulu par dokumentu izsniegšanu (Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2007. gada 13. novembra Regula (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas 
civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs) piemēro tikai tad, ja tiesas vai 
ārpustiesas dokuments jānosūta izsniegšanai no vienas dalībvalsts uz citu (Regulas 1. panta 
1. punkts). Pašreiz izskatāmajā lietā abas juridiskā strīda puses dzīvo vienā dalībvalstī —
Beļģijā —, un lieta attiecas uz dzīvokli, kas atrodas Briselē.

Tas pats attiecas uz būtiskajiem ES dokumentiem, piemēram, Regulu par procedūru maza 
apmēra prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) 
Nr. 861/2007, ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām), kas saskaņā ar 2. un 
3. pantu attiecas tikai uz pārrobežu lietām.

Ja lieta neattiecas uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, Komisija, ievērojot Hartu, pašreizējo 
gadījumu nevar izskatīt. Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp attiecīgajām tiesu iestādēm, ir 
jānodrošina efektīva pamattiesību ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un starptautiskajām cilvēktiesību saistībām. 
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Turklāt ikviens, kurš uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai brīvības, kuras paredzētas 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (adrese —
Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) pēc tam, kad ir izmantoti visi valsts 
tiesībaizsardzības līdzekļi.

Direktīvā 95/46/EK par personas datu aizsardzību ir prasība, ka personas datu apstrādei jābūt 
likumīgai, lai nodrošinātu tiesiskumu. Direktīvas 95/46/EK 7. pantā, piemēram, ir atļauta 
personas datu apstrāde, ja jāaizstāv datu subjekta būtiskās intereses. Tas varētu būt pamatā 
tiesas rīcībai, nosūtot īrnieka personas datus apvienībai, kas piedāvā palīdzību personām, kam 
draud izlikšana no mājvietas. Neskarot Komisijas kā Līguma sargātājas pilnvaras, datu 
aizsardzības tiesību aktu uzraudzība un izpilde ir valsts iestāžu, jo īpaši datu aizsardzības 
kontroles iestāžu, un tiesu kompetencē. 

Pamatojoties uz datiem, kurus minējis lūgumraksta iesniedzējs, Komisija nevar izskatīt šo 
lietu attiecībā uz vispārīgiem apgalvojumiem par pamattiesību pārkāpumu. 

Ja lūgumraksta iesniedzējs turpinās apgalvot, ka pārkāptas to personas datu aizsardzības 
tiesības, par kurām viņš iestājas, viņam tiek ieteikts vērsties ar savu prasību tieši Beļģijas datu 
aizsardzības uzraudzības iestādē.


