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1. Peticijos santrauka

2003 m. vasarą atostogaudamas Austrijoje peticijos pateikėjas vieškelyje buvo užpultas karvių 
bandos ir patyrė gyvybei grėsmę sukėlusių sužalojimų. Dėl šio nelaimingo įvykio jis buvo 
suluošintas ir visiškai prarado darbingumą, todėl buvo priverstas parduoti savo ūkį. Vėliau 
peticijos pateikėjo pateikti ieškiniai dėl žalos atlyginimo buvo atmesti, nors peticijos 
pateikėjas rėmėsi byla, kurioje buvo nagrinėjamas panašus Austrijos piliečio ieškinys. 
Peticijos pateikėjas mano esąs rimto diskriminacijos dėl pilietybės atvejo auka, todėl prašo 
Europos Parlamento pagalbos užtikrinant teisingumą, nes dėl sudėtingos finansinės padėties 
negali toliau tęsti šios bylos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010. m. sausio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010. m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjas Vokietijos pilietis pateikė skundą Austrijoje, susijusį su nelaimingu 
įvykiu kurį jis patyrė Austrijoje atostogų metu. Austrijos teismai atsisakė nagrinėti jo bylą. 
Peticijos teikėjas tvirtina, kad atsisakyta buvo dėl to, kad jis yra Vokietijos pilietis ir kaip 
pavyzdį pateikia panašią Austrijos piliečio iškeltą ir laimėta civilinę bylą. Todėl teikėjas 
tvirtina patyręs neteisėtą diskriminaciją tautybės pagrindu.

Sutarties dėl Europos Sąjungos Veikimo 18 straipsnyje nurodoma, kad sutarčių taikymo 
srityje ir nepažeidžiant konkrečių jų nuostatų draudžiama bet kokia diskriminacija dėl asmens 
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pilietybės. Teisė nebūti diskriminuojamam dėl pilietybės gali būti taikoma tik klausimais, 
patenkančiais į sutarčių taikymo sritį, todėl būtina ištirti ar peticijos pateikėjo apibūdinta 
situacija yra būtent toks atvejis. Peticijos pateikėjas buvo ieškovas civilinėje byloje dėl 
nelaimingo įvykio metu patirtos žalos. Komisija nurodo, kad tik nacionalinis teisėjas yra 
kompetentingas išnagrinėti bylos faktus, todėl Komisija atskirų bylų atveju negali kištis į 
nacionaliniuose teismuose vykdomus bylų nagrinėjimo procesus.“


