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Temats: Lūgumraksts Nr. 1403/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Norbert 
Gerlach, par diskrimināciju saistībā ar Austrijas tiesu iestādēm, kas izskatīja 
viņa negadījuma lietu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Brīvdienās Austrijā 2003. gada vasarā lūgumraksta iesniedzējam uz koplietošanas ceļa 
uzbruka govju ganāmpulks, radot viņam dzīvībai bīstamus ievainojumus. Lūgumraksta 
iesniedzējs negadījuma rezultātā kļuva par invalīdu un pilnībā nespējīgs strādāt, un vēlāk viņš 
bija spiests pārdot savu saimniecību. Tam sekojošās viņa atlīdzības prasības Austrijā tika 
noraidītas, lai arī viņš varēja atsaukties uz lēmumu līdzīgā gadījumā, kas saistīts ar Austrijas 
pilsoni. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš ir nopietna diskriminācijas gadījuma upuris 
valstspiederības dēļ, un nav spējīgs turpināt lietu sarežģītās materiālās situācijas dēļ, tādēļ 
viņš lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai tiktu nodrošināta taisnība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, Austrijā iesniedza prasību saistībā ar 
negadījumu, kas notika brīvdienās, kuras viņš pavadīja šajā valstī. Austrijas tiesas viņa 
prasību noraidīja. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tas noticis viņa Vācijas 
valstspiederības dēļ, un viņš min līdzīgu civilprasību (ko atrisināja prasītājam labvēlīgā 
veidā), kuru cēla Austrijas valstspiederīgais. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš ir 
pretlikumīgas diskriminācijas upuris viņa valstspiederības dēļ.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. pants nosaka, ka, piemērojot Līgumus un neskarot 
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tajos paredzētos īpašos noteikumus, ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ. Tāpēc 
tiesības uz nediskrimināciju valstspiederības dēļ ir iespējams atbalstīt tikai tajos gadījumos, 
kuri ietilpst Līgumu piemērošanas jomā, un vispirms ir jānoskaidro, vai lūgumraksta 
iesniedzēja aprakstītā situācija ir šāds gadījums. Lūgumraksta iesniedzējs bija prasītājs 
civillietā saistībā ar negadījuma izraisītu kaitējumu. Komisija vēlētos uzsvērt, ka tikai valsts 
tiesnesis ir kompetents noskaidrot lietas faktus un ka Komisija nevar iejauktos atsevišķās 
lietās, kuras tiek izskatītas valsts tiesās.


