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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nesutinka su nuo 2005 m. jos 23 metų dukrai teikiamu medicininiu ir 
psichologiniu gydymu ir jai skiriama socialine pedagogine pagalba ir teigia, kad Vokietijos 
vaiko teisių ir apsaugos tarnyba (vok. Jugendamt) ir socialinės įstaigos padarė daug klaidų ir 
pažeidimų. Prieš peticijos pateikėjos valią jos dukra buvo nuvežta į specialią įstaigą, kur, 
peticijos pateikėjos nuomone, ji buvo gydoma per prievartą ir ji nebegali integruotis į 
visuomenę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Europos Komisija yra visapusiškai įsipareigojusi saugoti pagrindines ES piliečių teises ir 
ypač gerinti neįgaliųjų padėtį Europoje.

Tačiau Europos Sąjungos kompetencija socialinės ir sveikatos priežiūros srityse yra ribota. 
SESV 6 ir 153 straipsniuose nustatyta, kad, atitinkamai, žmogaus sveikatos apsaugos ir 
gerinimo bei kovos su socialine atskirtimi srityse Sąjunga gali tik „atlikti veiksmus, siekiant 
paremti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus“ – pirmiausia valstybės narės yra 
atsakingos už savo socialinės, sveikatos priežiūros ir medicininės pagalbos paslaugų 
organizavimą ir teikimą.
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Vadovaudamasi Komisijos 2010 m. patvirtinta 2010–2020 m. ES strategija dėl negalios1, ES 
remia valstybes nares, skatinančias socialinę visų neįgaliųjų įtrauktį, kaip nustatyta Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje (JTNTK)2, kurios šalimi ES tapo 2011 m. sausio mėn. ES 
privalo laikytis JTNTK pagal savo kompetenciją. Tik tais atvejais, kai valstybės narės 
įgyvendina Sąjungos teisės normas Komisija gali vertinti, ar nacionalinės teisės norma arba 
priemonė atitinka JTNTK ir ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises.

Komisija ragina ES valstybes bendradarbiauti ir keistis gerąja patirtimi, siekiant gerinti 
socialinių paslaugų kokybę, ir teikia finansinę paramą jų plėtrai ir modernizavimui 
(pavyzdžiui, iš Europos socialinio fondo). Ji taip pat palaiko plėtojamą politiką, kuria 
siekiama užtikrinti vienodas galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant 
neįgaliesiems skirtas kokybiškas sveikatos ir reabilitacijos paslaugas. 

Svarbu pažymėti, kad Vokietija 2009 m. vasario 24 d. ratifikavo ir JTNTK, ir jos fakultatyvų 
protokolą. Būdama JTNTK valstybe šalimi, Vokietija yra įsipareigojusi saugoti ir užtikrinti 
visų neįgaliųjų teises ir pagrindines laisves, įskaitant teisę vienodomis sąlygomis naudotis 
sveikatos apsaugos paslaugomis, gyventi savarankiškai ir būti įtrauktiems į visuomenę, teisę 
nebūti kankinamiems ar nepatirti žiauraus elgesio, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar 
nebūti taip baudžiamiems, teisę į pagarbą ir asmens neliečiamumo apsaugą.

Tai, kaip šių įsipareigojimų laikomasi, JT neįgaliųjų teisių komitetas tikrins, remdamasis 
Vokietijos pateikta ataskaita dėl JTNTK įgyvendinimo, kaip numatyta JTNTK 35 
straipsnyje3. 

Remiantis JTNTK fakultatyviu protokolu4 Neįgaliųjų teisių komitetas gali priimti ir svarstyti 
valstybės, šio protokolo šalies, jurisdikcijai priskirtų asmenų ar jų grupių (jų vardu) pateiktus 
pranešimus, kuriuose teigiama, kad šie asmenys nukentėjo nuo tos valstybės padaryto JTNTK 
nuostatų pažeidimo. Viena iš pranešimo priėmimo sąlygų yra ta, kad turi būti panaudotos 
visos prieinamos vidaus teisinės gynybos priemonės. 

Vokietija yra paskyrusi Vokietijos žmogaus teisių institutą atlikti nacionalinės kontrolės 
institucijos funkcijas ir skatinti, apsaugoti bei kontroliuoti JTNTK įgyvendinimą, kaip 
numatyta JTNTK 33 straipsnyje5. Nors Vokietijos nacionalinė NTK kontrolės institucija 
neturi įgaliojimų nagrinėti konkrečius skundus arba teikti teisines konsultacijas konkrečiais 
atvejais, ji gali priimti paklausimus ir nukreipti asmenis į tinkamas konsultacines tarnybas.

Komisija mano, kad nagrinėjami klausimai, būtent socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir teikimas žmonėms su negalia, yra tiesioginė atitinkamos valstybės narės 
valdžios institucijos kompetencija. 

Dėl tolesnių patarimų dėl nacionalinių teisinės gynybos priemonių galima kreiptis į Vokietijos 
nacionalinę NTK kontrolės instituciją.“
                                               
1 COM(2010) 636 final ir lydimasis 2010–2015 m. veiksmų sąrašas, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Vokietijos federalinis kabinetas pirmąją ataskaitą patvirtino 2011 m. rugpjūčio 3 d., 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-2011.pdf?__blob=publicationFile. 
4 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html


