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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0486/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Waltraud 
Berger, par viņas neapmierinātību ar viņas ar autismu slimās meitas 
ārstēšanu Vācijas sociālās aprūpes iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret medicīnisko, psiholoģisko un sociāli izglītojošo 
ārstēšanu, ko viņas 23 gadīgā meita ir saņēmusi kopš 2005. gada, un apgalvo, ka Vācijas 
Jauniešu labklājības iestāde (Jugendamt) un sociālās aprūpes iestādes ir pieļāvušas virkni 
kļūdu un pārkāpumu. Pretēji lūgumraksta iesniedzējas vēlmēm viņas meita tika pārvesta uz 
speciālu iestādi, kur, kā uzskata lūgumraksta iesniedzēja, viņa tika piespiedu kārtā ārstēta un 
viņai tika liegta integrēšanās iespēja.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 10. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Eiropas Komisija ir pilnā mērā uzņēmusies atbildību par ES pilsoņu pamattiesību aizsardzību 
un jo īpaši par personu ar invaliditāti situācijas uzlabošanu Eiropā. 

Tomēr Eiropas Savienībai sociālajā un veselības aprūpes jomās ir ierobežota kompetence. Kā 
teikts LESD 6. pantā un LESD 153. pantā, cilvēku veselības aizsardzības un uzlabošanas un 
sociālās atstumtības apkarošanas jomās Savienība var tikai „veikt darbības, lai atbalstītu, 
koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības”, proti, galvenokārt dalībvalstis ir atbildīgas 
par savu veselības aprūpes sistēmu organizēšanu un par veselības pakalpojumu un 
medicīniskās aprūpes sniegšanu.
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ES atbalsta dalībvalstis, īstenojot Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020)1, ko 
Komisija pieņēma 2010. gadā un kas paredzēta visu cilvēku ar invaliditāti sociālās 
iekļaušanas veicināšanai saskaņā ar ANO konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 
(UNCRPD)2, kurai ES pievienojās 2011. gada janvārī. Eiropas Savienībai savas kompetences 
robežās jāpilda visas saistības, kas noteiktas UNCRPD. Tikai tad, ja dalībvalstis īsteno 
Savienības tiesību aktus, Komisija var novērtēt, vai dalībvalsts tiesību akti vai pasākumi 
atbilst UNCRPD un tiesībām, kas iekļautas ES Pamattiesību hartā.

Komisija mudina nodrošināt sadarbību un labas prakses apmaiņu starp ES dalībvalstīm, lai 
uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti, un sniedz finansiālu atbalstu to attīstībai un 
modernizācijai (piemēram, no Eiropas Sociālā fonda). Komisija arī atbalsta politikas 
pasākumus, lai sekmētu vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei, tostarp kvalitatīviem veselības 
un rehabilitācijas pakalpojumiem, kas paredzēti personām ar invaliditāti. 

Ir svarīgi norādīt, ka Vācija 2009. gada 24. februārī ratificēja gan UNCRPD, gan tās 
fakultatīvo protokolu. Kā UNCRPD dalībvalstij Vācijai ir pienākums aizsargāt un nodrošināt 
visas cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp tiesības uz vienādu 
piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem, tiesības uz neatkarīgu dzīvi un iekļaušanos 
sabiedrībā, tiesības netikt pakļautiem spīdzināšanai un cietsirdīgai, necilvēcīgai vai 
pazemojošai attieksmei vai sodam, kā arī cieņu pret personu un tās integritātes aizsardzību.

Šo pienākumu izpildi pārbaudīs ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja, pamatojoties uz 
Vācijas sniegto ziņojumu par UNCRPD īstenošanu, kā paredzēts UNCRPD 35. pantā3. 

Saskaņā ar UNCRPD fakultatīvo protokolu4 Personu ar invaliditāti tiesību komiteja var 
saņemt un izskatīt ziņojumus no personām vai personu grupām — vai to vārdā —, uz kurām 
attiecas šā Protokola parakstītājas valsts jurisdikcija un kuras apgalvo, ka ir Konvencijas 
noteikumu pārkāpumu upuri no attiecīgās UNCRPD dalībvalsts puses. Viens no ziņojumu 
pieņemamības nosacījumiem ir, ka visiem valsts līmenī pieejamajiem tiesībaizsardzības 
līdzekļiem jābūt izsmeltiem. 

Vācija uzticēja Vācijas Cilvēktiesību institūtam valsts uzraudzības iestādes funkcijas, kurai 
saskaņā ar UNCRPD 33. panta 2. punktu jāveic uzdevums sekmēt, aizsargāt un uzraudzīt 
UNCRPD5. Tā kā Vācijas valsts CRPD uzraudzības iestādei nav pilnvaru izmeklēt īpašas 
sūdzības vai sniegt juridiskas konsultācijas individuālos gadījumos, tā var tikai saņemt 
pieprasījumus un ieteikt attiecīgajām personām vērsties pienācīgajos konsultatīvo 
pakalpojumu dienestos.

                                               
1 COM(2010) 636 galīgā redakcija un klātpievienotais pasākumu saraksts 2010.–2015. gadam, SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Pirmo ziņojumu pieņēma Vācijas Federālais ministru kabinets 2011. gada 3. augustā,
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-
2011.pdf?__blob=publicationFile
4

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabi
lities.aspx
5 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html



CM\1003947LV.doc 3/3 PE519.601v01-00

LV

Komisija uzskata, ka attiecīgie jautājumi, proti, sociālo un veselības aizsardzības pakalpojumu 
organizēšana un sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti, ietilpst tiešā attiecīgās dalībvalsts varas 
iestāžu kompetencē. 

Turpmākos ieteikumus par valsts tiesībaizsardzības līdzekļiem var pieprasīt no Vācijas valsts 
CRPD uzraudzības iestādes.


