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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1234/2012 dėl tariamo ES teisės pažeidimo, kurią pateikė 
Vokietijos pilietis Friedhelm Münter, su dviem parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas laikosi nuomonės, kad Vokietijos vyriausybė pažeidžia žmogaus teises ir 
ES teisės aktus, ir ragina atlyginti žalą vaikams, kuriuos Vokietijos valdžios institucijos 
įkurdino religinio pobūdžio ar valstybiniuose globos namuose, nurodydamas, kad juose 
daugelis iš šių vaikų, įskaitant jį patį, buvo labai skriaudžiami. Nors Vokietijos vyriausybė 
įsteigė komitetą, skirtą tvirtinimams apie skriaudimo atvejus nagrinėti, dėl teisinių priežasčių 
jos negalima laikyti atsakinga. Be to, Vokietijos valdžios institucijos nurodo, kad byloms 
suėjo senaties terminas. Peticijos pateikėjo teigimu, Vokietijos vyriausybė pažeidžia 
tarptautinius susitarimus, žmogaus teises ir ES teisės aktus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticijos pateikėjas kreipėsi į visų instancijų institucijas, įskaitant Komisiją, kuriai pateikė 
skundą. 2013 m. balandžio 8 d. Komisija pateikė peticijos pateikėjui atsakymą.

Keliamas ginčytinas klausimas yra visiškai nacionalinio pobūdžio ir nėra priskiriamas 
Europos Sąjungos teisės jurisdikcijai.

Pagal Sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Komisija neturi bendrųjų 
įgaliojimų kištis į valstybių narių veiksmus pagrindinių teisių srityje. Ji gali taip elgtis tik 
jeigu klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise.
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Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija netaikoma kiekvienam atvejui, kai tariamai 
pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms 
narėms taikomos tik tuomet, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Be to, Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Chartijos nuostatos niekaip neišplečia 
Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos“.

Remiantis peticijoje pateikta informacija neatrodo, kad klausimas, kurį peticijos pateikėjas 
aptaria, yra susijęs su Europos Sąjungos teisės įgyvendinimu.

Kadangi nėra jokio šios bylos ir Europos Sąjungos teisės ryšio, Komisija negali jos nagrinėti 
Chartijos nuostatų laikymosi požiūriu. Tokiais atvejais valstybės narės ir jų teisminės 
institucijos pagal savo nacionalinės teisės aktus ir su žmogaus teisėmis susijusius tarptautinius 
įsipareigojimus turi užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų veiksmingai gerbiamos ir 
saugomos.
Be to, kai išnaudotos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės, bet kuris asmuo, manantis, 
kad buvo pažeistos jo arba jos pagal Europos žmogaus teisių konvenciją užtikrinamos teisės 
ar laisvės, gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui (Europos Taryba, 67075 
Strasbūras, Cedex, Prancūzija).
Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, Komisija negali nagrinėti šios bylos.“


