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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1234/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Friedhelm Münter un kam pievienoti 2 paraksti, par iespējamu Eiropas 
Savienības tiesību aktu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas valdība pārkāpj cilvēktiesības un ES tiesību 
aktus, un prasa, lai bērniem, kurus Vācijas pārvaldes iestādes ir ievietojušas reliģiskās vai 
valsts pārraudzītās aprūpes iestādēs, tiktu izmaksāta kompensācija, norādot, ka šajās iestādēs 
ir notikuši smagi vardarbības gadījumi pret daudziem no šiem bērniem, tostarp lūgumraksta 
iesniedzēju. Lai gan Vācijas valdība ir izveidojusi komiteju, lai veiktu izmeklēšanu saistībā ar 
apsūdzībām par vardarbību, juridisku iemeslu dēļ to nav iespējams saukt pie atbildības. 
Vācijas pārvaldes iestādes arī norāda, ka attiecībā uz šīm lietām ir iestājies noilgums. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas valdība pārkāpj starptautiskos nolīgumus, 
cilvēktiesības un ES tiesību aktus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 18. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis savu lietu vairākās instancēs, tostarp Komisijai sūdzības 
veidā. Komisija 2013. gada 8. aprīlī sniedza atbildi lūgumraksta iesniedzējam.
Minētais strīdīgais jautājums ir izteikti nacionāls un nav Eiropas Savienības tiesību aktu 
kompetencē.
Līgumi, uz kuriem pamatojas Eiropas Savienība, nedod Eiropas Komisijai vispārējas 
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pilnvaras iejaukties dalībvalstu noteikto pamattiesību jomā. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja 
attiecīgajai lietai ir saistība ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. 

Eiropas Savienības Pamattiesību harta neattiecas uz visām iespējamām pamattiesību 
pārkāpumu situācijām. Saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu Hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Turklāt Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka „Hartas noteikumi nekādā ziņā 
nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.”
Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, šķiet, ka jautājums, uz kuru atsaucas 
lūgumraksta iesniedzējs, nav saistīts ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu.
Ja lietai nav saistības ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, Komisija, ievērojot Hartu, 
attiecīgo gadījumu nevar izskatīt. Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp attiecīgajām tiesu 
iestādēm, ir jānodrošina efektīva pamattiesību ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem un starptautiskajām cilvēktiesību saistībām. 
Turklāt ikviens, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai brīvības, kuras paredzētas 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (adrese —
Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, France) pēc tam, kad ir izmantoti visi valsts 
tiesībaizsardzības līdzekļi.
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar izskatīt šo lietu.


