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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0486/2012, της Waltraud Berger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με τη δυσαρέσκειά της για τη θεραπεία που λαμβάνει η αυτιστική κόρη της 
από τις γερμανικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την ιατρική, ψυχολογική και κοινωνικοπαιδαγωγική 
θεραπεία που λαμβάνει από το 2005 η 23χρονη αυτιστική κόρη της, και υποστηρίζει ότι η 
γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παιδιών και νέων (Jugendamt) και οι υπηρεσίες 
κοινωνικής πρόνοιας έχουν σφάλει ή ολιγωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Η κόρη της αναφέρουσας 
– παρά τη θέληση της μητέρας της – τοποθετήθηκε σε ειδικό ίδρυμα· η αναφέρουσα θεωρεί 
ότι αυτό συνιστά αναγκαστική θεραπεία, και ότι με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται από την 
κόρη της οι δυνατότητες ένταξης και ενσωμάτωσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών της ΕΕ και ιδιαίτερα για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία 
στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στον κοινωνικό τομέα και 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Όπως αναφέρει το άρθρο 6 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 
153 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αντίστοιχα, η Ένωση μπορεί μόνο «να 
αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, τον συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των 
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κρατών μελών», τα οποία είναι πρωταρχικά αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή των 
κοινωνικών και υγειονομικών τους υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης.

Με τη στρατηγική της ΕΕ του 2010-20201 για την αναπηρία, η οποία εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή το 2010, η ΕΕ στηρίζει τα κράτη μέλη στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης για 
όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD)2, στην οποία η ΕΕ κατέστη συμβαλλόμενο 
μέρος τον Ιανουάριο του 2011. Η ΕΕ δεσμεύεται από την UNCRPD στο μέτρο των 
αρμοδιοτήτων της. Μόνο όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή 
μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον ένα εθνικό νομοθέτημα ή μέτρο συνάδει με την UNCRPD 
και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και παρέχει οικονομική στήριξη για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους (πχ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στηρίζει, 
επίσης, τη δράση σε επίπεδο πολιτικής για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην 
υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ποιότητας στους 
τομείς της υγείας και της αποκατάστασης, ειδικά σχεδιασμένων για άτομα με αναπηρία. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Γερμανία επικύρωσε τόσο την UNCRPD όσο και το 
προαιρετικό πρωτόκολλό της στις 24 Φεβρουαρίου 2009. Ως συμβαλλόμενο μέρος της 
UNCRPD, η Γερμανία δεσμεύεται από την υποχρέωση να προστατεύει και να διασφαλίζει 
όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των ατόμων με αναπηρία, 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος για ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, του 
δικαιώματος για ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία, του δικαιώματος για 
απαγόρευση των βασανιστηρίων ή της σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείριση και 
του σεβασμού και της προστασίας της ακεραιότητα του προσώπου.

Η συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις υπόκειται σε εξέταση από την επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία βάσει έκθεσης που 
υποβάλλεται από τη Γερμανία για την εφαρμογή της UNCRPD, όπως προβλέπει το άρθρο 35 
της UNCRPD3. 

Σύμφωνα με το προαιρετικό πρωτόκολλο της UNCRPD4, η επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μπορεί να λαμβάνει και να εξετάζει 
κοινοποιήσεις από ή εξ ονόματος ατόμων ή ομάδων ατόμων που υπόκεινται στη δικαιοδοσία 
συμβαλλόμενου κράτους και τα οποία ισχυρίζονται ότι είναι θύματα παραβίασης των 
διατάξεων της σύμβασης από αυτό το συμβαλλόμενο κράτος. Οι κοινοποιήσεις γίνονται 
δεκτές υπό τον όρο ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι διαθέσιμες εσωτερικές προσφυγές.

                                               
1 COM(2010) 636 τελικό και συνοδευτικός κατάλογος δράσεων για το 2010-2015, SEC(2010)1324
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Η πρώτη έκθεση εγκρίθηκε από το ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο στις 3 Αυγούστου 2011, 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/staatenbericht-
2011.pdf?__blob=publicationFile
4

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabi
lities.aspx
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Η Γερμανία όρισε το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως αρμόδιο 
εποπτικό φορέα που θα εκτελεί τα καθήκοντα της προώθησης, προστασίας και 
παρακολούθησης της UNCRPD, όπως ορίζει το άρθρο 33 παράγραφος 2 της UNCRPD1. 
Παρόλο που ο εθνικός γερμανικός φορέας της CRPD δεν έχει λάβει εντολή διερεύνησης των 
συγκεκριμένων καταγγελιών ή παροχής νομικών συμβουλών σε μεμονωμένες περιπτώσεις, 
μπορεί να λάβει ερωτήματα και να παραπέμψει τα ενδιαφερόμενα άτομα στις κατάλληλες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα σχετικά θέματα, δηλαδή η οργάνωση και παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία, αποτελούν άμεση αρμοδιότητα των 
ανάλογων αρχών του εκάστοτε κράτους μέλους. 

Περαιτέρω συμβουλές για τα εθνικά μέσα προσφυγής μπορούν να ζητηθούν από τον εθνικό 
γερμανικό φορέα της CRPD.

                                               
1 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/de/monitoring-stelle.html


