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Tárgy: Waltraud Berger német állampolgár által benyújtott 0486/2012. sz. petíció 
arról, hogy elégedetlen azzal, ahogy a német szociális hatóságok autista 
lányát kezelik

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik a 23 éves lánya 2005 óta tartó egészségügyi, pszichológiai és 
szociálpedagógiai kezelése miatt, és feltételezi, hogy a német gyermek- és ifjúságvédelmi 
hivatal (Jugendamt) és a szociális hatóságok vétkesek a sorozatosan elkövetett hibák és 
szabálytalanságok miatt. A petíció benyújtója kívánsága ellenére a lányát egy speciális 
intézetben helyezték el, ahol a petíció benyújtója szerint kényszerkezelésnek vetették alá, és 
megtagadták tőle a befogadás és az integráció lehetőségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Azt Európai Bizottság teljes mértékben elkötelezett az uniós polgárok alapvető jogainak 
védelme, különösen a fogyatékossággal élő európai személyek helyzetének javítása mellett.

Az Európai Unió azonban korlátozott hatáskörrel rendelkezik a szociális és egészségügyi 
ellátás terén. Mint ahogy az EUMSZ 6. és 153. cikke előírja az emberi egészség védelme és 
javítása, illetve a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén, az Unió csak „a tagállamok 
intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések megtételére” jogosult, 
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mivel elsősorban a tagállamok felelősek a szociális és egészségügyi szolgáltatásaik, illetve az 
orvosi ellátás megszervezéséért és kivitelezéséért.

A Bizottság által 2010-ben elfogadott, a 2010 és 2020 közötti időszakra vonatkozó európai 
fogyatékosságügyi stratégiának1 megfelelően az Unió támogatja a tagállamokat a 
fogyatékossággal élők társadalmi integrációjának előmozdításában, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek2 megfelelően, amelyhez az Unió 2011 
januárjában csatlakozott. Az Uniót a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény a hatásköreivel összhangban kötelezi. A Bizottság csak abban az esetben tudja 
vizsgálni, hogy egy nemzeti törvény vagy intézkedés megfelel-e a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezménynek és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített 
jogoknak, amikor a tagállamok az uniós jogot hajtják végre.

A Bizottság bátorítja a szociális szolgáltatások javítása céljából az uniós országok közötti 
együttműködést és a bevált gyakorlatok cseréjét, és pénzügyi támogatást nyújt e 
szolgáltatások fejlesztésére és modernizálására (pl. az Európai Szociális Alapból). Támogatja 
az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférést elősegítő szakpolitikai fejlesztéseket is, 
beleértve a fogyatékossággal élő számára tervezett minőségi egészségügyi és rehabilitációs 
szolgáltatásokat is. 

Fontos megjegyezni, hogy Németország 2009. február 24-én mind a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezményt, mind annak fakultatív jegyzőkönyvét ratifikálta. 
Németországnak mint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény részes 
államának kötelessége megvédeni és óvni a fogyatékossággal élő személyek valamennyi 
emberi jogát és alapvető szabadságát, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáféréshez, a független élethez és a közösségi befogadáshoz, illetve a kínzás és 
más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alóli mentességhez való 
jogát, valamint a személyi integritás tiszteletét és védelmét.

Az e kötelezettségeknek való megfelelést a fogyatékossággal élő személyek jogainak ENSZ-
bizottsága vizsgálja a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 35. cikke3

szerint az egyezmény végrehajtásáról szóló, Németország által benyújtott jelentés alapján. 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény fakultatív jegyzőkönyve4 szerint 
a fogyatékossággal élő személyek jogai bizottságának joga van arra, hogy olyan, a részes 
államok joghatósága alá tartozó személyektől vagy személyek csoportjától vagy ezek nevében 
beadványt átvegyen és megvizsgáljon, akik állításuk szerint az egyezmény rendelkezéseinek 

                                               
1 COM(2010)0636 és a 2010 és 2015 közötti időszakra vonatkozó intézkedések kapcsolódó listája, 
SEC(2010)1324.
2 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
3 Az első jelentést 2011. augusztus 3-án fogadta el a német szövetségi kabinet, 
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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az adott részes állam által történő megsértésének sértettjei. Az elfogadhatóság egyik feltétele, 
hogy kimerítettek minden nemzeti jogorvoslati lehetőséget.

Németország az Emberi Jogok Német Intézetét jelölte ki nemzeti ellenőrző testületnek, amely 
segíti, védi és ellenőrzi a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 
végrehajtását, az egyezmény 33.2. cikkének1 megfelelően. Bár a német nemzeti ellenőrző 
testület nem tudja kivizsgálni az egyes panaszokat, és jogi tanácsot sem tud nyújtani az egyes 
ügyekben, befogadhat tájékoztatás iránti kérelmeket, és az érintett személyeket a megfelelő 
tanácsadó szolgálatokhoz irányíthatja.

A Bizottság véleménye szerint a felmerült kérdések – nevezetesen a szociális és egészségügyi 
szolgáltatások megszervezése és eljuttatása a fogyatékossággal élő személyekhez – az adott 
tagállami hatóságok közvetlen hatáskörébe tartoznak. 

A nemzeti jogorvoslati lehetőségekről a német nemzeti ellenőrző testület tud további 
felvilágosítást nyújtani.

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


