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Комисия по петиции

20.9.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1234/2012, внесена от Фридхелм Мюнтер, с германско 
гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно предполагаемо нарушаване 
на законодателството на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че германското правителство нарушава правата на 
човека и законодателството на ЕС и призовава да бъдат изплатени обезщетения на 
децата, които са били настанени от германските органи в религиозни или държавни 
приюти, като посочва, че много от тези деца, включително и той, са били подложени на 
сериозно малтретиране там. Макар че германското правителство е създало комисия за 
проучване на твърденията за малтретиране, то не може да бъде държано отговорно по 
законови причини. Германските органи посочват също, че тези случаи са с изтекла 
давност. Вносителят на петицията счита, че германското правителство нарушава 
международни споразумения, правата на човека и законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 септември 2013 г.

Вносителят на петицията е отнесъл своя случай до множество инстанции, включително 
до Комисията под формата на жалба. Комисията е отговорила на вносителя на 
петицията на 8.4.2013 г.

Случаят, за който става дума, е от чисто национално естество, което не попада в 
приложното поле на правото на Европейския съюз. 
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Съгласно договорите, на които е основан Европейския съюз, Европейската комисия не 
разполага с общи правомощия да се намесва в действията на държавите членки в 
областта на основните права. Тя може да направи това единствено когато става дума за 
правото на Европейския съюз.

Хартата на основните права на Европейския съюз не се прилага при всеки случай на 
предполагаемо нарушаване на основните права. Съгласно член 51, параграф 1 Хартата 
се отнася за държавите членки единствено когато те прилагат правото на Европейския 
съюз. Освен това в член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз се посочва, че 
„разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв начин определените в Договорите 
области на компетентност на Съюза.“

Въз основа на информацията, предоставена в тази петиция, няма основание да се счита, 
че въпросът, който вносителят на петицията повдига, е свързан с прилагането на 
правото на Европейския съюз.
При липса на връзка с правото на Европейския съюз настоящият случай не може да 
бъде разгледан от Комисията във връзка със спазването на Хартата. В подобни случаи 
отговорност на държавите членки, включително на техните съдебни органи, е да 
гарантират ефективното зачитане и защита на основните права в съответствие с 
тяхното национално законодателство и международни задължения по отношение на 
правата на човека.
Освен това всеки, който счита, че правата или свободите му, гарантирани от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, са били нарушени, може да 
внесе жалба в Европейския съд по правата на човека (Council of Europe, 67075 
Strasbourg Cedex, France), след като са изчерпани всички правни възможности на 
национално равнище.

Въз основа на представените от вносителя на петицията данни Комисията не може да 
продължи да разглежда случая.


