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1. Sammendrag

Andrageren mener, at den tyske regering krænker menneskerettighederne og EU-
lovgivningen, og opfordrer til, at der ydes erstatning til de børn, som myndighederne sætter i 
pleje i religiøse eller statslige institutioner, idet mange af børnene, herunder ham selv, 
udsættes for grov mishandling der. Mens den tyske regering har nedsat et udvalg, som skal 
undersøge påstandene om mishandling, kan den af juridiske årsager ikke gøres ansvarlig. De 
tyske myndigheder anfører ligeledes, at sagerne er forældede. Andrageren er af den opfattelse, 
at den tyske regering krænker internationale aftaler, menneskerettighederne og EU-
lovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

"Andrageren har forelagt sin sag for flere instanser, herunder for Kommissionen i form af en 
klage. Kommissionen besvarede andrageren den 8. april 2013.
Denne omstridte sag er af ren national karakter og henhører følgelig ikke under EU-rettens 
kompetenceområde. 
De traktater, som Den Europæiske Union bygger på, giver ikke Kommissionen nogen 
generelle beføjelser til at gribe ind over for medlemsstaterne på området grundlæggende 
rettigheder. Det kan den kun gøre i sager, der falder under EU-lovgivningen. 
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Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder gælder ikke for alle 
situationer vedrørende en påstået krænkelse af de grundlæggende rettigheder. Ifølge chartrets 
artikel 51, stk. 1, gælder chartret kun for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. 
Desuden hedder det i artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union: "Chartrets 
bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne."
Sagen synes ud fra de af andrageren fremsendte oplysninger ikke at omhandle 
gennemførelsen af EU-lovgivning.
I manglen på tilknytning til EU-retten kan den foreliggende sag ikke underkastes en 
undersøgelse af Kommissionen på baggrund af efterlevelse af chartret. I tilfælde af sager af 
denne art er det medlemsstaterne selv, herunder deres retlige myndigheder, der skal sikre, at 
de grundlæggende rettigheder rent faktisk respekteres og beskyttes i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet. 

Desuden kan enhver borger, som mener, at vedkommendes rettigheder eller friheder i henhold 
til den europæiske menneskerettighedskonvention er blevet krænket, indgive en klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 67075 Strasbourg Cedex, Frankrig), 
når alle nationale rets- og ankemuligheder er udtømt.

På baggrund af de fremsendte oplysninger i andragendet kan Kommissionen ikke forfølge 
denne sag yderligere."


