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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1234/2012 του Friedhelm Münter, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία
φέρει δυο υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του δικαίου της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η γερμανική κυβέρνηση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
νομοθεσία της ΕΕ και απαιτεί να καταβληθεί αποζημίωση για παιδιά που τοποθετήθηκαν από 
τις γερμανικές αρχές σε θρησκευτικά ή κρατικά κέντρα φιλοξενίας, επισημαίνοντας ότι πολλά 
από αυτά, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, έχουν πέσει θύματα σοβαρής κακοποίησης 
στα εν λόγω κέντρα. Μολονότι η γερμανική κυβέρνηση έχει συστήσει επιτροπή για την 
έρευνα των καταγγελιών κακοποίησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί αρμόδια για νομικούς 
λόγους. Οι γερμανικές αρχές διατείνονται επίσης ότι οι υποθέσεις έχουν παραγραφεί. Ο 
αναφέρων είναι της άποψης ότι η γερμανική κυβέρνηση παραβιάζει τις διεθνείς συμφωνίες, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε  παραδεκτή στις 18 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις  20 Σεπτεμβρίου 2013

Ο αναφέρων προσέφυγε για την υπόθεσή του ενώπιον πλειόνων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής υπό τη μορφή καταγγελίας. Η Επιτροπή απάντησε στον 
αναφέροντα στις 08/04/2013.
Το επίμαχο ζήτημα έχει αμιγώς εθνικό χαρακτήρα και συνεπώς δεν εμπίπτει στο πεδίο του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης.
Σύμφωνα με τις Συνθήκες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές εξουσίες παρέμβασης στα κράτη μέλη στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να παρέμβει μόνο εάν ανακύψει ζήτημα που άπτεται του 
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει εφαρμογή σε 
κάθε κατάσταση εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 
51 παράγραφος 1, ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν τούτου το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι «[ο]ι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση 
των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.»
Βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αναφορά, φαίνεται ότι το ζήτημα που ο 
αναφέρων θίγει δεν σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης.
Εφόσον δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα υπόθεση δεν 
μπορεί να εξεταστεί από την Επιτροπή σε σχέση με το σεβασμό του Χάρτη. Στις περιπτώσεις 
αυτές, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να 
διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι πράγματι σεβαστά και προστατεύονται 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.
Επίσης, όποιος θεωρεί ότι τα δικαιώματα ή οι ελευθερίες του/της που κατοχυρώνονται από 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχουν παραβιαστεί μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Συμβούλιο 
της Ευρώπης, 67075 Strasbourg Cedex, Γαλλία ), αφού έχει εξαντλήσει όλα τα εσωτερικά 
ένδικα μέσα.

Βάσει των στοιχείων που παρείχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν δύναται να δώσει συνέχεια σε  
αυτήν την υπόθεση.


