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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Friedhelm Münter német állampolgár által benyújtott 1234/2012. számú, 2 
aláírást tartalmazó petíció az uniós jog állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német kormány megszegi az emberi jogokat és az uniós 
jogszabályokat, és kártérítés megfizetését követeli a német hatóságok által egyházi vagy 
állami fenntartású gyermekotthonokban gondozás céljából elhelyezett gyermekek számára, 
kifejtve, hogy sokan e gyerekek közül – magát is beleértve – súlyos visszaéléseknek lettek 
áldozatai. Ugyan a német kormány bizottságot hozott létre a visszaélésekkel kapcsolatos 
állítások kivizsgálására, jogilag nem vonható felelősségre. A német hatóságok azt is állítják, 
hogy az ügyek elévültek. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a német kormány megszegi a 
nemzetközi megállapodásokat, az emberi jogokat és az uniós jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.

A petíció benyújtója több intézménynek, köztük a Bizottságnak is beszámolt az ügyéről 
panasz formájában. A Bizottság 2013. április 8-án válaszolt a petíció benyújtójának.
A szóban forgó, vitatott kérdés teljes mértékben nemzeti természetŰ és nem tartozik az uniós 
jogszabályok hatáskörébe. 
Az Európai Uniót létrehozó szerződések értelmében az Európai Bizottság nem rendelkezik 
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olyan általános hatáskörrel, amely alapján az alapvető jogok területén beavatkozhatna a 
tagállamok ügyeibe. Ezt csak abban az esetben teheti meg, ha a kérdés az uniós 
jogszabályokat is érinti. 
Az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapjogok állítólagos megsértésének 
valamennyi esetére. A Charta 51. cikkének (1) bekezdése szerint kizárólag uniós jogszabályok 
végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra. Emellett az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkének (1) bekezdése értelmében „a Charta rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik 
ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott hatásköreit”.

A petícióban rendelkezésre bocsátott információk alapján nem úgy tűnik, hogy a petíció 
benyújtója által említett ügy érintené az uniós jog végrehajtását.

Az európai uniós jogszabályokkal való összefüggés hiányában a Bizottság nem tudja a Charta 
rendelkezéseinek tiszteletben tartása szempontjából vizsgálni ezt az ügyet. Ilyen esetekben a 
tagállamoknak, és többek között azok igazságszolgáltatási hatóságainak feladata annak 
biztosítása, hogy az alapvető jogokat a nemzeti törvényekkel és a nemzetközi emberi jogi 
kötelezettségekkel összhangban ténylegesen tiszteletben tartsák és megvédjék. 
Ezen túlmenően, amennyiben bárki úgy véli, hogy megsértették az emberi jogokról szóló 
európai egyezményben rögzített jogait és szabadságait, az összes nemzeti szintű jogorvoslati 
lehetőség kimerítését követően panaszt tehet az Európai Emberi Jogi Bíróságnál (Európa 
Tanács, 67075 Strasbourg Cedex, Franciaország).
A petíció benyújtója által ismertetett információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában 
tovább vizsgálni az ügyet.


