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Betreft: Verzoekschrift 1234/2012, ingediend door Friedhelm Münter (Duitse 
nationaliteit), over vermeende inbreuken op het EU-recht

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van oordeel dat de Duitse regering de mensenrechten en het EU-recht schendt en 
dringt aan op het betalen van schadeloosstellingen aan kinderen die door de Duitse overheid 
in religieuze en staatstehuizen zijn geplaatst, aangezien velen van deze kinderen, ook hij, hier 
ernstig misbruik hebben ondergaan. Hoewel de Duitse regering een commissie heeft ingesteld 
om de aantijgingen van misbruik te onderzoeken, kan zij om juridische redenen niet 
aansprakelijk worden gesteld. De Duitse autoriteiten geven tevens aan dat de gevallen 
verjaard zijn. Indiener is van mening dat de Duitse regering internationale overeenkomsten, 
de mensenrechten en het EU-recht schendt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Indiener heeft zijn zaak aan vele instanties voorgelegd, met inbegrip van de Commissie in de 
vorm van een klacht. De Commissie heeft op 8 april 2013 aan indiener een antwoord 
gestuurd.

Onderhavige kwestie is van louter nationale aard en valt dus niet onder het toepassingsgebied 
van het recht van de Europese Unie.

Uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrondvest, heeft de Europese 
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Commissie geen algemene bevoegdheden om bij de lidstaten te interveniëren op het gebied 
van de grondrechten. Zij kan dit slechts doen, indien er een kwestie van EU-recht in het 
geding is. 

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is niet van toepassing op alle 
situaties waarin sprake is van een vermeende schending van de grondrechten. Volgens zijn 
artikel 51, lid 1, is het Handvest uitsluitend op de lidstaten van toepassing, wanneer zij het 
recht van de Europese Unie ten uitvoer leggen. Bovendien luidt artikel 6, lid, 1, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie als volgt: "De bepalingen van het Handvest houden 
geenszins een verruiming in van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de 
Verdragen."

Op basis van de in dit verzoekschrift verstrekte informatie lijkt de door indiener aangehaalde 
kwestie geen verband te houden met de tenuitvoerlegging van het recht van de Europese Unie.

Aangezien geen verband bestaat met het recht van de Europese Unie, kan onderhavige zaak 
niet door de Commissie worden onderzocht in het licht van naleving van het Handvest. In 
dergelijke zaken is het aan de lidstaten, met inbegrip van hun gerechtelijke instanties, om 
ervoor te zorgen dat de grondrechten daadwerkelijk worden gerespecteerd en beschermd 
overeenkomstig hun nationale wetgeving en de internationale verplichtingen op het stuk van 
de mensenrechten.

Bovendien kan eenieder die van oordeel is dat zijn of haar rechten of vrijheden, die zijn 
gewaarborgd door het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, zijn 
geschonden, een klacht indien bij het Europese Hof voor de rechten van de mens (Raad van 
Europa, 67075 Straatsburg Cedex, Frankrijk), nadat alle binnenlandse rechtsmiddelen zijn 
uitgeput.

Op basis van de door indiener aangedragen elementen kan de Commissie aan deze zaak geen 
gevolg geven.


