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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1234/2012, ktorú predkladá Friedhelm Münter, nemecký štátny 
občan, spolu s 2 podpismi, o údajnom porušovaní práva EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa domnieva, že nemecká vláda porušuje ľudské práva a právne predpisy 
EÚ, požaduje uhradenie odškodného deťom, ktoré nemecké orgány zverili do starostlivosti 
cirkevných alebo štátnych detských domovov, a uvádza, že veľa týchto detí (vrátane neho) 
tam bolo vážnym spôsobom zneužitých. Nemecká vláda síce stanovila výbor na vyšetrovanie 
údajného zneužívania, ale z právnych dôvodov ju nie je možné vziať na zodpovednosť. 
Nemecké orgány takisto tvrdia, že tieto prípady sú premlčané. Predkladateľ petície sa 
nazdáva, že nemecká vláda porušuje medzinárodné dohody, ľudské práva a právne predpisy 
EÚ.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 18. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 20. septembra 2013

Predkladateľ petície predložil svoj prípad formou sťažnosti viacerým inštitúciám vrátane 
Komisie. Komisia poslala predkladateľovi petície odpoveď 8. apríla 2013.
Táto sporná záležitosť má čisto vnútroštátnu povahu, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti 
práva Európskej únie. 
Zo zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, nevyplýva žiadna všeobecná právomoc 
Európskej komisie zasahovať v členských štátoch v oblasti základných práv. Komisia môže 
zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide o záležitosť súvisiacu s právom Európskej únie. 
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Charta základných práv Európskej únie sa nevzťahuje na všetky situácie údajného porušenia 
základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 Charty základných práv sa jej ustanovenia vzťahujú 
na členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Európskej únie. Okrem toho sa 
v článku 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii uvádza, že „[u]stanovenia charty žiadnym 
spôsobom nerozširujú právomoci Únie vymedzené v zmluvách.“
Na základe informácií uvedených v predmetnej petícii nie je zrejmé, že by vec predložená 
prekladateľom petície súvisela s vykonávaním práva Európskej únie.
Pokiaľ neexistuje žiadne prepojenie s právom Európskej únie, Komisia nemôže skúmať 
predložený prípad z hľadiska rešpektovania charty. V takýchto prípadoch je vecou členských 
štátov a ich súdnych orgánov, aby zabezpečili účinné dodržiavanie a ochranu základných práv 
v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami v oblasti 
ľudských práv. 

Okrem toho každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo slobody zaručené Európskym 
dohovorom o ľudských právach boli porušené, môže po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych 
nápravných prostriedkov podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (na adresu 
Council of Europe, 67075 Strasbourg Cedex, Francúzsko).

Komisia na základe skutočností uvedených predkladateľom petície nemôže v tejto veci konať.


