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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0177/2010, του Klaus Helmut, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
του Ito Ryu Wuppertal e.V., σχετικά με εικαζόμενη άνιση μεταχείριση των 
παραδοσιακών ασιατικών όπλων στη γερμανική νομοθεσία περί όπλων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πιστεύει ότι η απαγόρευση στη Γερμανία των παραδοσιακών ασιατικών όπλων 
που χρησιμοποιούνται σε πολεμικές τέχνες όπως Kobudo, Kung Fu, Ninjutsu, Escrima και 
Viet Vo Dao είναι άδικη και ότι τέτοιου είδους όπλα θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση 
με τα πυροβόλα όπλα που χρησιμοποιούνται στη σκοποβολή. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
κατοχή πυροβόλου όπλου και η οπλοφορία απαγορεύονται στη Γερμανία, αλλά τα μέλη 
συλλόγων σκοποβολής μπορούν, δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ σχετικά με τον έλεγχο της 
απόκτησης και της κατοχής όπλων, να κατέχουν όπλα, να οπλοφορούν και να τα 
χρησιμοποιούν για την άσκηση του αθλήματός τους. Ο αναφέρων δηλώνει ότι σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η κατοχή και χρήση παραδοσιακών ασιατικών όπλων στο 
πλαίσιο συλλόγων. Επίσης, θεωρεί ότι εν προκειμένω πρόκειται για διακριτική μεταχείριση 
και ζητεί νομοθετική ρύθμιση που θα διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των παραδοσιακών 
ασιατικών όπλων με τα πυροβόλα όπλα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων καταγγέλλει αυστηρότερη μεταχείριση στη Γερμανία όσον αφορά την κατοχή 
και χρήση ορισμένων όπλων που χρησιμοποιούνται στις ασιατικές πολεμικές τέχνες σε σχέση 
με τους ισχύοντες κανονισμούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο αθλητικών 
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συλλόγων ή ομάδων.

Τέτοιου είδους αντικείμενα που σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων ασιατικών πολεμικών τεχνών δεν αποτελούν αντικείμενο μερικής, ή πολύ 
περισσότερο, ολικής εναρμόνισης σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη δύνανται, επομένως, 
να ρυθμίζουν την κατοχή και χρήση τους ανάλογα με τις αντιλήψεις τους ως προς την 
ασφάλεια και ανάλογα με την κατάστασή τους. Εξυπακούεται, ωστόσο, ότι κάθε μέτρο που 
συνιστά εμπόδιο στις συναλλαγές, ακόμη και αν θεσπίζεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, 
πρέπει να τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας. Το κανονιστικό πλαίσιο για τα πυροβόλα όπλα 
δεν είναι όμως συγκρίσιμο, υπό την έννοια ότι αποτελεί αντικείμενο μερικής εναρμόνισης 
μέσω της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ η οποία τροποποιήθηκε ώστε να επιβάλλει περαιτέρω 
περιορισμούς από την οδηγία 2008/51/ΕΚ. Επισημαίνεται επίσης ότι η ανωτέρω οδηγία 
ορίζει, στο άρθρο 2, ότι «δεν θίγει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων περί οπλοφορίας, 
κυνηγίου και σκοποβολής».

Η λύση σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις του αναφέροντος κατά της αυστηρότητας των γερμανικών 
κανονισμών φαίνεται να βρίσκεται περισσότερο σε έναν κατά περίπτωση διάλογο με τις 
γερμανικές αρχές, ανάλογα με τα εκάστοτε αντικείμενα και υπό το πρίσμα των συνθηκών 
χρήσης τους. Η Επιτροπή δεν θεωρεί δυνατή τη συμπερίληψη τέτοιων αντικειμένων σε μια 
οδηγία που θα αφορά συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά των πυροβόλων όπλων και ούτε 
προτίθεται να προτείνει κοινοτικά νομοθετήματα τα οποία θα καλύπτουν τις συνθήκες 
κατοχής, χρήσης και μεταφοράς αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στις πολεμικές τέχνες 
για τις οποίες κάνει λόγο ο αναφέρων.


