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Tárgy: Marie Cole német állampolgár által benyújtott 0954/2008. számú petíció az ellene 
és családja ellen feltételezetten elkövetett emberi jogi sérelmekről és a velük 
szemben alkalmazott megkülönböztetésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója afrikai férfihez ment feleségül. Férjét kiutasítás fenyegeti. A német 
hatóságok szerint igazságos lenne, ha a petíció benyújtója követné a férfit, hiszen korábban 
már két évet élt vele Afrikában. Férje előző házasságából származó lánya tehát a rákban 
elhunyt édesanyja után az édesapját is elveszítené. A petíció benyújtója nem tudja tovább 
fizetni az ügyvédet, és nem jogosult ingyenes jogi segítségre, mert az illetékes hatóságok 
szerint nincs esélye az ügy sikeres lezárásának. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a német 
alkotmánybíróság kimondta, hogy Németországnak nem kell tartania magát az emberi 
jogokról szóló szerződésekhez, és az Európai Bíróság határozatait is figyelmen kívül 
hagyhatja. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója Németországban élő német állampolgár, aki kifogásolja, hogy afrikai 
házastársát a kiutasítás fenyegeti. A petíció benyújtója az Európai Parlament segítségét kéri, 
mivel képtelen a továbbiakban is vállalni az ügyvédi költségeket.
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Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés értelmében 
az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy az alapvető jogok 
megsértésének egyéni eseteibe beavatkozzon. Erre csak egy európai közösségi jogot érintő 
ügy esetében van lehetősége.  Ezért a Bizottságnak nem áll módjában megvizsgálni az 
alapvető jogok állítólagos megsértésének azon eseteit, amelyek nem kapcsolódnak a 
közösségi joghoz.  

A petícióban közölt információk alapján nem állapítható meg, hogy fennáll-e bármiféle 
kapcsolat az alapvető jogok állítólagos megsértése és a közösségi jog között.  Ezen okból a 
Bizottságnak nem áll módjában tovább foglalkozni az üggyel.
Ha valaki úgy véli, hogy a kérdéses ügyben jogait megsértették, nemzeti szinten kell 
jogorvoslatért folyamodnia az illetékes hatóságok közreműködésével, a bíróságokat is 
ideértve.  

Végezetül bárki, aki úgy véli, hogy alapvető jogainak bármelyikét megsértették, panaszt 
nyújthat be az Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához.  A 
Bíróságnak kizárólag valamennyi nemzeti szintű jogorvoslati lehetőség kimerítését követően 
áll módjában az adott üggyel foglalkozni. 


