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Θέμα: Pétition 0977/2010του Guy Gerome, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορά του με τις γερμανικές νομικές αρχές και ισχυρισμούς περί 
παραβίασης των δικαιωμάτων του ως πολίτη της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τη διαφορά του με τις γερμανικές νομικές αρχές. Παραπέμποντας 
σε διένεξη που είχε με τις γερμανικές αρχές, η οποία πυροδοτήθηκε προ πολλών ετών από 
διαφορά με τους ενοίκους της πολυκατοικίας όπου διέμενε και ο ίδιος, ο αναφέρων 
υποστηρίζει ότι αποτελεί θύμα σκευωρίας, διότι είναι αλλοδαπός κάτοικος της Γερμανίας, και 
ότι οι γερμανικές αρχές επιζητούν την απέλασή του στη Γαλλία. Θεωρεί ότι πρόκειται για 
παραβίαση του δικαιώματός του στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων, γάλλος υπήκοος, διαμένει στη Γερμανία εδώ και πολλά χρόνια. Αναφέρει ότι οι 
γερμανικές αρχές προσέβαλαν τα δικαιώματά του ως ευρωπαίου πολίτη και παραβίασαν τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 1, 
6 έως 8, 17, 20, 21, 45 και 47, αποφασίζοντας συγκεκριμένα να λάβουν εις βάρος του μέτρο 
προστασίας των ανίκανων προς δικαιοπραξία ενηλίκων και να προβούν στην αναγκαστική 
πώληση της κατοικίας του.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Δυνάμει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της Επιτροπής, όσον αφορά τις πράξεις και παραλείψεις των 
κρατών μελών, περιορίζεται στην εποπτεία της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, υπό τον 
έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί επίσης στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο νομικό κύρος με τις 
Συνθήκες· ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 51, παράγραφος 1, του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωση, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται 
στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της 
επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Εντούτοις, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, με την έγκριση 
των μέτρων που αποτελούν το αντικείμενο της αναφοράς, δεν φαίνεται το σχετικό κράτος 
μέλος να έπραξε στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Επίσης, δεν φαίνεται 
οι γερμανικές αρχές να προσέβαλαν την ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής του, σύμφωνα 
με τους ισχυρισμούς του αναφέροντος.

Έτσι, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφανθεί σε σχέση με την ύπαρξη παράλειψης εκ 
μέρους του γερμανικού κράτους όσον αφορά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εναπόκειται στον αναφέροντα να ασκήσει τα μέσα που διαθέτει ενώπιον της δικαιοσύνης, 
και μάλιστα σύμφωνα με τις αποδεκτές οδούς προσφυγής στα γερμανικά δικαστήρια και, 
ενδεχομένως, αφού εξαντλήσει τα εγχώρια ένδικα μέσα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει 
στην υπόθεση αυτή.


