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Tárgy: Guy Gerome francia állampolgár által benyújtott 0977/2010. számú petíció a 
német igazságügyi szervekkel keletkezett konfliktusáról és – európai uniós 
polgárként – jogai állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol a német igazságügyi szervekkel keletkezett vitájáról. A már 
hosszú évek óta tartó konfliktus a társasházi tulajdonostársakkal fennálló nézeteltérésre 
vezethető vissza. Meggyőződése, hogy összeesküdtek ellene, mivel Németországban 
külföldinek számít, és attól tart, hogy a német hatóságok ki akarják utasítani Franciaországba. 
Úgy véli, hogy sérül az EU-n belüli szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A petíció francia származású benyújtója évek óta Németországban él. A petíció benyújtója 
elmondja, hogy a német hatóságok megsértették az őt uniós polgárként megillető jogokat, 
valamint az Európai Unió Alapjogi Chartáját, különösen annak 1., 6–8., 17., 20., 21., 45. és 
47. cikkét, amikor vele szemben a cselekvőképtelen nagykorúakra vonatkozó védelmi 
intézkedést hoztak és lakásának kényszereladásához folyamodtak.

A Bizottság észrevételei
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Az Európai Unióról, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződések értelmében a 
tagállamok fellépéseivel és mulasztásaival kapcsolatban a Bizottság szerepe arra korlátozódik, 
hogy az Európai Unió Bíróságának ellenőrzése mellett felügyelje az uniós jog alkalmazását.
Az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése ezenkívül a szerződésekével 
megegyező jogi kötőerővel ruházza fel az Európai Unió Alapjogi Chartáját; az Európai Unió 
Alapjogi Chartája 51. cikke (1) bekezdésének értelmében ugyanakkor a Charta 
rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett –
az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az 
Unió jogát hajtják végre. 

Márpedig a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a petíció 
tárgyát képező intézkedések elfogadásával az érintett tagállam nem az Európai Unió jogának 
végrehajtása során járt el. Ezenfelül nem derül ki, hogy a petíció benyújtójának véleménye 
szerint a német hatóságok mennyiben sértették meg a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz 
való jogát. 

Ezért a Bizottság nem tartja megállapíthatónak az uniós joggal összefüggésben a német állam 
mulasztását. 

A petíció benyújtójának a német bíróságok előtt elismert jogorvoslati lehetőségek útján kell 
érvényesítenie az általa képviselt jogalapot és tényállást, és a belső jogorvoslatok kimerítése 
után adott esetben az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulhat.

A fentieket figyelembe véve az Európai Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy fellépjen 
ebben az ügyben.


