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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener doet verslag van zijn strijd met de Duitse justitie. Deze reeds jaren vele durende 
strijd vindt zijn oorsprong in een geschil met medehuiseigenaren. Hij is ervan overtuigd dat er 
sprake is van een complot tegen hem als buitenlander in Duitsland en hij meent dat de Duitse 
autoriteiten hem willen uitwijzen naar Frankrijk. Hij is van mening dat zijn recht op vrij 
verkeer en verblijf in de Unie wordt geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

Indiener, van oorsprong Fransman, woont al vele jaren in Duitsland. Hij zet uiteen dat de 
Duitse autoriteiten zijn rechten als EU-burger hebben geschonden en inbreuk hebben gemaakt 
op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, in het bijzonder artikel 1, 6 tot en 
met 8, 17, 20, 21, 45 en 47, met name door te besluiten om ten opzichte van hem een 
beschermende maatregel te treffen die bedoeld is voor onbekwame meerderjarigen en door 
over te gaan op de gedwongen verkoop van zijn woning.

Commentaar van de Commissie

Uit hoofde van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 
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werking van de Europese Unie blijft de rol van de Commissie, wat betreft de handelingen en 
nalatigheden van de lidstaten, beperkt tot het toezien op de tenuitvoerlegging van het recht 
van de Europese Unie, onder controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie verleent onder andere aan het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dezelfde juridische waarde als aan de 
Verdragen; volgens artikel 51, lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie zijn de bepalingen van het genoemde Handvest echter van toepassing op de instellingen 
en organen van de Europese Unie met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, alsook op 
de lidstaten uitsluitend als zij het recht van de Europese Unie hanteren. 

Op basis van de door indiener verstrekte informatie blijkt echter niet dat de betreffende 
lidstaat, door de maatregelen te nemen die in het verzoekschrift worden genoemd, gehandeld 
heeft op basis van de tenuitvoerlegging van het recht van de Europese Unie. Verder valt niet 
in te zien hoe de Duitse autoriteiten, volgens indiener, zijn recht op vrij verkeer en verblijf 
zouden hebben geschonden. 

De Commissie kan daarom niet concluderen dat de Duitse staat inbreuk heeft gemaakt op het 
recht van de Europese Unie. 

Het is aan indiener om aanspraak te maken op zijn rechten door gebruik te maken van de 
toegestane rechtsmiddelen voor de Duitse rechtbanken en, indien van toepassing, nadat de 
volledige juridische cyclus in de lidstaat is doorlopen, voor het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens.

Gezien het voorgaande is de Europese Commissie niet in staat om in deze zaak tussenbeide te 
komen.


