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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1275/2011, του Stefan Stefanides, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη φερόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων ενός πολίτη της ΕΕ 
από το σλοβακικό κράτος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κρίνει ότι η Δημοκρατία της Σλοβακίας παραβιάζει τη Συνθήκη και τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ένας Σλοβάκος δικαστής σε μια 
διαδικασία έφεσης καταλήγει στην ίδια ετυμηγορία με τον κατώτερο δικαστή, τότε η άσκηση 
έφεσης κατά της ετυμηγορίας αυτής στο Σλοβακικό Συνταγματικό Δικαστήριο απορρίπτεται 
χωρίς αιτιολογία. Ο αναφέρων θεωρεί ότι η πρακτική αυτή αποτελεί παραβίαση των 
δικαιωμάτων του ως πολίτη της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. 
Μόνον εάν ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν 
το δίκαιο της Ένωσης. 

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν προκύπτει ότι το ζήτημα για το οποίο γίνεται λόγος 
σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Από τα στοιχεία της υπόθεσης του 
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αναφέροντος, όπως τα περιγράφει ο ίδιος, δεν προκύπτει ότι η προσωπική του κατάσταση 
σχετίζεται με το δίκαιο της Ένωσης.

Βάσει των στοιχείων της καταγγελίας και λόγω του ότι η ΕΕ δεν είναι αρμόδια επί του 
θέματος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση. 

Εν προκειμένω, εναπόκειται στο οικείο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα – όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς 
συμφωνίες και από την εσωτερική του νομοθεσία.


