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Betreft: Verzoekschrift 1275/2011, ingediend door Stefan Stefanides (Slowaakse 
nationaliteit), over de vermeende schending van de grondrechten van een EU 
burger door de Slowaakse staat

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van opvatting dat Slowakije het Verdrag en het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie schendt. Wanneer een Slowaakse rechtbank in een beroepszaak tot 
hetzelfde oordeel komt als de lagere rechtbank, wordt een beroep tegen deze uitspraak bij het 
Slowaakse Constitutionele [Hof] ongegrond verklaard. Indiener meent dat dit in strijd is met 
zijn rechten als EU burger.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algehele bevoegdheden om bij de 
lidstaten in te grijpen op het gebied van de grondrechten. De Commissie kan dit alleen doen 
als er sprake is van een probleem met de Europese wetgeving.

Volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de 
bepalingen van het handvest uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer deze het recht van de 
Unie ten uitvoer leggen.
Blijkens de verstrekte informatie heeft de bedoelde kwestie geen betrekking op de 
tenuitvoerlegging van het Unierecht. In zijn beschrijving van de omstandigheden van het 
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geval heeft indiener geen verband weten aan te tonen tussen zijn persoonlijke situatie en het 
Unierecht.

Gezien de door indiener verstrekte gegevens en het gemis van bevoegdheid van de EU in deze 
kwestie, ziet de Commissie in deze zaak geen mogelijkheid tot verdere bemoeienis.

In dit geval staat het aan de betrokken lidstaat ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen ten 
aanzien van de grondrechten – zoals voortvloeiend uit internationale verdragen en zijn interne 
wetgeving – worden gerespecteerd.


