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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Pedro Antonio Luna Tudela, spanyol állampolgár által benyújtott 0811/2006 sz. 
petíció a javeai (Alicante, Spanyolország) helyi hatóságokkal a házuk építésével 
kapcsolatban folytatott jogvitáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, egy Belgiumban élő spanyol állampolgár, aki Javeában (Alicante, 
Spanyolország) építtet házat, zaklatással és azzal vádolja a helyi hatóságokat, hogy több ízben 
megkísérelték birtokától megfosztani. A petíció benyújtója azt állítja, hogy annak ellenére, 
hogy az összes szükséges építési engedéllyel rendelkezik, a helyi hatóságok minden jogi és 
közigazgatási fortélyt bevetnek annak megakadályozása érdekében, hogy felépítse a házát. A 
petíció benyújtója sikerrel folyamodott jogorvoslatért a helyi bíróságoknál, de a helyi 
hatóságok folytonos fellebbezései késleltetik a végleges határozatot. A petíció benyújtója, aki 
a jogi költségek miatt jelentős adósságot halmozott fel, az Európai Parlament segítségét kéri a 
helyzet megoldásához.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz.

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés értelmében 
az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy beavatkozzon az 
alapvető jogok megsértésének egyéni eseteibe. Ezt kizárólag akkor teheti, amennyiben az ügy 
az európai közösségi jogot érinti. Következésképpen a Bizottságnak nem áll módjában az 
alapvető jogok állítólagos megsértésének azon eseteit vizsgálni, amelyek nem állnak 
összefüggésben a közösségi joggal.

A petícióban nyújtott tájékoztatás alapján nem sikerült összefüggést találni a hatósági 
kisajátításra vonatkozóan alkalmazandó szabályok és a közösségi jog között.
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Meg kell jegyezni továbbá, hogy a területek kisajátítására vonatkozó feltételek a tagállamok 
nemzeti jogában kerülnek meghatározásra. Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 295. 
cikke kimondja, hogy „e szerződés nem sértheti a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet”.

Ebben az esetben az illetékes nemzeti hatóságok – ideértve a bíróságokat – feladata az 
alapvető jogok védelmének biztosítása.

Végül bárki, aki úgy véli, hogy alapvető jogainak bármelyike sérült, panaszt nyújthat be az 
Európa Tanács Emberi Jogok Európai Bíróságánál (Európa Tanács, 67075 Strasbourg-Cedex, 
Franciaország1). Meg kell azonban jegyezni, hogy a szóban forgó bíróságnak csupán azt 
követően áll módjában az üggyel foglalkozni, miután a panaszos valamennyi nemzeti 
jogorvoslati eljárást kimerített.

  
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
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