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Petiţia nr. 0811/2006, adresată de Pedro Antonio Luna Tudela, de naţionalitate spaniolă, 
privind litigiul cu autorităţile locale din Javea (Alicante, Spania) referitor la construirea 
casei acestuia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, cetăţean spaniol care domiciliază în Belgia, care a deţinut o casă construită în 
Javea (Alicante, Spania), acuză autorităţile locale de hărţuire şi încercări repetate de a-l 
expropria. Petiţionarul susţine că deşi a deţinut toate autorizaţiile de construcţie necesare, 
autorităţile locale apelează la toate subterfugiile legale şi administrative pentru a-l împiedica 
să îşi construiască această casă. Petiţionarul a apelat cu succes la măsurile reparatorii legale la 
instanţele locale, dar apelurile constante depuse de autorităţile locale amână o decizie finală. 
Petiţionarul, care a acumulat o sumă importantă de debite ca urmare a cheltuielilor de 
judecată, solicită ajutorul Parlamentului European pentru soluţionarea situaţiei sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii $n 
conformitate cu articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007.

În conformitate cu Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatului privind 
Uniunea Europeană, Comisia Europeană nu deţine competenţe generale de intervenţie în 
cazuri individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. Aceasta are acest drept în cazul 
implicării unui aspect de legislaţie comunitară. În consecinţă, Comisia nu poate examina 
pretinsele încălcări ale drepturilor fundamentale care nu sunt legate de legislaţia comunitară.

În baza informaţiilor furnizate de petiţie, nu a fost posibilă stabilirea nici unei legături între 
aplicarea regulilor aplicabile privind exproprierea şi legislaţia comunitară.

În plus, condiţiile care guvernează exproprierea terenurilor sunt stabilite de legile naţionale 
ale statelor membre. Articolul 295 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene prevede 
după cum urmează: „Prezentul tratat nu aduce atingere regimului proprietăţii în statele 
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membre”.

Autorităţile naţionale competente, incluzând instanţele, sunt responsabile pentru asigurarea 
protejării drepturilor fundamentale în acest caz individual.

În cele din urmă, orice persoană care consideră că oricare din drepturile sale fundamentale au 
fost încălcate, poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de pe lângă 
Consiliul Europei (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg-Cedex, Franţa1). Cu toate acestea, 
reţineţi că această Curte poate interveni numai ulterior epuizării tuturor măsurilor reparatorii 
la nivel naţional.

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


