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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0838/2012, внесена от Василис Хаджиевангелу, с кипърско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на правата на човека в 
Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва дело относно незаконното окупиране на парцел, принадлежащ на 
фирма, в която той има дял. Вносителят вече се обърнал, без успех, към кипърските 
органи, включително към кипърския омбудсман, който отхвърлил делото въз основата 
на това, че не може да се намесва в частни правни спорове. Тъй като вносителят счита, 
че ненамесата на кипърските органи представлява нарушения на разпоредбите относно 
правото на собственост в Конвенцията за защита на правата на човека и Хартата на 
основните права на ЕС, призовава Европейския парламент за намеса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на 
Европейския съюз. По отношение на възможното прилагане на Хартата на основните 
права на Европейския съюз, в съответствие с член 51, параграф 1, разпоредбите на 
Хартата са насочени към държавите членки единствено, когато те прилагат правото на 
Съюза.
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Въз основа на предоставената информация, не изглежда, че повдигнатият въпрос е 
свързан с прилагането на правото на ЕС. Следователно в настоящия случай съответните 
държави членки са тези, които трябва да гарантират, че са спазени задълженията им по 
отношение на основните права, произтичащи от международните споразумения и 
националното им законодателство.
Заключение

Въз основа на представените в жалбата данни Комисията не може да продължи да 
разглежда случая. Вносителят на петицията може да отнесе своя случай пред 
националните органи, включително и съдебната система и, ако счита, че някое от 
неговите основни права е било нарушено, може да внесе жалба в Европейския съд по 
правата на човека към Съвета на Европа.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 28 август 2013 г.

Комисията припомня, че съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия не разполага с общи 
правомощия да се намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума 
за правото на Европейския съюз.

По отношение на твърдението в петицията относно нарушаване на основните права, 
Комисията припомня, че Хартата на основните права на Европейския съюз не се 
прилага към всеки предполагаем случай на нарушение на основните права. Съгласно 
член 51, параграф 1 Хартата се отнася за държавите членки единствено когато те 
прилагат правото на Европейския съюз. Освен това, член 6, параграф 1 от Договора на 
Европейския съюз гласи, че „разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв 
начин определените в Договорите области на компетентност на Съюза“.
Въз основа на предоставената в петицията информация не съществуват елементи, които
да показват, че повдигнатият въпрос е свързан с прилагането на правото на ЕС. 
Следователно в настоящия случай съответната държава членка е тази, която трябва да 
гарантира, че са спазени задълженията ѝ, произтичащи от международните 
споразумения и националното законодателство по отношение на основните права.

Заключение

Въз основа на представените в петицията данни Комисията не може да продължи да 
разглежда случая.

Ако всички национални средства за защита са били изчерпани, вносителят на 
петицията може да внесе случая пред Европейския съд по правата на човека към Съвета 
на Европа.


