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påståede overtrædelser af menneskerettighederne i Cypern

1. Sammendrag

Andrageren redegør for en sag, der indebærer ulovlig besættelse af et jordareal, der tilhører et 
firma, hvori andrageren har aktier. Andrageren har allerede forgæves rettet henvendelser til de 
cypriotiske myndigheder, herunder Den Cypriotiske Ombudsmand, som afviste sagen under 
henvisning til, at Ombudsmanden ikke kan gribe ind i private stridsspørgsmål. Da andrageren 
mener, at de cypriotiske myndigheders manglende indgriben indebærer en krænkelse af 
bestemmelserne om ejendomsret i den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's 
charter om grundlæggende rettigheder, anmoder han Europa-Parlamentet om at tage sagen op. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generel beføjelse til at gribe ind. Kommissionen kan 
kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. Hvad angår anvendelsen af Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er bestemmelserne i dette charter i 
henhold til artikel 51, stk. 1, kun rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.

På grundlag af de indsendte oplysninger fremgår det ikke, at det omhandlede spørgsmål 
vedrører gennemførelsen af EU-retten. I den aktuelle sag skal den berørte medlemsstat derfor 
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sikre, at dens forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder – hidrørende fra 
internationale aftaler og dens egen nationale lovgivning – respekteres.

Konklusion

På grundlag af oplysningerne i klagen kan Kommissionen ikke forfølge denne sag yderligere. 
Andrageren kan indbringe sin sag for de nationale myndigheder, herunder domstolene, og 
hvis han mener, at hans grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan han indgive en 
klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 28. august 2013

"Kommissionen minder, om, at Kommissionen i henhold til traktaten om Den Europæiske 
Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde har ingen generelle beføjelser 
til at gribe ind. Kommissionen kan kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. 

Med hensyn til krænkelser af de grundlæggende rettigheder, som det påstås i andraget, minder 
Kommissionen om, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ikke 
finder anvendelse på alle situationer i forbindelse med en påstået krænkelse af grundlæggende 
rettigheder. Ifølge chartrets artikel 51, stk. 1, gælder chartret kun for medlemsstaterne, når de 
gennemfører EU-retten. Desuden er det i artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Union fastsat, at "Chartrets bestemmelser udvider ikke på nogen måde Unionens beføjelser 
som fastsat i traktaterne".
På grundlag af oplysningerne i andragendet er der ikke ingen tegn på, at det omhandlede 
spørgsmål vedrører gennemførelsen af EU-retten. I den aktuelle sag skal den berørte 
medlemsstat derfor sikre, at dens forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder –
hidrørende fra internationale aftaler og dens egen nationale lovgivning – respekteres.

Konklusion
På grundlag af oplysningerne i klagen kan Kommissionen ikke forfølge denne sag yderligere. 

Hvis alle nationale retsmidler er blevet udtømt, kan andrageren indbringe sin sag for Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet."


