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Θέμα: Αναφορά 0838/2012, του Βασίλη Χατζηευαγγέλου, κυπριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει περίπτωση παράνομης κατάληψης εδαφικής έκτασης που ανήκει σε 
εταιρεία όπου είναι μέτοχος. Ο αναφέρων έχει ήδη επί ματαίω απευθυνθεί στις κυπριακές 
αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Επιτρόπου Διοικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο 
οποίος απέρριψε την υπόθεση με το αιτιολογικό ότι ο Επίτροπος Διοικήσεως δεν μπορεί να 
παρέμβει σε θέματα ιδιωτικών διενέξεων. Καθώς ο αναφέρων θεωρεί ότι οι ελλιπείς 
παρεμβάσεις των κυπριακών αρχών συνιστούν παράβαση των διατάξεων περί προστασίας 
της ιδιοκτησίας που προβλέπονται στη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του ζητήματος. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνον σε περίπτωση που ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με την πιθανή εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 
παρ. 1 αυτού, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη, μόνον όταν αυτά 
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εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Στη βάση των παρεχόμενων πληροφοριών, το θέμα της αναφοράς δε φαίνεται να σχετίζεται 
με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εν προκειμένω, εναπόκειται ως εκ τούτου στο οικείο 
κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις του όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα –
όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και από την εσωτερική νομοθεσία– τηρούνται.

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν στην καταγγελία, η Επιτροπή δεν δύναται να 
συνεχίσει την περαιτέρω εξέταση της εν λόγω υπόθεσης. Ο αναφέρων μπορεί να φέρει την 
υπόθεσή ενώπιον των εθνικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και αν 
θεωρήσει ότι κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά του έχει παραβιαστεί, μπορεί να 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε διαθέτει 
γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. Η Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνον σε περίπτωση 
που ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναφέρονται 
στην αναφορά, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση εικαζόμενης παραβίασης 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1, ο Χάρτης εφαρμόζεται 
στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι «οι 
διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως 
αυτές ορίζονται στις Συνθήκες.»
Βάσει των παρασχεθεισών πληροφοριών, δεν υπάρχουν στοιχεία στην αναφορά που να 
υποδεικνύουν ότι το θέμα σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Εν προκειμένω, 
εναπόκειται ως εκ τούτου στο οικείο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις του 
όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα –όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και 
από την εσωτερική νομοθεσία– τηρούνται.

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν στην αναφορά, η Επιτροπή δεν δύναται να συνεχίσει 
την περαιτέρω εξέταση της εν λόγω υπόθεσης. 

Εφόσον εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο, ο αναφέρων μπορεί να 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.


