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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója által ismertetett ügy során törvénytelenül foglalták el egy olyan cég 
földterületét, amelyben a petíció benyújtója részvényekkel rendelkezik. A petíció benyújtója 
eddig sikertelenül fordult a ciprusi hatóságokhoz, többek között a ciprusi ombudsmanhoz, aki 
arra való hivatkozással utasította el az ügyet, hogy az ombudsman nem avatkozhat be 
magánjogi vitákba. Mivel a petíció benyújtója szerint a ciprusi hatóságok részéről az 
intézkedések elmulasztása az emberi jogokról szóló európai egyezményben rögzített 
tulajdonjogi rendelkezések és az Európai Unió Alapjogi Chartájának megsértését jelenti, ezért 
ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
nem tartozik az Európai Bizottság általános hatáskörébe, hogy beavatkozzon. Erre csak akkor 
volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené. Ami az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának lehetséges alkalmazását illeti, az 51. cikk (1) bekezdése értelmében a 
Charta rendelkezéseinek annyiban címzettjei a tagállamok, amennyiben az Unió jogát hajtják 
végre.
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A benyújtott tájékoztatás alapján azonban nem úgy tűnik, hogy a szóban forgó ügy az uniós 
jog végrehajtásával lenne kapcsolatos. Ebben az ügyben ezért az érintett tagállam feladata 
annak biztosítása, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban felmerülő kötelezettségeinek –
amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaiból fakadnak –
megfeleljen.
Következtetés

A panaszban ismertetett információk alapján a Bizottság nem tudja tovább vizsgálni az ügyet. 
A petíció benyújtója ügyét a tagállami hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási 
szervek – elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait megsértették, az 
Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújthat be panaszt.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A Bizottság ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Unióról szóló szerződés és 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint az Európai Bizottságnak nincs 
beleszólása ebbe az ügybe. Erre csak akkor volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós 
jogot is érintené. 
Ami az alapvető jogok petícióban említett megsértését illeti, a Bizottság emlékeztet arra, hogy 
az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapvető jogok állítólagos 
megsértésének valamennyi esetére. 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta kizárólag 
európai uniós jogszabályok végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra. Emellett az 
Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy „a Charta 
rendelkezései semmilyen módon nem terjesztik ki az Uniónak a Szerződésekben meghatározott 
hatásköreit”.

A petícióban benyújtott tájékoztatás alapján semmi sem utal arra, hogy a szóban forgó ügy az 
uniós jog végrehajtásával lenne kapcsolatos. Ebben az ügyben ezért az érintett tagállam 
feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban felmerülő 
kötelezettségeinek – amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaiból 
fakadnak – megfeleljen.

Következtetés

A panaszban ismertetett információk alapján a Bizottságnak nem áll módjában tovább 
vizsgálni az ügyet. 

Amennyiben valamennyi nemzeti jogorvoslati lehetőséget kimerített, a petíció benyújtója az 
ügyet az Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróság elé utalhatja.


