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Tema: Peticija Nr. 0838/2012 dėl tariamų žmogaus teisių pažeidimų Kipre, kurią 
pateikė Kipro pilietis Vasilis Hadjievangelou

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo atvejį, kai buvo neteisėtai užimtas žemės sklypas, priklausantis 
įmonei, kurioje jis turi akcijų. Peticijos pateikėjas jau nesėkmingai kreipėsi į Kipro valdžios 
institucijas, įskaitant Kipro ombudsmeną, kuris šią bylą atmetė pagrįsdamas tuo, kad 
ombudsmenas negali kištis į privačius teisinius ginčus. Kadangi peticijos pateikėjas mano, jog 
nesikišdamos Kipro valdžios institucijos pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijoje ir ES 
pagrindinių teisių chartijoje nustatytos teisės į nuosavybę nuostatas, jis ragina Europos 
Parlamentą imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų. Ji gali imtis veiksmų tik tokiu atveju, jei klausimas 
susijęs su Europos Sąjungos teise. Atsižvelgiant į galimą Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos taikymą, pagal šios chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos skirtos valstybėms 
narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę.

Remiantis pateikta informacija, neatrodo, kad šis klausimas yra susijęs su ES teisės 
įgyvendinimu. Taigi šiuo atveju tik atitinkama valstybė narė turi užtikrinti, kad būtų laikomasi 
jos įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, nustatytomis tarptautiniuose 
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susitarimuose ir jos vidaus teisės aktuose.

Išvada

Remiantis skunde pateikta informacija, Komisija negali toliau nagrinėti šio atvejo. Peticijos 
pateikėjas dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, taip pat į teismus, 
ir, jei mano, kad pažeista viena iš jo pagrindinių teisių, gali pateikti skundą Europos Tarybos 
Europos žmogaus teisių teismui.

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

Komisija primena, kad pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo Europos Komisija neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų. Ji gali imtis veiksmų tik 
tokiu atveju, jei klausimas susijęs su Europos Sąjungos teise.

Dėl tariamų peticijoje pateiktų pagrindinių teisių pažeidimų, Komisija primena, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija nėra taikoma visais tariamo pagrindinių teisių pažeidimo 
atvejais. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms narėms taikomos tik 
tuomet, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Be to, Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad „Chartijos nuostatos niekaip neišplečia Sutartyse apibrėžtos 
Sąjungos kompetencijos“.

Remiantis peticijoje pateikta informacija, nėra įrodymų, kad šis klausimas yra susijęs su ES 
teisės įgyvendinimu. Taigi šiuo atveju atitinkama valstybė narė turi užtikrinti, kad būtų 
laikomasi jos įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, nustatytomis tarptautiniuose 
susitarimuose ir jos vidaus teisės aktuose.

Išvada

Remdamasi peticijoje pateikta informacija, Komisija negali toliau nagrinėti šio atvejo.

Jei išnaudotos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės, peticijos pateikėjas gali kreiptis į 
Europos Tarybos Europos žmogaus teisių teismą.


