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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0838/2012, ko iesniedza Kipras valstspiederīgais Vasilis 
Hadjievangelou, par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz gadījumu attiecībā uz uzņēmuma, kurā viņiem pieder 
akcijas, piederošas zemes gabala nelikumīgu izmantošanu. Lūgumraksta iesniedzējs jau ir 
nesekmīgi vērsies pie Kipras varas iestādēm, tostarp Kipras ombuda, kas lietu noraidīja, 
pamatojoties uz to, ka ombuds nevar iejaukties privātos juridiskos strīdos. Tā kā lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka Kipras varas iestāžu nespēja iejaukties ir ES Pamattiesību hartā un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteikto tiesību uz īpašumu pārkāpums, viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti Eiropas 
Savienības tiesību akti. Saistībā ar ES Pamattiesību hartas iespējamu īstenošanu saskaņā ar tās 
51. panta 1. punktu hartas noteikumi uz dalībvalstīm attiecas tikai tad, ja tās īsteno Savienības 
tiesību aktus.

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas neizriet, ka konkrētā lieta ir saistīta ar ES 
tiesību aktu īstenošanu. Tādēļ šajā gadījumā nodrošināt, lai valsts pildītu starptautiskajos 
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nolīgumos un valsts tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, 
ir attiecīgās dalībvalsts pienākums.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā minēto, Komisija nevar turpināt izskatīt šo lietu. Lūgumraksta 
iesniedzējs var iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisija atgādina, ka saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas 
Savienības darbību Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Šādi tā var rīkoties 
tikai tad, ja iesaistīti Eiropas Savienības tiesību akti. 

Attiecībā uz iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem, kas minēti lūgumrakstā, Komisija 
atgādina, ka Eiropas Savienības Pamattiesību harta nav piemērojama katrai iespējamu 
pamattiesību pārkāpumu situācijai. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas 
uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Turklāt Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 1. punktā noteikts, ka „Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina 
Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos”.

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas neizriet, ka konkrētā lieta būtu saistīta ar ES 
tiesību aktu īstenošanu. Tāpēc šajā gadījumā nodrošināt, lai valsts pildītu starptautiskajos 
nolīgumos un valsts tiesību aktos noteiktos pienākumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, 
ir attiecīgās dalībvalsts pienākums.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā minēto informāciju, Komisija nevar turpināt izskatīt šo lietu. 
Ja ir izsmeltas visas tiesiskās aizsardzības iespējas valsts līmenī, lūgumraksta iesniedzējs var 
iesniegt šo lietu Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā.


