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Suġġett: Petizzjoni 0838/2012, imressqa minn Vasilis Hadjievangelou, ta’ ċittadinanza 
Ċiprijotta, dwar allegat ksur tad-drittijiet tal-bniedem f'Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi każ li jinvolvi l-okkupazzjoni illegali ta’ żona ta’ art li tappartjeni 
lil kumpanija li fiha l-petizzjonant għandu l-ishma. Il-petizzjonant diġà għamel 
rappreżentazzjonijiet quddiem l-awtoritajiet Ċiprijotti mingħajr suċċess, inkluż l-Ombudsman 
Ċiprijott, li ma laqax il-każ abbażi tal-fatt li l-Ombudsman ma jistax jintervjeni fi kwistjonijiet 
kontenzjużi privati. Billi l-petizzjonant hu tal-fehma li n-nuqqas ta’ intervent mill-awtoritajiet 
Ċiprijotti jinvolvi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Ewopea tad-Drittijiet tal-
Bniedem u tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE dwar id-dritt tal-proprjetà, hu jitlob 
lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta' Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Frar 2013

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda poteri ġenerali biex tintervjeni. Tista’ tagħmel 
dan biss f'każ ta' kwistjoni li tinvolvi d-dritt tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward tal-possibbiltà 
tal-applikazzjoni tal-Kar ta  tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea skont l-
Artikolu 51(1) tagħha, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati Membri biss 
meta dawn ikunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni.
Skont l-informazzjoni pprovduta, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija hi relatata mal-
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implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni. Fil-każ preżenti, hi responsabbiltà tal-Istat Membru 
kkonċernat li jiżgura li l-obbligi tiegħu fir-rigward tad-drittijiet fundamentali - kif jirriżultaw 
mill-ftehim internazzjonali u mill-leġiżlazzjoni interna tagħhom - jiġu rispettati.
Konklużjoni

Abbażi tal-elementi pprovduti fl-ilment, il-Kummissjoni ma tistax tkompli ssegwi dan il-każ.
Il-Petizzjonant jista’ jressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-
ġudikatura, u jekk iqis li xi dritt fundamentali tiegħu ġie miksur, jista’ jagħmel ilment mal-
Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-28 ta' Awissu 2013

Il-Kummissjoni tfakkar li skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda setgħa 
ġenerali biex tintervjeni. Tista’ tagħmel dan biss jekk tkun involuta kwistjoni relatata mal-liġi 
tal-Unjoni Ewropea. 

Fir-rigward tal-allegat ksur tad-drittijiet fundamentali fil-petizzjoni, il-Kummissjoni tfakkar li 
l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma japplikawx għal kull sitwazzjoni 
ta' allegat ksur tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tapplika 
għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni Ewropea. Barra 
minn hekk, l-Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li, “[i]d-dispożizzjonijiet
ta' din il-Karta m'għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni kif definiti mit-
Trattati”. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta, ma hemmx elementi li juri li l-kwistjoni msemmija hi 
relatata mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-UE. Fil-każ preżenti, hi r-responsabbiltà tal-Istat 
Membru kkonċernat li jiżgura li l-obbligi tiegħu fir-rigward tad-drittijiet fundamentali - kif 
jirriżultaw mill-ftehimiet internazzjonali u mill-leġiżlazzjoni interna tagħhom - jiġu rispettati.

Konklużjoni
Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjoni, il-Kummissjoni ma tistax tkompli ssegwi dan il-
każ. 
Jekk ġew utilizzati r-rimedji domestiċi kollha, il-petizzjonant jista' jressaq il-każ tiegħu 
quddiem il-Kunsill tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.


