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Betreft: Verzoekschrift 0838/2012, ingediend door Vasilis Hadjievangelou  
(Cypriotische nationaliteit), over vermeende schendingen van de 
mensenrechten op Cyprus

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verwijst naar een zaak die gaat over de illegale bezetting van een perceel dat 
eigendom is van een firma waarin hij aandelen heeft. Indiener heeft reeds tevergeefs een 
beroep gedaan op de Cypriotische autoriteiten, met inbegrip van de Cypriotische ombudsman, 
die de zaak afwees met als reden dat de ombudsman niet tussenbeide kan komen in 
civielrechtelijke geschillen. Aangezien indiener het feit dat de Cypriotische autoriteiten niet 
ingrijpen beschouwt als een inbreuk op het recht op eigendom van het Europees Verdrag voor 
de rechten van de mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, doet hij 
een beroep op het Europees Parlement om zich over de zaak te buigen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om in te 
grijpen. Zij kan slechts ingrijpen als het een kwestie betreft met betrekking tot Europese 
wetgeving. Wat betreft de mogelijke toepassing van het Handvest van de Grondrechten van 
de Europese Unie, zijn op grond van artikel 51, lid 1, de bepalingen van dit Handvest 
uitsluitend tot de lidstaten gericht wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen.
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Op grond van de verstrekte informatie lijkt de onderhavige kwestie geen verband te houden 
met de uitvoering van Europese wetgeving. In onderstaand geval is het derhalve de taak van 
de betrokken lidstaat om ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen inzake grondrechten - zoals 
deze voortvloeien uit internationale overeenkomsten en uit zijn interne wetgeving - in acht 
worden genomen.

Conclusie

Op basis van de in de klacht vermelde punten kan de Commissie deze zaak niet voortzetten. 
Indiener kan zijn zaak aan de nationale autoriteiten, met inbegrip van de gerechtelijke 
instanties, voorleggen en hij kan - indien hij van mening is dat zijn grondrechten geschonden 
zijn - een klacht indienen bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens van de Raad van 
Europa.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 28 augustus 2013

De Commissie wijst er nogmaals op dat zij op grond van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie niet beschikt over 
algemene bevoegdheden om op te treden. Zij kan dit alleen doen wanneer er sprake is van een 
kwestie die betrekking heeft op EU-recht. 

Wat betreft de in het verzoekschrift genoemde vermeende schending van de grondrechten 
herinnert de Commissie eraan dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
niet van toepassing is op elke vermeende schending van de grondrechten. Volgens artikel 51, 
lid 1, is het Handvest immers uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de 
Europese Unie ten uitvoer leggen. Bovendien is in artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie vastgelegd dat “de bepalingen van het Handvest geenszins een verruiming 
inhouden van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen.”
Op grond van de in het verzoekschrift verstrekte informatie wijst niets erop dat de genoemde 
zaak verband houdt met de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving. In dit geval is het derhalve 
de taak van de betrokken lidstaat om ervoor te zorgen dat zijn verplichtingen inzake 
grondrechten - zoals deze voortvloeien uit internationale overeenkomsten en uit zijn interne 
wetgeving - in acht worden genomen.

Conclusie

Op basis van de in het verzoekschrift aangevoerde elementen kan de Commissie deze zaak 
niet voortzetten. 

Wanneer alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput kan indiener zijn zaak aanhangig maken 
bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa.


