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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0838/2012, którą złożył Vasilis Hadjievangelou (Cypr) w sprawie
domniemanych naruszeń praw człowieka na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnosi się do sprawy dotyczącej nielegalnego zajęcia działki należącej do 
firmy, w której posiada on udziały. Składający petycję zwracał się już bezskutecznie do władz 
cypryjskich, w tym do cypryjskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który oddalił sprawę ze 
względu na to, że nie może on ingerować w prywatne spory prawne. Ponieważ składający 
petycję uważa, że bezczynność władz cypryjskich stanowi naruszenie przepisów dotyczących 
prawa własności zawartych w europejskiej konwencji praw człowieka i w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień do podejmowania działań. Komisja 
Europejska może interweniować jedynie w kwestiach, które dotyczą prawa Unii Europejskiej. 
Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej jej postanowienia mają 
zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo 
Unii.

Z dostarczonych informacji nie wynika, że omawiana kwestia jest związana z wdrażaniem 
przepisów prawa UE. Zatem w przedmiotowej sprawie to państwa członkowskie powinny 
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zapewnić wypełnianie swoich zobowiązań związanych z prawami podstawowymi, 
wynikających z umów międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego.

Wniosek

Na podstawie informacji zawartych w przedmiotowej skardze Komisja nie może dalej 
zajmować się tą sprawą. Składający petycję może przedstawić sprawę władzom krajowym, w 
tym sądowniczym, a jeśli stwierdzi, że któreś z jego podstawowych praw zostało naruszone, 
może złożyć skargę w  Europejskim Trybunale Praw Człowieka Rady Europy.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja przypomina, że na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych do 
podejmowania działań. Może ona interweniować jedynie w kwestiach, które dotyczą prawa 
Unii Europejskiej.

W odniesieniu do wysuwanych w petycji zarzutów naruszenia praw podstawowych Komisja 
przypomina, że Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do każdej 
sytuacji domniemanego naruszenia tych praw. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej 
postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim 
stosują one prawo Unii Europejskiej. Ponadto art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej 
stanowi, że „[p]ostanowienia Karty w żaden sposób nie rozszerzają kompetencji Unii 
określonych w Traktatach”.
Z informacji zawartych w petycji nie wynika, aby omawiana kwestia była związana z 
wdrażaniem przepisów prawa UE. Zatem w przedmiotowej sprawie to dane państwo 
członkowskie powinno zapewnić wypełnienie spoczywających na nim zobowiązań 
związanych z prawami podstawowymi, wynikających odpowiednio z umów 
międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego.

Wniosek

Na podstawie informacji zawartych w petycji Komisja nie może się dalej zajmować 
omawianą sprawą.

W przypadku wyczerpania wszystkich krajowych środków odwoławczych składający petycję 
może skierować swoją sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy.


