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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0838/2012, adresată de Vasilis Hadjievangelou, de cetățenie cipriotă, 
privind presupusele încălcări ale drepturilor omului în Cipru

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face trimitere la o cauză privind ocuparea ilegală a unei parcele de teren 
aparținând unei firme în cadrul căreia deține acțiuni. Petiționarul s-a adresat deja fără succes 
autorităților cipriote, inclusiv Ombudsmanului cipriot, care a respins cauza pe motiv că 
Ombudsmanul nu poate interveni în litigii juridice private. Având în vedere că petiționarul 
consideră că neintervenția autorităților cipriote constituie o încălcare a dispozițiilor privind 
dreptul de proprietate din Convenția europeană a drepturilor omului și din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, el solicită Parlamentului European să intervină. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale pentru a interveni. Ea poate să facă 
acest lucru numai dacă este vorba despre un aspect referitor la legislația Uniunii Europene. În 
ceea ce privește posibila aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 
conform articolului 51 alineatul (1), dispozițiile Cartei se adresează statelor membre numai în 
situațiile în care pun în aplicare legislația Uniunii.

Pe baza informațiilor furnizate, nu reiese că situația la care se face referire ar avea legătură cu 
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punerea în aplicare a legislației UE. Astfel, în cazul de față, statului membru în cauză îi revine 
sarcina de a asigura respectarea obligațiilor sale privind drepturile fundamentale - astfel cum 
rezultă din acordurile internaționale și din legislația națională.
Concluzie

Pe baza elementelor furnizate în reclamație, Comisia nu poate continua urmărirea acestui caz. 
Petiționarul poate sesiza autoritățile naționale, inclusiv cele judiciare, cu privire la acest caz 
și, dacă consideră că i-a fost încălcat unul dintre drepturile sale fundamentale, el poate depune 
o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 28 august 2013

Comisia Europeană reamintește că, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, nu are competențe generale pentru a 
interveni. Ea poate să facă acest lucru numai dacă este vorba despre un aspect referitor la 
legislația Uniunii Europene. 

Cât privește încălcarea drepturilor fundamentale invocată în petiție, Comisia reamintește că 
nu în orice situație referitoare la o presupusă încălcare a drepturilor fundamentale este 
aplicabilă Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Potrivit articolului 51 
alineatul (1) din Cartă, ea se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în 
aplicare legislația Uniunii Europene. În plus, articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană stipulează că „dispozițiile cuprinse în Cartă nu extind în niciun fel 
competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate”.
Pe baza informațiilor furnizate, nu reiese că situația la care se face referire ar avea legătură cu 
punerea în aplicare a legislației UE. Astfel, în cazul de față, statului membru în cauză îi revine 
sarcina de a asigura respectarea obligațiilor sale privind drepturile fundamentale - astfel cum 
rezultă din acordurile internaționale și din legislația națională.

Concluzie
Pe baza informațiilor furnizate în petiție, Comisia nu poate continua urmărirea acestui caz. 

După epuizarea căilor de atac naționale, petiționarul se poate adresa Curții Europene a 
Drepturilor Omului din cadrul Consiliului Europei.


