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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0838/2012, ktorú predkladá Vasilis Hadjievangelou, cyperský štátny 
občan, o údajnom porušovaní ľudských práv na Cypre

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície uvádza prípad týkajúci sa nezákonného zabratia pozemku patriaceho 
spoločnosti, v ktorej má podiel. Predkladateľ petície už podal žiadosť cyperským orgánom 
vrátane cyperského ombudsmana, ktorý prípad zamietol na základe toho, že ombudsman 
nemôže zasahovať do súkromných právnych sporov. Keďže predkladateľ petície sa domnieva, 
že skutočnosť, že cyperské orgány nezasiahli, predstavuje porušenie ustanovení o vlastníckom 
práve uvedených v Európskom dohovore o ľudských právach a Charte základných práv 
Európskej únie, vyzýva Európsky parlament, aby sa ujal tejto veci.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. októbra 2012. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. februára 2013)

Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie nemá Európska 
komisia všeobecnú právomoc zasiahnuť. Môže zasiahnuť iba v tom prípade, ak ide 
o záležitosť, ktorá súvisí s právom Európskej únie. Pokiaľ ide o možné uplatnenie Charty 
základných práv Európskej únie, podľa článku 51 ods. 1 sa ustanovenia charty týkajú 
členských štátov len vtedy, keď vykonávajú právo Únie.

Na základe uvedených informácií sa nezdá, že by spomínaný prípad súvisel s vykonávaním 
práva Únie. V tomto prípade je teda príslušný členský štát zodpovedný za to, aby zabezpečil, 
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že si bude plniť povinnosti týkajúce sa základných ľudských práv, ktoré preň vyplývajú 
z medzinárodných dohôd a z jeho vnútroštátnych právnych predpisov.

Záver

Vzhľadom na prvky uvedené v sťažnosti Komisia nemôže v tejto veci ďalej konať.
Predkladateľ petície môže svoju vec predložiť vnútroštátnym orgánom vrátane súdov, a ak sa 
domnieva, že boli porušené niektoré jeho základné práva, môže podať sťažnosť Európskemu 
súdu pre ľudské práva Rady Európy.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 28. augusta 2013)

Komisia pripomína, že podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
nemá Európska komisia všeobecnú právomoc zasiahnuť. Môže zasiahnuť iba v tom prípade, 
ak ide o záležitosť, ktorá súvisí s právom Európskej únie.

Pokiaľ ide o porušovanie základných práv uvedené v petícii, Komisia pripomína, že Charta 
základných práv Európskej únie sa nevzťahuje na každú situáciu údajného porušenia 
základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sa jej ustanovenia vzťahujú na členské štáty 
výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Európskej únie. Okrem toho sa v článku 6 ods. 1 Zmluvy 
o Európskej únii uvádza, že „ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú právomoci 
Únie vymedzené v zmluvách“.

Na základe informácií uvedených v petícii neexistujú prvky preukazujúce, že spomínaný 
prípad súvisí s vykonávaním práva Únie. V tomto prípade je teda príslušný členský štát 
zodpovedný za to, aby zabezpečil, že si bude plniť povinnosti týkajúce sa základných 
ľudských práv, ktoré preň vyplývajú z medzinárodných dohôd a z jeho vnútroštátnych 
právnych predpisov.

Záver
Komisia na základe prvkov uvedených v petícii nemôže v tejto veci ďalej konať.

Ak už boli vyčerpané všetky domáce opravné prostriedky, predkladateľ petície môže 
predložiť vec Európskemu súdu pre ľudské práva Rady Európy.


