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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0525/2009, внесена от Warren Griffiths, с британско 
гражданство, подкрепена от 210 подписа, относно закупуване на имот в 
Кипър

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява недоволството си от това, че кипърският закон за 
собствеността позволява на строителните предприемачи да задържат нотариалните 
актове за имота. Той твърди, че строителните предприемачи използват нотариалните 
актове като обезпечение по ипотечни заеми, като ако те изпаднат в несъстоятелност, 
купувачите може да загубят собствеността си. Поради това вносителят призовава 
Европейския парламент да проучи въпроса и да проведе разследване, за да се установи 
дали кипърският закон за собствеността е в съответствие с разпоредбите на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и особено член 17 (Право на собственост) и 
член 38 (Защита на потребителите) от нея.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Комисията получи значителен брой писма и парламентарни въпроси, които обръщат 
внимание на това, което изглежда проблематична ситуация по отношение на 
придобиването и прехвърлянето на недвижима собственост в Кипър, и на въпроси като 
тези, повдигнати в петицията, която се отнася до „практика на строителните 
предприемачи да задържат нотариалните актове за имотите, за да взимат ипотеки върху 
земята, на която имотите се строят“ и ситуации, в които „банката-кредитор има право 
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да продаде имотите на купувачите, за да си възстанови дълговете на първоначалния 
заемополучател и купувачите могат да загубят своите домове“ в случай на 
неизпълнение.

За да прецени дали тези ситуации пораждат безпокойство по отношение на 
упражняването на основните свободи, предвидени в Договора за ЕО, по-специално по 
отношение на свободното движение на капитали съгласно член 56 ДЕО, Комисията 
изпрати две административни писма до кипърските органи на 9 февруари 2009 г. и на 5 
май 2009 г., с които поиска подробна информация за правната рамка за придобиване и 
прехвърляне на недвижима собственост в Кипър и действителната практика на 
правителството и имотния регистър във връзка с този въпрос.

Следва да се отбележи, че съгласно член 295 от Договора за ЕО разпоредбите на 
Договора за ЕО, в т.ч. член 56 от него, по никакъв начин не засягат разпоредбите в 
държавите-членки, отнасящи се до системата на собственост върху имущество. 
Анализът на информацията, представена от кипърските органи, позволи на Комисията 
да стигне до заключението, че въпросната ситуация попада извън приложното поле на 
член 56 от Договора за ЕО, тъй като създаването и прилагането на правната рамка,
приложима за придобиването и прехвърлянето на недвижима собственост в Кипър,
представлява система на собственост върху имущество, обхваната от член 295 от 
Договора за ЕО. Освен това кипърските органи обърнаха внимание на Комисията върху
правни разпоредби, които изглежда предвиждат достатъчна степен на правна защита за 
купувачите на имоти в Кипър. Признавайки проблема със закъсненията при издаване и 
прехвърляне на нотариални актове, кипърските органи се ангажираха да изменят 
законите, регулиращи процедурите за издаване на нотариални актове, с оглед тяхното 
ускоряване.

Що се отнася до налагане на възбрана на ипотекираното имущество чрез кредитора, 
банката-кредитор като бенефициент на ипотеката има право да изиска ипотекираното 
имущество дори, ако собствеността върху имуществото е променена. В тази връзка 
бъдещият купувач трябва да направи необходимите проучвания, за да е сигурен, че 
купува имот без тежести. Според информацията, с която разполага Комисията, в Кипър 
всяко лице, в т.ч. бъдещ купувач, има достъп до имотния регистър, за да получи 
информация, свързана с имота.

Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията в Кипър, по-специално мерките,
предприети за изменение на законите, регулиращи процедурите за издаване на 
нотариални актове, с оглед тяхното ускоряване, и ако е необходимо ще предприеме 
действия за гарантиране изпълнението на съответните ангажименти.

Приложимостта на разпоредбите на Хартата на основните права би могла да се 
разглежда само, когато държавите-членки прилагат правото на Европейския съюз. Тъй 
като случаят, повдигнат от вносителя, не попада в нейното приложно поле, не възниква 
въпросът за прилагане на хартата.  

Заключение

Въз основа на наличната информация Комисията счита, че въпросът не накърнява 
правата на купувачите във връзка с достъп до пазарите на имоти по начин, който би 
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нарушил основните свободи, предвидени в Договора за ЕО.

Не възниква въпрос за приложимостта на разпоредбите на Хартата на основните права
в случаи, които са извън сферата на компетентност на ЕС.


