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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τους νόμους ιδιοκτησίας στην Κύπρο, οι οποίοι επιτρέπουν στις 
οικοδομικές εργοληπτικές εταιρείες να διατηρούν τους τίτλους κατοχής των ακινήτων. Ο 
αναφέρων διατείνεται ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν τους τίτλους κατοχής ως εγγύηση για τη 
χορήγηση ενυπόθηκου δανείου, και, σε περίπτωση που πτωχεύσουν, ενδέχεται οι αγοραστές 
να χάσουν τα σπίτια τους. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να επιληφθεί του ζητήματος και να εξετάσει εάν οι νόμοι ιδιοκτησίας στην Κύπρο συνάδουν 
με τις διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και συγκεκριμένα με το άρθρο 
17 (δικαίωμα ιδιοκτησίας) και το άρθρο 38 (προστασία του καταναλωτή) αυτού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Η Επιτροπή έχει λάβει πολυάριθμες επιστολές και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που της 
εφιστούν την προσοχή σε μια κατά τα φαινόμενα προβληματική κατάσταση σε σχέση με την 
απόκτηση και τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο, και σε θέματα όπως αυτά που 
θίγονται στην παρούσα αναφορά στην οποία γίνεται λόγος για "πρακτικές οικοδομικών 
εργοληπτικών εταιρειών που διατηρούν τους τίτλους κατοχής των ακινήτων προκειμένου να 
τους χρησιμοποιούν ως εγγύηση για τη χορήγηση ενυπόθηκου δανείου επί της γης στην οποία 
έχουν κατασκευαστεί τα ακίνητα" και για καταστάσεις στις οποίες "η τράπεζα δανεισμού έχει 
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δικαίωμα να πωλήσει τα ακίνητα των αγοραστών προκειμένου να ανακτήσει τυχόν χρέη του 
αρχικού δανειζόμενου και οι αγοραστές ενδέχεται να χάσουν τις οικίες τους" σε περίπτωση 
πτώχευσης.

Προκειμένου να αξιολογήσει αν οι εν λόγω καταστάσεις εγείρουν ανησυχίες σε σχέση με την 
άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών βάσει της Συνθήκης ΕΚ, ιδίως σε ό,τι αφορά την ελεύθερη 
διακίνηση κεφαλαίων δυνάμει του άρθρου 56 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή απέστειλε δύο 
διοικητικές επιστολές στις κυπριακές αρχές στις 9 Φεβρουαρίου 2009 και στις 5 Μαΐου 2009, 
ζητώντας λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την απόκτηση και 
τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και την πραγματική πρακτική της 
κυβέρνησης και της υπηρεσίας κτηματολογίου σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ, οι διατάξεις της 
Συνθήκης ΕΚ, περιλαμβανομένου του άρθρου 56 της Συνθήκης ΕΚ, δεν θίγουν σε καμία 
περίπτωση τους κανόνες των κρατών μελών που διέπουν το καθεστώς της ιδιοκτησίας. Η 
ανάλυση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις κυπριακές αρχές επέτρεψε στην 
Επιτροπή να συμπεράνει ότι η υπό εξέταση υπόθεση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 56 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς η θέσπιση και η εφαρμογή του νομικού πλαισίου που 
ισχύει για την απόκτηση και τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο συνιστά 
καθεστώς ιδιοκτησίας που καλύπτεται από το άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ. Επιπροσθέτως, οι 
κυπριακές αρχές επέστησαν την προσοχή της Επιτροπής στις νομικές διατάξεις οι οποίες 
φαίνεται να παρέχουν επαρκή νομική προστασία στον αγοραστή ακινήτου στην Κύπρο. 
Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα των καθυστερήσεων κατά την έκδοση και μεταβίβαση τίτλων 
ιδιοκτησίας, οι κυπριακές αρχές δεσμεύθηκαν ότι θα τροποποιήσουν τους νόμους που 
διέπουν τις διαδικασίες για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας με σκοπό την επίσπευση των 
διαδικασιών.

Όσον αφορά την κατάσχεση της υποθηκευμένης περιουσίας μέσω του δανειστή, η δανείστρια 
τράπεζα ως δικαιούχος της υποθήκης έχει το δικαίωμα να ζητεί την υποθηκευμένη περιουσία 
ακόμη και αν η ιδιοκτησία του ακινήτου έχει αλλάξει. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο αυτό 
ζήτημα, ένας επίδοξος αγοραστής θα πρέπει να πραγματοποιεί τις απαραίτητες έρευνες 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι αγοράζει ακίνητο χωρίς δουλεία. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, στην Κύπρο, όλα τα άτομα, 
περιλαμβανομένων των επίδοξων αγοραστών, έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία 
κτηματολογίου, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση στην Κύπρο, ιδίως τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την τροποποίηση των νόμων που διέπουν τις διαδικασίες για την έκδοση 
τίτλων ιδιοκτησίας με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών, και θα προβεί σε ενέργειες, αν 
κριθεί απαραίτητο, για να διασφαλίσει την υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να 
εξεταστεί μόνο όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς η 
υπόθεση που εγείρει ο αναφέρων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής του Χάρτη.  

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή θεωρεί ότι το θέμα δεν βλάπτει τα 
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δικαιώματα των αγοραστών σε σχέση με την πρόσβαση σε αγορές ακινήτων με τρόπο που θα 
μπορούσε να παραβιάζει θεμελιώδεις ελευθερίες της Συνθήκης ΕΚ.

Η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν τίθεται 
σε υποθέσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ.


