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Tárgy: A Warren Griffiths, brit állampolgár által benyújtott 0525/2009. számú, 210 
aláírást tartalmazó petíció az ingatlanvásárlásról Cipruson

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a ciprusi, tulajdonjogra vonatkozó jogszabályokat, amelyek 
lehetővé teszik a tulajdonjog átruházásáról szóló közokirat építési vállalkozók általi 
megőrzését. A petíció benyújtója szerint a vállalkozók ezt a közokiratot hitelbiztosítékként 
használják, és ha csődbe mennek, a vevők elveszíthetik tulajdonjogukat.  A petíció benyújtója 
ezért kéri az Európai Parlamentet, hogy intézkedjen, és vizsgálja meg, hogy a ciprusi, 
tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok összhangban állnak-e az Európai Unió Alapjogi 
Chartájával, különösen annak 17. (Tulajdonhoz való jog) és 38. (Fogyasztóvédelem) 
cikkeivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.

A Bizottsághoz nagyszámú levél és parlamenti kérdés érkezett, amelyek egy Cipruson 
tapasztalható, esetlegesen aggályos helyzetre hívják fel a figyelmet az ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzésével és átruházásával kapcsolatban, valamint olyan, a jelen 
petícióban is ismertetett problémákra, mint például „az ingatlanfejlesztők által folytatott 
gyakorlat, amelynek során visszatartják az ingatlanok tulajdoni lapjait annak érdekében, hogy 
az építési telekre jelzálogot vegyenek fel”, illetve olyan helyzetekre, amelyekben „a hitelező 
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bank az eredeti adós valamennyi tartozásának behajtása céljából jogosult a vásárlók 
tulajdonának értékesítésére, így a teljesítés elmaradásakor a vásárlók elveszíthetik 
otthonukat”.

Annak érdekében, hogy meghatározhassa, vajon az ismertetett helyzet aggodalomra ad-e okot 
az EK-Szerződésben foglalt alapvető szabadságjogok gyakorlása, különösen a tőke szabad 
mozgását előíró 56. cikk tekintetében, a Bizottság 2009. február 9-én és 2009. május 5-én két 
hivatalos levelet intézett a ciprusi hatóságokhoz, amelyekben részletes tájékoztatást kért az 
ingatlanok vásárlására és a tulajdonjog átruházására vonatkozó ciprusi jogszabályokról, 
valamint a kormány és a földhivatal által az ügyben megvalósított tényleges gyakorlatról.

Megjegyzendő, hogy az EK-Szerződés 295. cikke értelmében az EK-Szerződés rendelkezései, 
ideértve a Szerződés 56. cikkét is, semmilyen módon nem befolyásolhatják a tagállamok 
tulajdoni rendre vonatkozó szabályait. A ciprusi hatóságoktól kapott információk alapján a 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a kérdéses eset nem tartozik az EK-Szerződés 56. 
cikkének hatálya alá, mivel az ingatlanok vásárlására és a tulajdonjog átruházására vonatkozó 
ciprusi jogszabályok létrehozása és alkalmazása az EK-Szerződés 295. cikkében 
meghatározott ilyen tulajdoni rendnek felel meg. Ezenfelül a ciprusi hatóságok felhívták a 
Bizottság figyelmét azokra a jogi rendelkezésekre, amelyek megfelelő szintű jogvédelmet 
nyújtanak a ciprusi ingatlanok vásárlói részére. A ciprusi hatóságok elismerték a tulajdoni 
lapok ki- és átadásával kapcsolatos késedelmeket, és ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy az 
eljárások felgyorsítása érdekében módosítani fogják a tulajdoni lapok kiadásának eljárásait 
szabályozó törvényeket.

A jelzáloggal terhelt ingatlannak a hitelező által történő elárverezése tekintetében a hitelt 
nyújtó banknak a jelzálog kedvezményezettjeként még akkor is joga van a jelzáloggal terhelt 
ingatlant visszakövetelni, ha az ingatlan időközben más tulajdonába került. E tekintetben a 
leendő vásárló számára javasolt a megfelelő tájékozódás, amelynek során meggyőződhet 
arról, hogy az általa vásárolt ingatlan tehermentes. A Bizottság részére bocsátott információk 
értelmében Cipruson minden személy, tehát a leendő vásárlók is hozzáférnek a földhivatali 
nyilvántartáshoz, amelyből hozzájuthatnak a kérdéses ingatlan adataihoz.

A Bizottság továbbra is figyelemmel fogja kísérni a Cipruson tapasztalható helyzetet, különös 
tekintettel a tulajdoni lapok kiadásának eljárását szabályozó törvényeknek az eljárások 
gyorsítását célzó módosítására, és szükség esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a 
vonatkozó vállalások végrehajtásának biztosítása érdekében.

Az Alapjogi Charta rendelkezéseinek alkalmazhatósága csak az európai uniós jogszabályok 
valamely tagállamban történő végrehajtása esetén vehető figyelembe. Mivel a petíció 
benyújtója által említett eset nem tartozik a Charta hatálya alá, ez utóbbi rendelkezéseinek 
alkalmazása nem merül fel.  

Következtetés

A rendelkezésére álló információk alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ismertetett eset 
nem sérti a vásárlóknak az ingatlanpiachoz való hozzáféréssel kapcsolatos jogait oly módon, 
hogy azzal korlátozná az EK-Szerződésben meghatározott alapvető szabadságjogokat. 

Az Alapjogi Charta rendelkezéseinek alkalmazhatósága az EU hatáskörébe nem tartozó 
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esetekben nem merül fel.


