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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0525/2009 dėl turto įsigijimo Kipre, kurią pateikė Jungtinės 
Karalystės pilietis Warren Griffiths, su 210 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi Kipro nuosavybės įstatymu, kuriuo leidžiama statybų 
rangovams pasilikti nuosavybės teisės dokumentus. Peticijos pateikėjas tvirtina, kad rangovai 
nuosavybės teisės dokumentus naudoja kaip turto įkeitimo garantą, ir jei jie bankrutuotų, 
pirkėjai gali prarasti jiems priklausančią nuosavybę. Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos 
Parlamentą atkreipti dėmesį į šį atvejį ir ištirti, ar Kipro nuosavybės įstatymas neprieštarauja 
ES pagrindinių teisių chartijos nuostatoms, konkrečiai jos 17 straipsniui (Teisė į turtą) ir 38 
straipsniui (Vartotojų apsauga).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. spalio 26 d.

„Komisija gavo labai daug raštų ir parlamentinių klausimų, kuriais siekiama atkreipti dėmesį į 
atrodytų problemines aplinkybes, susiklosčiusias dėl nekilnojamojo turto įsigijimo ir 
perdavimo Kipre, bei į tokius kaip šioje peticijoje pateiktus klausimus, susijusius su statybų 
vykdytojų praktika neduoti nuosavybės teisės dokumentų norint įkeisti žemę, ant kurios ji 
pastatyta, ir su tokiais atvejais, kai bankas, paskolos davėjas, turi teisę parduoti pirkėjų 
nuosavybę siekdamas susigrąžinti pirminio paskolos gavėjo skolas, o pirkėjai dėl to gali 
parasti savo namus, jei nevykdomi įsipareigojimai.

Norėdama įvertinti, ar tokie atvejai kelia pavojų EB sutartyje nustatytų pagrindinių laisvių, 
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visų pirma laisvo kapitalo judėjimo pagal EB sutarties 56 straipsnį, įgyvendinimui, 2009 m. 
vasario 9 d. ir 2009 m. gegužės 5 d. Komisija išsiuntė du administracinius raštus Kipro 
valdžios institucijoms prašydama išsamesnės informacijos apie nekilnojamojo turto įsigijimą 
ir perdavimą Kipre reglamentuojančią teisinę sistemą bei apie faktinius vyriausybės ir žemės 
registro atstovų veiksmus tokiais atvejais.

Reikėtų paminėti, kad pagal EB sutarties 295 straipsnį EB sutarties nuostatos, tarp jų EB 
sutarties 56 straipsnis, jokiu būdu negali daryti įtakos valstybių narių taisyklėms, kuriomis 
reglamentuojama turto nuosavybės sistema. Išnagrinėjusi Kipro valdžios institucijų pateiktą 
informaciją Komisija galėjo padaryti išvadą, kad aptariama padėtis nepatenka į EB sutarties 
56 straipsnio taikymo sritį, nes nekilnojamojo turto įsigijimui ir perdavimui Kipre taikomos 
teisinės sistemos sukūrimas ir taikymas yra būdingas tokiai turto nuosavybės sistemai, kokia 
nurodyta EB sutarties 295 straipsnyje. Be to, Kipro valdžios institucijos atkreipė Komisijos 
dėmesį į teisės nuostatas, kuriomis, atrodytų, užtikrinama pakankama turtą Kipre įsigyjančių 
asmenų teisinė apsauga. Pripažindamos problemą, kylančią dėl vėlavimo išduoti ir perduoti 
nuosavybės teisės dokumentus, Kipro valdžios institucijos įsipareigojo iš dalies pakeisti 
nuosavybės teisės dokumentų išdavimo procedūras reglamentuojančius teisės aktus siekiant 
jas paspartinti. 

Kalbant apie naudojimosi teisės į paskolos davėjui įkeistą turtą atėmimą, paskolą teikiantis 
bankas kaip hipotekos gavėjas turi teisę pareikalauti įkeisto turto, net jei nuosavybės teisės į 
turtą pasikeitė. Todėl būsimas pirkėjas turėtų atlikti tyrimą, jog įsitikintų, kad jo įsigyjamas 
turtas nėra įkeistas. Remiantis Komisijos turima informacija, Kipre bet kuris asmuo, tarp jų 
būsimas pirkėjas, turi galimybę naudotis žemės registru, kuriame jis gali gauti su nuosavybe 
susijusios informacijos.

Komisija toliau stebės padėtį Kipre, visų pirma priemones, kurių imamasi norint iš dalies 
pakeisti nuosavybės teisės dokumentų išdavimo procedūras reglamentuojančius įstatymus 
siekiant jas paspartinti ir, prireikus, imsis veiksmų siekdama užtikrinti, kad atitinkami 
įsipareigojimai būtų vykdomi.

Galimybė taikyti Pagrindinių teisių chartijos nuostatas gali būti svarstoma tik tada, kai 
valstybės narės įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Kadangi peticijos pateikėjo aprašytas 
atvejis nepatenka į jos taikymo sritį, klausimas dėl Chartijos taikymo nekeliamas.

Išvada 

Remdamasi turima informacija Komisija mano, kad aprašytas atvejis nedaro neigiamos įtakos 
pirkėjų teisėms, susijusioms su galimybe dalyvauti turto rinkoje, kad būtų pažeidžiamos 
pagrindinės EB sutartyje nustatytos laisvės.

Klausimas dėl Pagrindinių teisių chartijos nuostatų taikymo nekyla tokiais atvejais, kurie 
nepriklauso ES kompetencijai.“


