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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0525/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Warren 
Griffiths un kam pievienoti 210 paraksti, par īpašuma iegādi Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Kipras nekustamo īpašumu jomu reglamentējošajiem 
tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem būvuzņēmējiem ir tiesības paturēt īpašumtiesības 
apliecinošos dokumentus. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka būvuzņēmēji izmanto šos 
dokumentus kā garantiju hipotekāro kredītu saņemšanai, un, ja tie bankrotē, pircējs var zaudēt 
savu īpašumu. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu un 
noskaidrot, vai Kipras nekustamo īpašumu jomu reglamentējošie tiesību akti atbilst ES 
Pamattiesību hartas noteikumiem, īpaši tās 17. pantam (tiesības uz īpašumu) un 38. pantam 
(patērētāju aizsardzība).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 26. oktobrī

„Komisija ir saņēmusi ievērojamu skaitu vēstuļu un parlamentāro jautājumu, kas vērš tās 
uzmanību uz iespējami problemātisku situāciju saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi vai 
nodošanu Kiprā un jautājumiem, kā šajā lūgumrakstā minētais attiecībā uz „attīstītāju praksi 
paturēt īpašumtiesību apliecinošus dokumentus, lai saņemtu hipotekāros kredītus, uz zemi, uz 
kuras šie īpašumi tiek būvēti”, un situācijām, kad „aizdevējai bankai ir tiesības pārdot 
pārdevēju īpašumus, lai atgūtu sākotnējā aizņēmēja parādus, un pircēji var zaudēt savas 
mājas” saistību neizpildīšanas gadījumā.
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Lai izvērtētu, vai šādas situācijas rada bažas par EK līgumā noteikto pamatbrīvību 
izmantošanu, īpaši EK līguma 56. pantā minēto kapitāla brīvu apriti, Komisija 2009. gada 
9. februārī un 2009. gada 5. maijā nosūtīja Kipras varas iestādēm divas administratīvas 
vēstules ar pieprasījumu sniegt sīkāku informāciju par tiesisko regulējumu attiecībā uz 
nekustamā īpašuma iegādi un nodošanu Kiprā un valdības un zemes reģistra faktisko praksi 
šajā jautājumā.

Jānorāda, ka saskaņā ar EK līguma 295. pantu EK līguma noteikumi, tostarp EK līguma 
56. pants, nekādi neietekmē dalībvalstu īpašumtiesību sistēmu. Kipras varas iestāžu sniegtā 
informācijas analīze ļāva Komisijai secināt, ka konkrētā situācija neietilpst EK līguma 
56. panta darbības jomā, jo tiesiskā regulējuma noteikšana un piemērošana attiecībā uz 
nekustamā īpašuma iegādi un nodošanu Kiprā veido tādu īpašumtiesību sistēmu, uz kuru 
attiecas EK līguma 295. pants. Turklāt Kipras varas iestādes norādīja Komisijai uz tām tiesību 
normām, kas šķietami sniedz pietiekamu juridiskās aizsardzības līmeni īpašuma pircējam 
Kiprā. Apzinoties problēmu par kavēšanos ar īpašumtiesību apliecinošu dokumentu 
izsniegšanu, Kipras varas iestādes apņēmās veikt grozījumus tiesību aktos, kas reglamentē 
īpašumtiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanu, ar mērķi paātrināt šīs procedūras.

Attiecībā uz tiesību zaudēšanu ieķīlāta īpašuma izpirkšanai no aizdevēja aizdevējai bankai kā 
ķīlas saņēmējam ir tiesības atsavināt ieķīlāto īpašumu arī tad, ja īpašumtiesības ir mainījušās. 
Tādēļ potenciālajam pircējam jāveic nepieciešamā izmeklēšana, lai pārliecinātos, ka viņš 
iegādājas īpašumu bez apgrūtinājumiem. Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Kiprā 
ikvienai personai, tajā skaitā potenciālajam pircējam, ir piekļuve zemes reģistram, kur var 
iegūt informāciju par īpašumu.

Komisija turpinās pārraudzīt situāciju Kiprā, īpaši attiecībā pasākumiem, kas tiks veikti, lai 
grozītu tiesību aktus, kas reglamentē īpašumtiesību apliecinošu dokumentu izsniegšanas 
procedūras, lai tās paātrinātu un, ja nepieciešams, rīkotos lai nodrošinātu attiecīgo saistību 
īstenošanu.

Pamattiesību hartas noteikumu piemērojamību varētu apsvērt tikai tad, kad dalībvalstis būs 
īstenojušas Eiropas Savienības tiesību aktus. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja lieta neattiecas uz 
tās darbības jomu, jautājums par hartas piemērošanu nav aktuāls.

Secinājumi

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija uzskata, ka šis jautājums nepasliktina pircēju 
tiesības attiecībā uz piekļuvi īpašumu tirgiem veidā, kas pārkāptu EK līguma pamatbrīvības.

Pamattiesību hartas noteikumu piemērojamība neattiecas uz gadījumiem, kas neietilpst ES 
kompetencē.”


