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Suġġett: Petizzjoni 0525/2009, imressqa minn Warren Griffiths, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, b’210 firma, dwar ix-xiri ta’ proprjetà f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jilmenta dwar il-liġi tal-proprjetà Ċiprijotta li tħalli lill-kuntratturi tal-bini 
jzżommu l-atti tal-proprjetà. Huwa jgħid li l-kuntratturi jużaw l-atti bħala garanzija fuq self 
ipotekarju, u jekk huma jfallu x-xerrejja jistgħu jitilfu l-proprjetà tagħhom. Għalhekk il-
petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew biex jikkunsidra l-kwistjoni u biex jistħarreġ 
jekk il-liġi tal-proprjetà Ċiprijotta hix kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari mal-Artikoli 17 (id-dritt għall-
proprjetà) u 38 (il-ħarsien tal-konsumatur) tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Ottubru 2009.

Il-Kummissjoni rċeviet għadd konsiderevoli ta’ ittri u mistoqsijiet parlamentari fejn 
inġibditilha l-attenzjoni għal dik li tista’ tkun sitwazzjoni problematika fir-rigward tal-akkwist 
u t-trasferiment ta’ proprjetà immobbli f’Ċipru, u għal kwistjonijiet bħal dawk imqajma fil-
petizzjoni li tirreferi għal “prattiki ta’ żviluppaturi li ma jiffinalizzawx il-Kuntratt tal-Bejgħ 
biex ikunu jistgħu jissellfu b’ipoteka fuq l-art li fuqha jkunu nbnew il-proprjetajiet” u għal 
sitwazzjonijiet fejn ma jkunx hemm triq oħra u “il-bank li jsellef ikollu d-dritt li jbigħ il-
proprjetà tax-xerrejja biex jirkupra kull dejn tas-sellief oriġinali, u x-xerrejja jistgħu jitilfu 
darhom”.
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Sabiex tevalwa jekk dawk is-sitwazzjonijiet iqajmux ċertu tħassib fir-rigward tal-eżerċitar tal-
libertajiet fundamentali stipulati fit-Trattat KE, b’mod partikolari fir-rigward tal-moviment 
ħieles ta’ kapital skont l-Artikolu 56 KE, il-Kummissjoni indirizzat żewġ ittri amministrattivi 
lill-awtoritajiet Ċiprijotti fid-9 ta’ Frar 2009 u fil-5 ta’ Mejju 2009, fejn talbet informazzjoni 
dettaljata dwar il-qafas legali għall-akkwist u t-trasferiment ta’ proprjetà immobbli f’Ċipru u 
l-prattika attwali tal-Gvern u r-Reġistru tal-Artijiet fir-rigward ta’ dan il-każ.

Ta’ min wieħed jinnota li skont l-Artikolu 295 tat-Trattat KE, id-dispożizzjonijet tat-Trattat 
KE, inkluż l-Artikolu 56 tat-Trattat KE, m’għandhom bla ebda mod jippreġudikaw ir-regoli li 
jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-proprjetà fl-Istati Membri. L-analiżi tal-informazzjoni 
preżentata mill-awtoritajiet Ċiprijotti ppermettiet lill-Kummissjoni tikkonkludi li s-
sitwazzjoni inkwistjoni ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 56 tat-Trattat KE, 
minħabba li l-ħolqien u l-applikazzjoni tal-qafas legali applikabbli għall-akkwist u t-
trasferiment ta’ proprjetà immobbli f’Ċipru tirrappreżenta tip ta’ sistema tas-sjieda tal-
proprjetà koperta mill-Artikolu 295 tat-Trattat KE. Barra minn hekk, l-awtoritajiet Ċiprijotti 
ġibdu l-attenzjoni tal-Kummissjoni għal dispożizzjonijiet legali li jidher li jippermettu ċerta 
protezzjoni legali għax-xerreja ta’ proprjetà f’Ċipru. Filwaqt li rrikonoxxew il-problema tad-
dewmien fil-ħruġ u t-trasferiment ta’ kuntratti tal-bejgħ, l-awtoritajiet Ċiprijotti daħlu għall-
impenn li jemendaw il-liġijiet li jirregolaw il-proċeduri għall-ħruġ ta’ kuntratti tal-bejgħ bl-
għan li jħaffu l-proċeduri.

Fir-rigward tal-preklużjoni tad-dritt ipotekarju tal-proprjetà min-naħa tas-sellief, il-bank li 
jsellef, bħala l-benefiċjarju tal-ipoteka għandu d-dritt li jieħu l-proprjetà b’ipoteka anki jekk 
jinbidel is-sid tal-proprjetà. F’dan ir-rigward, xerrej prospettiv għandu jagħmel l-
investigazzjonijiet meħtieġa biex jiżgura li hu jixtri proprjetà mingħajr ipoteki. Mill-
informazzjoni li kellha l-Kummssjoni, f’Ċipru, kull persuna, inkluż xerrej prospettiv, għandha 
aċċess għar-reġistru tal-artijiet biex tkun tista’ tikseb informazzjoni relatata mal-proprjetà.

Il-Kummissjoni se tkompli timmoniterja s-sitwazzjoni f’Ċipru, b’mod partikolari l-miżuri li 
jittieħdu biex jiġu emendati l-liġijiet li jirregolaw il-proċeduri biex jinħarġu kuntratti tal-bejgħ
bl-għan li jitħaffu l-proċeduri, u, jekk ikun meħtieġ, se tieħu passi biex tiżgura l-
implimentazzjoni ta’ impenji rispettivi.

L-applikabilità tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tista’ titqies biss meta l-Istati Membri 
jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Minħabba li l-każ imqajjem mill-petizzjonant ma 
jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha, hawnhekk ma tidħolx il-kwistjoni tal-applikazzjoni 
tal-karta.  

Konklużjoni

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni tqis li l-kwistjoni ma ddgħajjifx id-
drittijiet tax-xerrejja fir-rigward tal-aċċess għas-swieq tal-proprjetà b’tali mod li tikser il-
libertajiet fundamentali tat-Trattat KE. 

L-applikabilità tad-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ma titqajjimx 
f’każijiet li ma jaqgħux fil-kompetenza tal-UE.


