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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0525/2009, którą złożył Warren Griffiths (Wielka Brytania) 
z 210 podpisami, w sprawie zakupu nieruchomości na Cyprze

1. Streszczenie petycji

Autor petycji skarży się na cypryjskie prawo nieruchomości, które zezwala na zachowanie 
tytułu własności do nieruchomości przez firmy deweloperskie. Twierdzi on, że firmy 
deweloperskie wykorzystują te tytuły własności jako zabezpieczenie kredytów i w przypadku 
bankructwa tych firm, kupujący mogą stracić należące do nich nieruchomości. Składający 
petycję zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się sprawą i zweryfikowanie, 
czy cypryjskie prawo nieruchomości jest zgodne z postanowieniami Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a mianowicie art. 17 tej karty (prawo do nieruchomości) 
oraz art. 38 (ochrona konsumenta).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Komisja otrzymała znaczącą liczbę pism i pytań parlamentarnych zwracających uwagę na to, 
co wydaje się problematyczne w nabywaniu i przenoszeniu praw własności nieruchomości na
Cyprze, a także na kwestie takie jak te poruszone w przedmiotowej petycji, która odnosi się 
do „praktyk deweloperów wstrzymujących wydawanie tytułów własności nieruchomości 
w celu obciążenia hipoteki gruntu, na których je zbudowano” oraz do przypadków, w których 
„bank-pożyczkodawca ma prawo sprzedać nieruchomości należące do nabywców w celu 
odzyskania długu pierwotnego pożyczkobiorcy, a nabywcy mogą stracić swoje domy” w razie 
nieuregulowania płatności.
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Aby ocenić, czy przypadki te budzą obawy co do wykonywania podstawowych swobód 
zapisanych w traktacie WE, w szczególności w odniesieniu do swobodnego przepływu 
kapitału na mocy art. 56 traktatu WE, w dniach 9 lutego 2009 r. i 5 maja 2009 r. Komisja 
wystosowała dwa pisma administracyjne do władz cypryjskich, zwracając się o przekazanie 
szczegółowych informacji na temat prawnych ram nabywania i przenoszenia praw własności 
nieruchomości na Cyprze oraz rzeczywistych praktyk rządu i rejestru gruntów w odniesieniu 
do tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 295 traktatu WE przepisy tego traktatu, w tym art. 56 
traktatu WE, nie przesądzają w niczym zasad regulujących system własności nieruchomości 
w państwach członkowskich. Analiza informacji przedstawionych przez władze cypryjskie 
pozwoliła Komisji na stwierdzenie, że przedmiotowy stan rzeczy nie wchodzi w zakres art. 56 
traktatu WE, ponieważ ustanawianie i stosowanie ram prawnych mających zastosowanie do 
nabywania i przenoszenia własności nieruchomości na Cyprze stanowi taki system własności
nieruchomości uwzględniony w art. 295 traktatu WE. Ponadto władze cypryjskie zwróciły 
uwagę Komisji na przepisy prawne, które, jak się wydaje, umożliwiają wystarczający stopień 
ochrony prawnej nabywcy nieruchomości na Cyprze. Uznając problem opóźnień 
w wydawaniu i przekazywaniu tytułów własności, władze cypryjskie zobowiązały się do 
zmiany ustaw regulujących procedury wydawania tytułów własności w celu przyśpieszenia 
tych postępowań.

W odniesieniu do przejęcia przez pożyczkodawcę nieruchomości z obciążoną hipoteką bank
udzielający pożyczki, jako beneficjent hipoteki, ma prawo zażądać przekazania obciążonej 
nieruchomości, nawet jeśli jej własność uległa zmianie. W tym kontekście potencjalny 
nabywca powinien przeprowadzić niezbędne czynności sprawdzające, aby upewnić się, że 
kupuje nieruchomość nieobciążoną. Zgodnie z informacjami dostępnymi Komisji na Cyprze 
każda osoba, w tym potencjalny kupiec, ma dostęp do rejestru gruntów w celu uzyskania
informacji na temat danej nieruchomości.

Komisja będzie nadal monitorować sytuację na Cyprze, w szczególności działania 
podejmowane w celu zmiany ustaw regulujących procedury wydawania tytułów własności, 
tak aby przyśpieszyć odnośne postępowania, oraz, jeśli to konieczne, będzie prowadzić 
działania zmierzające do zagwarantowania realizacji odnośnych zobowiązań.

Kwestię stosowania przepisów karty praw podstawowych można rozpatrywać tylko wówczas, 
gdy państwa członkowskie wdrażają prawo Unii Europejskiej. Ponieważ sprawa poruszona 
przez składającego petycję nie wchodzi w zakres tego prawa, nie występuje kwestia 
stosowania karty.

Wniosek

Na podstawie dostępnych informacji Komisja uważa, że przedmiotowa kwestia nie wpływa
na ograniczenie praw nabywców w odniesieniu do dostępu do rynków nieruchomości 
w sposób, który naruszałby podstawowe swobody zapisane w traktacie WE. 

Kwestia stosowania przepisów karty praw podstawowych nie występuje w przypadkach 
nieleżących w gestii UE.


