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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0525/2009, adresată de Warren Griffiths, de cetăţenie britanică, 
însoţită de 210 semnături, privind cumpărarea de proprietăţi în Cipru

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă legea proprietăţii în Cipru care permite antreprenorilor să reţină titlurile 
de proprietate asupra proprietăţii. Petiţionarul pretinde că contractanţii folosesc titlurile de 
proprietate drept garanţie pentru ipoteci, şi în cazul în care dau faliment cumpărătorii îşi pot 
pierde proprietăţile. Petiţionarul solicită Parlamentului European să cerceteze acest caz şi să 
investigheze dacă legea proprietăţii în Cipru este în conformitate cu dispoziţiile Cartei UE a 
drepturilor fundamentale, în special cu articolele 17 (dreptul la proprietate) şi 38 (protecţia 
consumatorului) din aceasta.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Comisia a primit un număr considerabil de scrisori şi întrebări parlamentare care atrag atenţia 
asupra a ceea ce pare a fi o situaţie problematică în ceea ce priveşte achiziţionarea şi 
transferul de proprietăţi imobiliare în Cipru, precum şi asupra unor probleme de genul celor 
ridicate în prezenta petiţie care se referă la „practicile dezvoltătorilor care reţin titluri de 
proprietate asupra proprietăţii, în scopul obţinerii ipotecilor pe terenul pe care sunt construite 
acestea” şi la situaţiile în care „băncile creditoare au dreptul de a vinde proprietăţile 
cumpărătorilor pentru a recupera toate datoriile debitorului iniţial, iar cumpărătorii îşi pot 
pierde locuinţele în caz de neplată”.
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Pentru a determina dacă aceste situaţii ridică probleme în ceea ce priveşte exercitarea 
drepturilor fundamentale garantate prin Tratatul CE, în special din perspectiva liberei 
circulaţii a capitalurilor în temeiul articolului 56 CE, Comisia a adresat autorităţilor cipriote, 
la 9 februarie 2009 şi la 5 mai 2009, două scrisori administrative prin care solicitau informaţii 
detaliate referitoare la cadrul juridic care reglementează achiziţionarea şi transferul de 
proprietate imobiliară în Cipru şi la practicile actuale ale guvernului şi ale autorităţii de 
cadastru funciar în legătură cu situaţia de faţă.

Ar trebui notat faptul că, în conformitate cu articolul 295 din Tratatul CE, dispoziţiile 
Tratatului CE, inclusiv articolul 56 din tratat, nu aduc atingere regimului proprietăţii în statele 
membre. Analiza informaţiilor prezentate de autorităţile cipriote a permis Comisiei să 
concluzioneze că situaţia în cauză nu intră sub incidența domeniului de aplicare a articolului 
56 din Tratatul CE, întrucât instituirea şi aplicarea cadrului juridic aplicabil achiziţionării şi 
transferului de proprietate imobiliară în Cipru reprezintă un astfel de sistem al regimului 
proprietăţii reglementat de articolul 295 din Tratatul CE. În plus, autorităţile cipriote au atras 
atenţia Comisiei asupra prevederilor legale care par să permită un nivel adecvat de protecţie 
juridică pentru cumpărătorul unei proprietăţi în Cipru. Recunoscând problema întârzierilor în 
emiterea şi transferul titlurilor de proprietate, autorităţile cipriote s-au angajat să modifice 
legile care reglementează procedurile de emitere a titlurilor de proprietate, în vederea 
accelerării acestor proceduri.

În ceea ce priveşte prescrierea ipotecii asupra proprietății prin intermediul creditorului, banca 
creditoare, în calitate de beneficiar al ipotecii, are dreptul asupra proprietăţii ipotecate chiar 
dacă posesorul proprietăţii s-a schimbat. În acest sens, un potenţial cumpărător trebuie să 
efectueze investigaţiile necesare pentru a se asigura că acesta cumpără o proprietate negrevată 
de o ipotecă. Conform informaţiilor aflate la dispoziţia Comisiei, în Cipru, orice persoană, 
inclusiv un potenţial cumpărător, are acces la cadastrul funciar, pentru a obţine informaţii cu 
privire la proprietate.

Comisia va continua să monitorizeze situaţia din Cipru, în special măsurile întreprinse în 
vederea modificării legilor care reglementează procedurile de emitere a titlurilor de 
proprietate, în scopul accelerării acestor proceduri, şi, dacă este cazul, va acţiona în vederea 
garantării punerii în aplicare a angajamentelor respective.

Aplicabilitatea prevederilor Cartei drepturilor fundamentale poate fi luată în considerare 
numai atunci când statele membre pun în aplicare legislaţia Uniunii Europene. Întrucât cazul 
prezentat de petiţionar nu se încadrează în domeniul de aplicare al acesteia, chestiunea 
aplicării prevederilor Cartei nu intră în discuţie.

Concluzie

Pe baza informaţiilor disponibile, Comisia consideră că problema nu aduce atingere
drepturilor cumpărătorilor în ceea ce priveşte accesul la piaţa imobiliară astfel încât să încalce 
libertăţile fundamentale garantate prin Tratatul CE.

Prevederile Cartei drepturilor fundamentale nu sunt aplicabile în cazuri care nu intră în sfera 
de competenţă a UE.


