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Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0696/2009, внесена от James Lockhart, с британско гражданство, 
относно корупцията в Кипър

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията обвинява кипърските власти и полиция в бездействие по 
редица престъпни деяния, включително подаване на фалшива молба за развод без 
негово знание, използване на лятната му къща от пласьори на наркотици в негово 
отсъствие, скандално нападение над непълнолетния му син, извършено от 
наркопласьорите, и отнемане на личните му документи и актове за собственост от 
неговите адвокати. Последното е довело до продажбата на къщата му без негово 
знание. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да се намеси, също 
и във връзка с т.нар. „кипърски скандал с нотариалните актове”.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Комисията отбелязва, че само част от гореизложената петиция е обявена за допустима, 
по-специално частта относно проблемите с нотариалните актове за жилището на 
вносителя, и че е установена връзка между този въпрос и петиция 525/2009 относно 
закупуването на къщи в Кипър.

По отношение на петиция 525/2009, отнасяща се до кипърския закон за собствеността, 
който позволява на строителните изпълнители да задържат нотариалните актове на 
имота, Комисията вече отбеляза, че направеният анализ на информацията, предоставена 
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от органите на Кипър, доведе до заключението, че въпросът попада извън обхвата на 
член 63 от Договора за функционирането на ЕС за свободното движение на капитали и 
влиза в обхвата на член 345 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
разпоредбите на договора „по никакъв начин не засягат разпоредбите в държавите-
членки, отнасящи се до системата на собственост върху имущество”.

В случая на настоящата петиция, предоставената от вносителя информация във връзка с 
проблемите с нотариалните актове на дома му не е достатъчно ясна, нито подробна, за 
да може Комисията да определи дали описаната ситуация влиза в обхвата на правото на 
Общността. Въпреки това, въз основа на предоставената информация изглежда, че 
нотариалните актове на вносителя са били откраднати, като в този случай проблемът 
няма връзка с въпросите, разглеждани в петиция 525/2009 и представени по-горе, нито 
влиза в обхвата на член 63 от Договора за функционирането на ЕС.

Освен това, в заглавието на петицията вносителят посочва неспособността на 
Република Кипър да защити основните му граждански права, неговото семейство и 
собствеността му. По отношение на последното, както се посочва в отговора на 
Комисията на петиция 525/2009, законовите разпоредби относно собствеността в Кипър 
изглежда осигуряват достатъчна степен на правна защита на купувача. Според 
Комисията, вносителят следва да търси компенсация на национално равнище чрез 
компетентните органи, включително съдилищата, които имат и правомощията да 
гарантират, че правата на вносителя са защитени подобаващо.


