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Om: Andragende 0696/2009 af James Lockhart, britisk statsborger, om korruption i 
Cypern

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de cypriotiske myndigheder og politi har gjort sig skyldige i 
manglende indgriben over for en række kriminelle handlinger, herunder indgivelse af falsk 
skilsmissebegæring uden hans vidende, narkohandleres anvendelse af hans sommerhus i hans 
fravær, narkohandlernes usømmelige overgreb på hans mindreårige søn og hans sagføreres 
konfiskering af hans private dokumenter og skøde. Sidstnævnte medførte, at hans hus blev 
solgt bag hans ryg. Under henvisning til den såkaldte cypriotiske "skødeskandale" anmoder 
andrageren Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Kommissionen bemærker, at det kun er en del af ovennævnte andragende, nemlig den del, 
der omhandler problemerne vedrørende skødet til andragerens hus, der opfylder betingelserne 
for behandling, og at der er forbindelse mellem dette spørgsmål og andragende 525/2009 om 
huskøb i Cypern.

Hvad angår andragende 525/2009, som omhandlede den cypriotiske ejendomsret, ifølge 
hvilken byggeentreprenører kan beholde skøderne til jorden, har Kommissionen allerede 
meddelt, at den i forbindelse med sin analyse af myndighedernes oplysninger konkluderede, 
at spørgsmålet faldt uden for anvendelsesområdet for artikel 63 i traktaten om Den 
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Europæiske Unions funktionsmåde, men var dækket af artikel 345: "De ejendomsretlige 
ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af traktaterne".  

I forbindelse med det foreliggende andragende er de oplysninger, som andrageren har 
fremsendt om problemerne med skødet til hans hus, ikke tilstrækkeligt klare eller detaljerede 
til, at Kommissionen kan vurdere, om den beskrevne situation er dækket af 
fællesskabslovgivningen. De fremsendte oplysninger tyder på, at andragerens skøde blev 
stjålet, i hvilket tilfælde dette ikke har forbindelse til de spørgsmål, der er omhandlet i 
andragende 525/2009, og som er sammenfattet ovenfor, ligesom det ikke er dækket af artikel 
63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.  

Endvidere henviser andrageren i andragendets titel til Republikken Cyperns manglende 
beskyttelse af hans grundlæggende borgerrettigheder, familie og ejendom. Med hensyn til 
beskyttelsen af ejendom synes bestemmelserne om ejendomsret i Cypern at give køberen 
tilstrækkelig retlig beskyttelse, som Kommissionen også anførte i sit svar på andragende 
525/2009. Efter Kommissionens mening bør andrageren søge oprejsning på nationalt plan 
gennem de kompetente myndigheder, herunder domstolene, som også har beføjelse til at 
sikre, at andragerens rettigheder respekteres."


