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Temats: Lūgumraksts Nr. 0334/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgā C. C., par problēmām ar īpašuma iegādi Kiprā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta problēmas, kādas viņai un viņas nelaiķa vīram bija pēc tam, 
kad viņi 1991. gadā parakstīja līgumu par īpašuma iegādi Kiprā. Viņa apgalvo, ka pārdevējs 
noklusēja informāciju par to, ka viņš nebija vienīgais apbūves gabala īpašnieks un ka Kipras 
īpašuma tiesību akti atļauj attīstītājiem paturēt īpašumtiesības apliecinošus dokumentus.
Atsaucoties uz Pamattiesību hartas noteikumiem par tiesībām uz īpašumu un tiesībām uz labu 
pārvaldību, viņa aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo jautājumu un izmeklēt, vai Kipras 
īpašumtiesību akti atbilst ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. novembrī

Komisija ir informēta par problēmām, kuras nekustamā īpašuma pircējiem Kiprā radījuši 
attīstītāji un bankas, neinformējot par pārdošanai piedāvāto īpašumu hipotēkām.

Lai gan par nekustamā īpašuma īpašumtiesību jautājumiem ir atbildīgas dalībvalstis un tos 
reglamentē šo valstu līgumtiesības, attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas minēto praksi var 
piemērot Savienības tiesību aktus.
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No vienas puses, Direktīva 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi1 („UCPD”) neļauj 
tirgotājiem piemērot maldinošu un agresīvu komercpraksi. Eiropas Komisija uzskata, ka 
gadījumu, kad pirms līguma noslēgšanas attīstītājs nav informējis nekustamā īpašuma pircēju 
Kiprā par pārdošanai piedāvāto īpašumu hipotēku, var vērtēt saistībā ar UCPD 7. pantu par 
maldinošu noklusēšanu.

Jau pirms 2007. gada 12. decembra, kad stājās spēkā UCPD, ar Direktīvu 84/540/EEK par 
maldinošu reklāmu2 ES bija aizliegta maldinoša reklāma.

Turklāt Direktīvā 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos3 noteikts, ka 
līguma noteikumi būtu jāformulē vienkārši un saprotami un ka līguma noteikumi, kas rada 
ievērojamu nelīdzsvarotību pušu starpā par sliktu patērētājam, uzskatāmi par negodīgiem un
nav saistoši.

Lai risinātu šo jautājumu, Eiropas Komisija jau veikusi vairākus pasākumus, jo īpaši attiecībā 
uz darījumiem, kas veikti pēc 2004. gada maija, t. i., pēc Kipras pievienošanās ES. Pēc tam, 
kad 2009. gada februārī un martā Komisija bija norādījusi Kipras varas iestādēm uz šo 
problēmu, tās apņēmās paātrināt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu izsniegšanas 
procedūras un grozīt attiecīgos tiesību aktus.

Pēc tam, kad nesen — 2011. gada aprīlī — tika pieņemts Likums par nekustamā īpašuma 
pārdošanu, Eiropas Komisija lūdza Kipras varas iestādēm paskaidrot, kā šis likums konkrēti 
ietekmē pašreizējo situāciju. Kipras varas iestāžu atbilde tika saņemta jūlijā un šobrīd tā tiek 
izvērtēta. Pamatojoties uz šo vērtējumu, Komisija rīkosies, lai vajadzības gadījumā 
nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem un aizsargātu Eiropas iedzīvotājus un patērētājus.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā (REV)

Pēc iepriekšējās sarakstes Eiropas Komisija 2011. gada oktobrī Kipras varas iestādēm nosūtīja 
pieprasījumu sniegt informāciju par pasākumiem, kas veikti valsts līmenī, lai risinātu 
nekustamā īpašuma problēmas, par kurām tika ziņots. 2012. gada janvārī tika saņemta 
apjomīga atbilde.

Eiropas Komisija 2012. gada martā nosūtīja vēstuli gan Apvienotās Karalistes, gan Kipras 
varas iestādēm, mudinot tās sadarboties, izmantojot regulu par sadarbību patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā (SPTAJ)4. Saskaņā ar šo regulu tiek izveidots Eiropas īstenošanas iestāžu 
tīkls, un šīs iestādes ir pilnvarotas konstatēt, izmeklēt un izbeigt attiecīgos pārkāpumus.

Pilsoņiem adresētajās atbildēs Eiropas Komisija aicina sūdzības iesniedzējus sagatavot 
pareizu, vēlams, kolektīvu sūdzību un to iesniegt Godīgas tirdzniecības birojam (OFT), 
Apvienotās Karalistes patērētāju tiesību aizsardzības iestādei un Apvienotās Karalistes 
finanšu pakalpojumu ombudam. Godīgas tirdzniecības birojs jo īpaši var, izmantojot SPTAJ 
tīklu, oficiāli vērsties pie attiecīgās Kipras iestādes, prasot sākt izmeklēšanu, un gadījumā, ja 
ir ziņots par pārkāpumu, veikt pasākumus, lai to izbeigtu. 

                                               
1 OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
2 OV L 250, 19.9.1984., 17. lpp.
3 OV L 095, 21.4.1993., 29. lpp.
4   OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.
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Eiropas Komisija turpinās divpusējo saziņu ar Kipras iestādēm, lai nodrošinātu, ka attiecīgās 
varas iestādes risina šo jautājumu.

Ja Komisija saņems apstiprinājumu tam, ka iestādes nav faktiski apņēmušās risināt šo 
situāciju valsts līmenī, tā attiecīgi plāno veikt turpmākus pasākumus, lai aizsargātu cietušos 
iedzīvotājus un nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem.


