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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Stratos Paradias, görög állampolgár által az Ingatlantulajdonosok Nemzetközi 
Szövetsége (International Union of Property Owners) nevében benyújtott, 4 aláírást 
tartalmazó, 0665/2006 sz. petíció az Európai Unióban és a Nyugat-Balkánon a 
tulajdonjog védelmének szükségességéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az Ingatlantulajdonosok Nemzetközi Szövetsége (International Union of 
Property Owners) nevében azt állítja, hogy az EU nem biztosítja, hogy a magántulajdonhoz 
való jogot elismerjék és tiszteletben tartsák egyes új tagállamokban, valamint a „Szélesebb 
Európai Szomszédságban” található tagjelölt országokban. A petíció benyújtója azzal érvel, 
hogy a tulajdonjog, valamint az ingatlantulajdon bizonyossága a demokrácia megerősítésére 
és a működő piacgazdaság létrehozására irányuló erőfeszítések szerves részét képezik, 
továbbá azt a törvényesen szerzett tulajdont, amelyet önkényes és egyoldalú határozatok 
erejével törvénytelenül elkoboznak, eredeti formájában vagy kártérítés által vissza kell juttatni 
jogos tulajdonosának. A petíció benyújtója utal a nyugat-balkáni államokra, különösen 
Szerbiára, ahol a visszaigénylési eljárás jogi, igazságügyi és közigazgatási akadályok miatt 
komoly késedelmet szenved. A petíció benyújtója cselekvésre kéri az Európai Parlamentet 
annak érdekében, hogy az ezen országokkal folytatott párbeszéd, illetve a tekintetükben 
alkalmazott politika teljes mértékben vegye figyelembe azt, hogy miként kezelik a tulajdonjog 
kérdését, mind a jog, mind pedig a végrehajtás szempontjából.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. január 22. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. január 25-én kapott válasz.

Az Európai Bizottságnak nincs általános hatásköre arra vonatkozóan, hogy az alapvető jogok 
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területén beavatkozzon. Csak akkor léphet fel, ha egy európai közösségi kérdésről van szó. A 
kommunista időszak alatt elveszített ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdése nem 
kapcsolódik az Európai Közösség jogának alkalmazásához. A nemzeti bíróságok vagy az 
Emberi Jogok Európai Bírósága illetékességébe tartozik, hogy az egyes esetekkel 
foglalkozzanak.

Az EU csatlakozásra vonatkozó politikai kritériumok teljesítésének nyomon követése 
keretében azonban a Bizottság jelentőséget tulajdonít annak, hogy az ingatlanok 
visszaszolgáltatásának – az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján elvégzett – folyamata
tisztességes és átlátható módon történjen, az alapvető jogok és a jogállamiság teljes mértékű 
tiszteletben tartásával, és a piacgazdaság megfelelő fejlődéséhez hozzájáruló jogbiztonság 
biztosítása céljából.
Az Európai Unió a 2006 februárjában hatályba lépett Európai Partnerség keretében az 
alábbiak megtételére sürgette Szerbiát: „megfelelő jogszabályok elfogadása az ingatlanok 
visszaszolgáltatásáról és ezek teljes végrehajtásának biztosítása”.

A Bizottság alaposan nyomon követi a fenti ajánlás végrehajtását. Az EU és Szerbia és 
Montenegró közötti fokozott politikai párbeszéd 2006. április 7-én, Belgrádban megtartott
ülésén a Bizottság említést tett arról, hogy több személy és szervezet adott hangot 
aggodalmának ebben a fontos ügyben. A Bizottság sürgette, hogy a hatóságok a 
visszaszolgáltatásról szóló jogszabályok elfogadásáig biztosítsák, hogy a korábbi 
tulajdonosok jogai ne sérüljenek.

A Bizottság az elért haladásról szóló, 2006. november 8-án közzétett jelentésben kijelenti, 
hogy „ami a tulajdonjogokat illeti, az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról törvényt 
fogadtak el. Az egyéb ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló jogszabályok azonban még 
váratnak magukra. Az ügyiratok nyilvántartásba vételének határideje 2006 júniusában lejárt. 
A tulajdonosok szövetsége szerint több személynek – nevezetesen a zsidó közösség tagjainak 
– nem engedték, hogy ügyirataikat nyilvántartásba vetessék, mivel a nyilvántartásba vételre 
vonatkozó jogszabályok nem vonatkoznak a II. világháború vége előtti időszakra. A 
nyilvántartásba vétel nem minősül az elkobzott ingatlanok iránti igénynek. Nem irányozza elő 
az ingatlant igénylő személy jogainak védelmét vagy magának az ingatlannak az 
elidegenítéssel szembeni védelmét.”

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott (lásd a bővítési stratégiáról szóló, 2006. 
november 8-i közleményt), hogy „az ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdése továbbra sem 
rendezett”.
A Bizottság felhívta erre a kérdésre a szerb hatóságok figyelmét, amikor az elért haladásról 
szóló 2006. évi jelentést a 2006. november 10-i EU-Szerbia megerősített együttműködésen 
alapuló állandó ülésen, valamint a 2006. november 21-i parlamentközi ülésen ismertette.

Horvátország tekintetében a Bizottság az elért haladásról szóló legfrissebb jelentésében 
megállapította, hogy a jugoszláv rezsim alatt elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatásának 
folyamata továbbra is lassan halad. Az államosított ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló 
törvényből nem törölték a nemzetiség alapján történő megkülönböztetésre vonatkozó 
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rendelkezéseket.

Ami az 1991-1995 között zajlott háborúval kapcsolatos tulajdonjogokat illeti, a körülbelül 
20.000 elfoglalt ház közül viszonylag kevés vár arra, hogy újra jogos tulajdonosának 
birtokába kerüljön, és az birtokba vehesse. E fennmaradó esetek terén kevés előrehaladás 
történt. 2006 augusztusának végén még mindig 18 ház volt elfoglalva, és 80 eset bírósági 
határozatra vár, ami az elmúlt évhez képest csekély elmozdulást jelent. Az újrabirtoklással 
kapcsolatban számos kérdés áll még nyitva. Az ideiglenes birtokos vagy harmadik személy 
által okozott kár/kifosztás tekintetében 396 háztartást érintő helyreállítási programot vezettek 
be, amelynek végrehajtása megkezdődött. Számos olyan ügy bírósági tárgyalása tart, 
amelyben a hazatelepülő az ingatlanának újbóli birtoklása előtt a távollétében elvégzett, általa 
nem kért beruházások miatti anyagi követelésekkel szembesül. A kormány ebben a kérdésben 
még nem tette közzé a peren kívüli megegyezéseken alapuló tervezett rendeletet. Továbbra is 
elmaradás mutatkozik a tulajdonosoknak az ingatlanuk késedelmes újbóli birtoklása miatt járó 
kártérítések kifizetésében. Néhány kereskedelmi és mezőgazdasági ingatlan szintén arra vár, 
hogy jogos tulajdonosának visszaszolgáltassák.

A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket ezeken a területeken.

Hasonló megközelítéseket fogadtak el a többi tagjelölt, illetve potenciálisan tagjelölt országra 
nézve.


