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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0665/2006 złożona przez Stratosa Paradiasa (Grecja), w imieniu 
Międzynarodowej Unii Właścicieli Nieruchomości, z 4 podpisami, w sprawie 
konieczności ochrony praw własności w Unii Europejskiej i krajach 
zachodniobałkańskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, występujący w imieniu Międzynarodowej Unii Właścicieli 
Nieruchomości, twierdzi, że w niektórych nowych państwach członkowskich, jak również 
w krajach kandydujących i krajach znajdujących się w szeroko pojętym sąsiedztwie 
europejskim, UE nie zapewnia poszanowania ani wdrożenia praw własności. Zdaniem 
składającego petycję prawa własności oraz pewność własności stanowią podstawę wszelkich 
działań na rzecz konsolidacji demokracji i budowy dobrze funkcjonującej gospodarki 
rynkowej, a legalnie nabyta własność, która stała się przedmiotem bezprawnej konfiskaty na 
mocy przypadkowych i jednostronnych decyzji, powinna zostać zwrócona prawowitym 
właścicielom w obecnym stanie lub w formie odszkodowania. Składający petycję nawiązuje 
również do sytuacji w krajach zachodniobałkańskich, a w szczególności w Serbii, gdzie 
proces restytucji jest poważnie utrudniony przez istnienie barier prawnych, sądowych 
i administracyjnych. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań w celu uwzględnienia w dialogu i polityce UE w stosunku do tych krajów sposobu, 
w jaki regulują one kwestię praw własności, zarówno z punktu widzenia prawa, jak i jego 
egzekwowania.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 22 stycznia 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 25 stycznia 2007 r.

Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień w zakresie interweniowania 
w dziedzinie praw podstawowych. Może podjąć działanie tylko wówczas, gdy sprawa ma 
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związek ze Wspólnotą Europejską. Kwestia zwrotu mienia utraconego w okresie komunizmu 
nie ma związku z zastosowaniem prawa Wspólnoty Europejskiej. W indywidualnych 
przypadkach kompetencje do zajmowania się takimi sprawami posiadają sądy krajowe 
i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

W kontekście monitorowania procesu spełniania politycznych kryteriów przystąpienia do UE 
Komisja Europejska przywiązuje jednak wagę do tego, czy proces zwrotu mienia –
odbywający się na podstawie właściwego ustawodawstwa krajowego – jest sprawiedliwy 
i przejrzysty, w pełni przestrzega praw podstawowych i zasady państwa prawnego, a także ma 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, pełniącego nadrzędną rolę w prężnym 
rozwoju gospodarki rynkowej.
W partnerstwie europejskim, które weszło w życie w lutym 2006 r., Unia Europejska zaleciła 
Serbii „przyjęcie właściwego prawodawstwa w dziedzinie zwrotu mienia i zapewnienie jego 
pełnego wdrożenia”.

Komisja Europejska uważnie monitoruje realizację tego zalecenia. Podczas posiedzenia
w ramach ściślejszego dialogu politycznego między UE a Serbią i Czarnogórą, które odbyło 
się w Belgradzie dnia 7 kwietnia 2006 r., Komisja Europejska wyraziła obawę, że pewna 
liczba osób i organizacji zgłosiła skargi związane z tą ważną sprawą. Komisja Europejska 
zaleciła władzom, aby upewniły się, że w oczekiwaniu na wdrożenie prawodawstwa 
w dziedzinie zwrotu mienia nie przesądza się o prawach byłych właścicieli.

W sprawozdaniu o postępie prac z dnia 8 listopada 2006 r. Komisja Europejska stwierdza, że 
„w odniesieniu do praw własności przyjęto prawo dotyczące zwrotu mienia kościelnego.
Nadal jednak brakuje prawodawstwa w dziedzinie zwrotu mienia innego typu. Ostateczny 
termin składania dokumentów upłynął w czerwcu 2006 r. Według związków właścicieli
pewnej liczbie osób, zwłaszcza członkom społeczności żydowskiej, nie pozwolono na 
złożenie dokumentów, ponieważ ustawodawstwo dotyczące składania dokumentów nie 
obejmuje okresu sprzed końca drugiej wojny światowej. Złożenie dokumentów nie stanowi 
roszczenia wobec skonfiskowanego mienia. Nie przewiduje ochrony praw własności osób 
składających dokumenty ani ochrony samego mienia przed cesją”.

Komisja Europejska doszła zatem do wniosku (zob. komunikat w sprawie strategii 
rozszerzenia przyjęty dnia 8 listopada 2006 r.), że „sprawa zwrotu mienia pozostaje 
nierozwiązana”.
Komisja zwróciła uwagę władz serbskich na tę sprawę, przedstawiając sprawozdanie 
o postępie prac w roku 2006 podczas posiedzenia w ramach ściślejszego dialogu między UE 
a Serbią dnia 10 listopada 2006 r. oraz podczas posiedzenia międzyparlamentarnego dnia
21 listopada 2006 r.

W odniesieniu do Chorwacji w najnowszym sprawozdaniu o postępie prac Komisja 
Europejska zauważyła, że proces zwrotu mienia skonfiskowanego w okresie reżimu 
w Jugosławii nadal przebiega powoli. Z ustawy o zwrocie znacjonalizowanego mienia nie 
usunięto przepisów dyskryminujących ze względu na narodowość.

W kwestii praw własności związanych z wojną w latach 1991-1995 jedynie stosunkowo mała 
liczba spośród około 20 000 zajętych niegdyś domów została przekazana prawowitym 
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właścicielom. W pozostałych przypadkach nie poczyniono większych postępów. Pod koniec 
sierpnia 2006 r. 18 domów nadal pozostawało zajętych, a na decyzję sądu czekało 80 spraw, 
w zakresie których od ubiegłego roku niewiele się zmieniło. Pewna liczba spraw związanych 
z przejęciem majątku również pozostaje otwarta. W odniesieniu do zniszczenia/splądrowania
przez tymczasowych mieszkańców lub osoby trzecie opracowano program naprawy
396 domów i właśnie rozpoczęto jego wdrażanie. Przed sądami toczy się kilka spraw, gdzie
powracający właściciel przed ponownym przejęciem swojej własności stoi w obliczu 
poważnych roszczeń związanych z cudzymi inwestycjami poczynionymi pod jego 
nieobecność. Rząd nie wydał jeszcze oczekiwanego dekretu w tej sprawie, opartego na
rozwiązaniach pozasądowych. Nadal występują zaległości w wypłacaniu właścicielom 
odszkodowań za opóźnienia w zwracaniu ich własności. Pewne własności komercyjne i rolne
również nie zostały jeszcze przekazane prawowitym właścicielom.

Komisja Europejska nadal monitoruje postępy w tej dziedzinie.

Podobne stanowiska przyjęto wobec innych krajów kandydujących i potencjalnych 
kandydatów na członków Unii Europejskiej, w których problem zwrotu mienia pozostaje
aktualny.


