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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0665/2006, внесена от г-н Stratos Paradias, с гръцко гражданство, от 
името на Международния съюз на притежателите на недвижима 
собственост, подкрепена от 4 подписа, относно необходимостта от защита 
на правото на собственост в Европейския съюз и на Западните Балкани

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, от името на Международния съюз на притежателите на 
недвижима собственост, твърди, че ЕС не е успял да наложи уважение към правото на 
частна собственост и спазването на това право в някои от новите държави членки, 
както и в страните кандидатки и в страните от „по-широкото европейско съседско 
пространство“. Вносителят на петицията твърди, че правото на собственост и 
сигурността на собствеността са неотменима част от всяко усилие за консолидирането 
на демокрацията и изграждането на функционираща пазарна икономика и че законно 
придобитата собственост, която е била незаконно конфискувана посредством 
своеволни и едностранни решения, трябва да бъде върната на законните собственици 
или в натурален вид, или чрез изплащането на компенсации. Вносителят на петицията 
също така посочва страните от Западните Балкани, и по-специално Сърбия, където 
процесът на връщането на собствеността е сериозно затруднен от законови, съдебни и 
административни пречки. Вносителят на петицията иска Европейският парламент да се 
намеси, така че диалогът на ЕС с тези страни и политиката му към тях изцяло да бъдат 
съобразени с начина, по който те решават въпроса с правото на собственост както от 
гледна точка на закона, така и по отношение на неговото приложение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 25 януари 2007 г.

Европейската комисия няма общи правомощия да се намесва в областта на основните 
права. Тя може да се намеси само ако става въпрос за проблем на Европейската 
общност. Проблемът за реституцията на собственост, отнета по време на 
комунистическия период, не е свързан с приложението на законите на Европейската 
общност. Националните съдилища и Европейският съд по правата на човека са 
компетентни да се занимаят с отделните случаи.

 В контекста на мониторинга на изпълнението на политическите критерии за 
приемането в ЕС, обаче, Комисията отдава значение на факта дали процесът на 
реституцията на собствеността – протичащ на основата на действащото национално 
законодателство – се извършва по справедлив и прозрачен начин при цялостното 
зачитане на основните права и принципа на правовата държава и с оглед на 
гарантирането на правната сигурност, която благоприятства стабилното развитие на 
пазарната икономика. 
В Европейското партньорство, което влезе в сила през февруари 2006 г., Европейският 
съюз призова Сърбия „да приеме адекватни закони по отношение на реституцията на 
собствеността и да гарантира тяхното цялостно приложение“. 

Комисията следи отблизо прилагането на тази препоръка. На срещата по Интензивния 
политически диалог ЕС−Сърбия и Черна гора в Белград на 7 април 2006 г. Комисията 
даде гласност на загрижеността, която някои лица и организации бяха изразили по този 
важен въпрос. Комисията призова компетентните органи да гарантират, че до 
прилагането на законодателството за реституцията въпросът с правата на бившите 
собственици няма да бъде решен преждевременно.

В доклада за напредъка, издаден на 8 ноември 2006 г., Комисията заявява, че „що се 
отнася до правата на собственост, е приет законът за реституцията на църковната 
собственост. Законодателството за реституцията на друга собственост обаче все още не 
е прието. Крайният срок за регистрация на необходимите документи изтече през юни 
2006 г .  Според асоциациите на собствениците, на известен брой лица, предимно 
членове на еврейската общност, не е било разрешено да регистрират своите 
необходими документи, тъй като законът за регистрацията не обхваща периода преди 
края на Втората световна война. Регистрацията не е иск за реституция на конфискувана 
собственост. Тя не предвижда защита на правата на ищците на собственост или на 
самата собственост срещу отчуждаване“.

Ето защо Комисията стигна до заключението (вж. съобщение относно Стратегията за 
разширяване, прието на 8 ноември 2006 г.), че „въпросът за реституцията на 
собствеността остава нерешен“. 

Комисията насочи вниманието на сръбските компетентни органи към този въпрос по 
време на представянето на доклада за напредъка от 2006 г. на срещата по Интензивния 
политически диалог ЕС−Сърбия на 10 ноември 2006 г. и междупарламентарната среща 
на 21 ноември 2006 г.

Що се отнася до Република Хърватия, в последния си доклад за напредъка Комисията е 
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отбелязала, че процесът на реституцията на собствеността, която е била конфискувана 
по време на югославския режим, продължава да върви бавно. Разпоредби, 
дискриминиращи на основата на националността, не са премахнати от Закона за 
реституцията на национализираната собственост. 

По отношение на правата на собственост във връзка с войната от 1991—1995 г. само 
малък брой от около 20 000 къщи, които са били иззети, остава да бъдат реституирани и 
предадени на законните им собственици. Забелязва се незначителен напредък по 
отношение на тези останали нерешени случаи. В края на август 2006 г. 18 къщи все още 
не са освободени и 80 дела очакват решение на съда, което означава, че няма особено 
развитие от миналата година досега. Някои въпроси, свързани с реституцията, също 
остават открити. По отношение на нанесените щети/грабежи от страна на временните 
обитатели или от трети лица е разработена възстановителна програма за 396 
домакинства и нейното изпълнение вече е започнало. Понастоящем съдилищата 
разглеждат няколко дела, при които към завърналите се изселници преди 
възстановяването на собствеността им, са предявени значителни искове за 
възстановяване на доброволни инвестиции в тяхно отсъствие. Правителството все още 
не е издало очакван указ по този въпрос, свързан с извънсъдебните споразумения. Има 
изоставане в плащанията на компенсации на собствениците за закъснение при 
възстановяването на собствеността им. Част от търговската и селскостопанската 
собственост също остава да бъде предадена на законните ѝ собственици. 

Комисията продължава да наблюдава напредъка в тези области.

Подобен подход е приет по отношение на другите страни кандидатки и потенциални 
кандидатки, съобразно случая.

4. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

След представянето на проучванията на Парламента по въпросите, повдигнати в тази 
петиция, вносителят на петицията направи бележки относно определението на 
оказващите въздействие фактори и, наред с другото, забележки по-специално относно 
настоящото положение в Сърбия.

Комисията приветства двете проучвания относно реституцията на собственост в 
балканските държави, които биха могли да подпомогнат по-доброто планиране или 
определяне на действията, които са необходими в тази област. Въпреки това, що се 
отнася до основните принципи, които ръководят действията на Комисията във връзка с 
имуществените права, изразената по-рано позиция на Комисията остава в сила.

Договорът от Лисабон и включването на Хартата на основните права не променят 
компетентността на Комисията да действа по тези въпроси. Предишният член 295 от 
Договора за ЕО е вече член 345 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), като запазва по същество предишната си формулировка, постановявайки, че
Договорите не засягат разпоредбите в държавите членки, отнасящи се до системата на 
собственост върху имущество; въпроси за това кой е законният носител на определено 
право на собственост, както и концепцията и използването на правата на собственост 
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остават в рамките на националната компетентност. По принцип въпросите относно 
реституцията на собственост също се регулират от националното право.

Въпрос, свързан с правото на собственост, може да бъде фактор при оценяването на 
упражняването на право или задължение, което попада в компетентността на ЕС, напр. 
свободата на установяване или свободата на движение на капитал. Правата на 
собственост могат да попаднат в кръга на компетентност на ЕС само в този непряк 
смисъл. Трябва обаче да се подчертае, че единствено Съдът на ЕС е компетентен да 
даде окончателно тълкувание на правото на Съюза и следователно също така и на 
член 345 от ДФЕС.

Това разграничаване на компетентността на ЕС и държавите членки е обяснено в 
член 51 от Хартата на основните права, който разглежда прилагането на хартата. 
Член 51 от хартата предвижда, че разпоредбите на хартата се отнасят за институциите и 
органите на ЕС и за държавите членки единствено когато те прилагат правото на 
Съюза. Границите на правомощията на Съюза трябва да бъдат спазвани и хартата не 
разширява приложното поле на правото на ЕС, нито установява нови правомощия или 
задачи, нито променя същите.

Когато става дума за страни кандидатки, действията на Комисията са основани на 
оценка на спазването от тяхна страна на критериите за присъединяване, включително 
принципа на правовата държава и правилно функционираща съдебна система. 
Спазването на правото на собственост е полезен критерий при тези оценки. 
Реституцията на собственост следва да се извършва по справедлив и прозрачен начин и 
при цялостно спазване на основните права и принципа на правовата държава.

Положение, при което собствеността върху недвижими имоти остава до голяма степен 
нерешена, е пречка също за стабилната пазарна икономика и за изпълнението на 
икономическите критерии за присъединяване. Ясният и недискриминационен достъп до 
право на собственост върху недвижими имоти улеснява създаването на предприятия, 
чуждестранните и вътрешните инвестиции, икономическия растеж, продуктивността в 
селскостопанския сектор и др. Основен принцип на пазарната икономика е също така 
възможността земята и недвижимото имущество да се използват за обезпечаване на 
заеми за инвестиции и други цели. Това е допълнителна причина за изясняване на 
въпросите, свързани с правото на собственост. 

Както е обяснено в предходното съобщение, по тази причина Комисията продължава да 
следи ситуацията. Последните събития в областта на реституцията на собственост в 
държавите от Западните Балкани, както и в Косово, биха могли да бъдат обобщени 
както следва:

- в Босна и Херцеговина все още не е установена определена правна рамка. На 
държавно равнище, забавянето произтича от противопоставянето на някои политически 
партии, които поставят под въпрос компетентността в конституционно отношение на 
Парламента на Босна и Херцеговина да приема законодателство в областта на 
реституцията на собственост. 
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- Република Сърбия е на път да приеме версия на Закона за реституцията на равнище 
федеративна единица. Това потвърждава, че все още няма условия за устойчиво и 
хармонизирано решение.

- правата на собственост в  Хърватия са принципно осигурени. Все още има 
нерешени случаи на забавени възстановявания на собственост и проблеми с 
обезщетението за използването на частно имущество, отнето съгласно 
военновременното законодателство от 90-те години. 

- в Сърбия, продължаващата липса на правно основание възпрепятства надлежното 
стартиране на реституционния процес. Приватизацията на някои от спорните имоти 
продължава, с риск де факто да бъдат предопределени бъдещи решения относно 
възстановяване на собственост. В резултат от икономическата криза и ограничените в 
резултат от нея бюджетни ресурси, процесът е изправен пред още по-големи 
предизвикателства.

- положението в Косово е точно описано в проучванията. Агенцията за държавна 
собственост на Косово, която получи финансова помощ от ЕС, отговаря за 
техническата фаза на процеса, водещ до прехвърляне на права върху имоти. 
Окончателните решения се вземат от съдебните органи. Косово и Сърбия трябва да си 
сътрудничат по въпросите, свързани със собствеността. Без такова сътрудничество 
няма да има никакъв съществен напредък в краткосрочен план. Реституцията на 
собственост е важна за процеса на връщане, както беше правилно отбелязано и в 
заключенията от проучванията. 

5. Отговор от Комисията (Рев. II), получен на 16 декември 2011 г.

В резултат на информацията, предоставена от вносителя на петицията относно срещата 
на UIPI за реституция на собствеността от 30 ноември 2010 г., Комисията потвърждава 
установената по-рано от нея позиция. 

Съгласно член 345 от Договора за функционирането на Европейския съюз, системите 
на собственост върху имущество продължават да бъдат въпрос от компетентността на 
държавите членки. Това означава, че законодателството на ЕС нито налага, нито 
забранява схеми на реституция или обезщетение за отчуждени или национализирани 
имоти, преди правото на собственост да е защитено в тези държави като основно право 
(т.е. преди член 1 от Протокол 1 към Европейската конвенция за правата на човека да 
стане приложим в съответните държави).

Въпросът дали да се създаде схема или не, както и условията, правилата и критериите 
за такава схема, по принцип, е въпрос от национална компетентност. Ако държава 
членка въведе такава схема, тя ще трябва да зачита основни права, по-специално 
принципа на недискриминация и равенство пред закона. 

Когато става въпрос за страните, които са кандидатки и потенциални кандидатки, 
Комисията оценява дали спазват критериите от Копенхаген. Освен спазването на 
принципите на недискриминация и равенство пред закона, неразрешени въпроси, 



PE384.347v03-00 6/6 CM\887547BG.doc

BG

свързани със собствеността и ситуации на неясна собственост могат да повлияят 
отрицателно на инвестиционния климат и икономическото развитие. Ето защо, 
Комисията продължава да наблюдава ситуацията с реституцията в присъединяващите 
се страни. 

Що се отнася до най-новите разработки, трябва да се отбележи, че през септември 
2011 г. Сърбия прие закон за реституцията, за да сложи край на откъслечния начин, по 
който се разглеждат правата на собственост и да се подобри правната яснота за правата 
на собственост. Становището на Комисията относно Сърбия наблегна върху 
необходимостта от прозрачно и недискриминационно прилагане на закона, за което 
Комисията ще следи отблизо. 


