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Θέμα: Αναφορά 0665/2006, του κ. Στράτου Παραδιά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία συνοδεύεται 
από 4 υπογραφές, σχετικά με την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Δυτικά Βαλκάνια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, εξ ονόματος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, ισχυρίζεται ότι η ΕΕ 
δεν διασφάλισε το σεβασμό και την τήρηση των δικαιωμάτων ιδιωτικής ιδιοκτησίας σε 
ορισμένα νέα κράτη μέλη, καθώς και σε υποψήφιες χώρες και χώρες της «διευρυμένης 
ευρωπαϊκής γειτονίας». Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και η 
ασφάλεια της ιδιοκτησίας είναι εγγενή σε κάθε προσπάθεια εδραίωσης της δημοκρατίας και 
οικοδόμησης μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς και ότι η νομίμως αποκτηθείσα 
ιδιοκτησία που παρανόμως κατάσχεται μέσω αυθαίρετων και μονομερών αποφάσεων πρέπει 
να επιστρέφεται στους νομίμους κατόχους είτε ως έχει είτε υπό τη μορφή αποζημίωσης. Ο 
αναφέρων κάνει επίσης λόγο για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, και συγκεκριμένα για τη 
Σερβία, όπου η διαδικασία ανάκτησης παρακωλύεται σοβαρά από νομικά, δικαστικά και 
διοικητικά εμπόδια. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
ούτως ώστε ο διάλογος και η πολιτική της ΕΕ έναντι των εν λόγω χωρών να λάβει πλήρως 
υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ζήτημα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, τόσο 
από την άποψη του νόμου όσο και της επιβολής αυτού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρέμβει στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να προβεί σε ενέργειες μόνο σε περιπτώσεις που 
σχετίζονται με κάποιο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το ζήτημα της επιστροφής των 
περιουσιών που χάθηκαν κατά την κομμουνιστική περίοδο δεν σχετίζεται με την εφαρμογή 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα εθνικά δικαστήρια ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι αρμόδια για το χειρισμό ατομικών υποθέσεων.

 Ωστόσο, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εκπλήρωσης των πολιτικών κριτηρίων για 
την ένταξη στην ΕΕ, η Επιτροπή προσδίδει σημασία στο γεγονός ότι η διαδικασία επιστροφής 
περιουσιών –που πραγματοποιείται στη βάση της εφαρμόσιμης εθνικής νομοθεσίας–
λαμβάνει χώρα με δίκαιο και διαφανή τρόπο και με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου και με σκοπό να διασφαλίσει τη νομική ασφάλεια που 
αποτελεί παράγοντα για την ορθή ανάπτυξη μιας οικονομίας της αγοράς. 
Στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση που τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2006 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση προέτρεψε τη Σερβία να θεσπίσει «κατάλληλη νομοθεσία για την επιστροφή 
περιουσιακών στοιχείων και να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της». 

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης. Στο πλαίσιο της 
συνάντησης ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου ΕΕ - Σερβίας και Μαυροβουνίου που 
πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι στις 7 Απριλίου 2006, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία 
που είχαν διατυπώσει αρκετά άτομα και οργανώσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Η 
Επιτροπή προέτρεψε τις αρχές να διασφαλίσουν ότι, εν αναμονή της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων, δεν προδικάζονται τα 
δικαιώματα των πρώην ιδιοκτητών.

Στην έκθεση προόδου που δημοσιεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2006, η Επιτροπή αναφέρει ότι 
όσον αφορά τα δικαιώματα περιουσιακών στοιχείων, ο νόμος για την επιστροφή των 
περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας εγκρίθηκε. Ωστόσο, το ζήτημα της νομοθεσίας 
σχετικά με την επιστροφή άλλων περιουσιακών στοιχείων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η 
προθεσμία για την καταχώριση των φακέλων έληξε τον Ιούνιο του 2006. Σύμφωνα με τις 
ενώσεις ιδιοκτητών, σε ορισμένα άτομα, κυρίως άτομα της εβραϊκής κοινότητας, δεν 
επετράπη να καταχωρίσουν τους φακέλους τους, καθώς η νομοθεσία περί καταχώρισης δεν 
καλύπτει την περίοδο πριν από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν προβλέπει την 
προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που προέβαλαν αξιώσεις επί περιουσιακών 
στοιχείων ή την προστασία της ίδιας της περιουσίας από τυχόν εκποίηση.

Η Επιτροπή κατά συνέπεια συνήγαγε (βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
στρατηγική διεύρυνσης που εγκρίθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2006) ότι το ζήτημα της νομοθεσίας 
σχετικά με την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων παραμένει σε εκκρεμότητα. 
Η Επιτροπή επέστησε την προσοχή των αρχών της Σερβίας στο εν λόγω θέμα όταν 
παρουσίασε την έκθεση προόδου για το 2006 στη συνάντηση ενισχυμένου μόνιμου διαλόγου 
στις 10 Νοεμβρίου 2006 και στη διακοινοβουλευτική συνεδρίαση στις 21 Νοεμβρίου 2006.

Όσον αφορά την Κροατία, η Επιτροπή έχει επισημάνει στις πιο πρόσφατες εκθέσεις προόδου 
της ότι η διαδικασία για την επιστροφή περιουσιών που κατασχέθηκαν υπό το 
γιουγκοσλαβικό καθεστώς εξακολουθεί να προχωρεί με βραδείς ρυθμούς. Οι διατάξεις που 
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εισάγουν διακρίσεις λόγω εθνικότητας δεν έχουν διαγραφεί από τον νόμο περί επιστροφής 
της εθνικοποιημένης ιδιοκτησίας. 

Όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε σχέση με τον πόλεμο της περιόδου 1991-1995, 
μόνον ένα σχετικά μικρό τμήμα των 20.000 περίπου κατοικιών που είχαν τεθεί υπό κατοχή 
είχε διατηρηθεί με σκοπό την επανακατοχή και την παράδοση στους νόμιμους ιδιοκτήτες 
τους. Υπήρξε ελάχιστη πρόοδος σχετικά με αυτές τις υποθέσεις των οικιών που έχουν 
απομείνει. 18 κατοικίες ήταν ακόμη υπό κατοχή στα τέλη Αυγούστου του 2006 και 
εκκρεμούσαν δικαστικές αποφάσεις για 80 υποθέσεις, πράγμα που καταδεικνύει ελάχιστη 
κινητικότητα από πέρυσι. Ορισμένα ζητήματα που συνδέονται με την επανακατοχή επίσης 
παραμένουν σε εκκρεμότητα. Όσον αφορά τις ζημίες/λεηλασίες από τον προσωρινό κάτοχο ή 
από τρίτους, έχει τεθεί σε ισχύ ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για 369 νοικοκυριά, η 
εφαρμογή του οποίου έχει ξεκινήσει τώρα. Αρκετές υποθέσεις βρίσκονται ενώπιον των 
δικαστηρίων όπου τα άτομα στα οποία θα επιστραφεί η περιουσία τους αντιμετωπίζουν 
σημαντικές αξιώσεις για ανεπιθύμητες επενδύσεις που έγιναν κατά την απουσία τους. Η 
κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει ακόμη το προβλεπόμενο διάταγμα για το συγκεκριμένο θέμα 
βάσει εξωδικαστικών διακανονισμών. Εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες όσον αφορά 
την καταβολή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες για καθυστερήσεις στην επανάκτηση των 
περιουσιών τους. Ορισμένες εμπορικές και αγροτικές περιουσίες επίσης δεν έχουν παραδοθεί 
ακόμη στους νόμιμους ιδιοκτήτες. 

Η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς.

Παρόμοιες προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί κατά περίπτωση και για τις άλλες υποψήφιες και 
εν δυνάμει υποψήφιες χώρες.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2010.

Έπειτα από την παρουσίαση των μελετών του Κοινοβουλίου για τα ζητήματα που θίγονται 
στην παρούσα αναφορά, ο αναφέρων προέβη σε παρατηρήσεις σχετικά με τη διάγνωση των 
παραγόντων που διακυβεύονται και, μεταξύ άλλων, σχολίασε ιδιαιτέρως την τρέχουσα 
κατάσταση στη Σερβία.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τις δύο μελέτες σχετικά με την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων 
στις βαλκανικές χώρες, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον καλύτερο σχεδιασμό ή 
προσδιορισμό των δράσεων που απαιτούνται στον εν λόγω τομέα. Εντούτοις, όσον αφορά τις 
βασικές αρχές που διέπουν τη δράση της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, 
εξακολουθεί να ισχύει η προαναφερθείσα θέση της Επιτροπής.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας και η συμπερίληψη του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν 
μετέβαλαν τις αρμοδιότητες της Επιτροπής να αναλαμβάνει δράση επί των εν λόγω 
ζητημάτων. Το πρώην άρθρο 295 της Συνθήκης ΕΚ έγινε άρθρο 345 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με την ίδια ουσιαστικά διατύπωση με πριν, 
ορίζοντας ότι οι Συνθήκες δεν προδικάζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη· 
ζητήματα που αφορούν το ποιος είναι ο νόμιμος κάτοχος ενός δικαιώματος ιδιοκτησίας και η 
έννοια και χρήση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας εξακολουθούν να εμπίπτουν στην εθνική 
αρμοδιότητα. Επίσης, τα ζητήματα που αφορούν την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων 
ρυθμίζονται καταρχάς από την εθνική νομοθεσία.
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Ένα ζήτημα δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μπορεί να αποτελέσει παράγοντα στην αξιολόγηση της 
άσκησης ενός δικαιώματος ή μιας υποχρέωσης που εμπίπτει όντως στην αρμοδιότητα της ΕΕ, 
παραδείγματος χάριν η ελευθερία εγκατάστασης ή η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.
Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μπορούν να καταστούν ζήτημα κοινοτικής αρμοδιότητας μόνο 
υπό αυτήν την άμεση έννοια. Πρέπει να επισημανθεί ωστόσο ότι μόνο το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο είναι αρμόδιο να παράσχει οριστική ερμηνεία της νομοθεσίας της Ένωσης και ως 
εκ τούτου του άρθρου 345 της ΣΛΕΕ.

Αυτή η οριοθέτηση αρμοδιοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών επεξηγείται στο άρθρο 51 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που πραγματεύεται την εφαρμογή του Χάρτη. Το 
άρθρο 51 του Χάρτη ορίζει ότι οι διατάξεις του παρόντος Χάρτη απευθύνονται στα όργανα 
και τους οργανισμούς της Ένωσης καθώς και στα κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης. Οι περιορισμοί των εξουσιών της Ένωσης πρέπει να γίνονται σεβαστοί 
και ο Χάρτης δεν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, ούτε καθορίζει ή νέες 
εξουσίες ή καθήκοντα, ή τα τροποποιεί.

Όσον αφορά τις υποψήφιες χώρες, οι ενέργειες της Επιτροπής βασίζονται στην αξιολόγηση 
του σεβασμού που επιδεικνύουν για τα κριτήρια προσχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του 
κράτους δικαίου και ενός δικαστικού συστήματος που λειτουργεί ορθά. Ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί χρήσιμο κριτήριο σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις. Η 
επιστροφή περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιείται με δίκαιο και διαφανή 
τρόπο, σεβόμενη πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Μια κατάσταση στην οποία η ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας παραμένει σε μεγάλο βαθμό 
ανεπίλυτη αποτελεί εμπόδιο για την υγιή οικονομία της αγοράς και για την εκπλήρωση των 
οικονομικών κριτηρίων προσχώρησης. Η σαφής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην 
ιδιοκτησία ακίνητης περιουσίας θα ενισχύσει την ίδρυση επιχειρήσεων, τις ξένες και εγχώριες 
επενδύσεις, την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα στον αγροτικό τομέα, κ.λπ. 
Θεμελιώδης αρχή της οικονομίας της αγοράς είναι επίσης η δυνατότητα χρήσης της γης και 
της ακίνητης περιουσίας υπό τη μορφή εχεγγύου για δάνεια που προορίζονται για επενδύσεις 
και για άλλους σκοπούς. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος για την αποσαφήνιση των 
ζητημάτων ιδιοκτησίας. 

Όπως εξηγήθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση, η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί 
την κατάσταση. Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων 
στις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, καθώς και στο Κοσσυφοπέδιο, συνοψίζονται ως εξής:

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν έχει θεσπιστεί ακόμη νομικό πλαίσιο. Σε κρατικό επίπεδο, η 
καθυστέρηση οφείλεται στην αντίθεση ορισμένων πολιτικών κομμάτων που αμφισβητούν τη 
συνταγματική αρμοδιότητα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να 
εγκρίνει νομοθεσία επί της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. 

Η Δημοκρατία των Σερβοβοσνίων πρόκειται να εγκρίνει σύντομα μια έκδοση του νόμου για 
την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο οντοτήτων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι δεν 
υφίστανται ακόμη οι προϋποθέσεις για μια βιώσιμη και εναρμονισμένη λύση.

Σε γενικές γραμμές, στην Κροατία διασφαλίζονται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. 
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Εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμείς υποθέσεις καθυστερημένης ανάκτησης ακίνητης 
περιουσίας και προβλημάτων αποζημίωσης για τη χρήση ιδιωτικής περιουσίας που 
καταλήφθηκε στο πλαίσιο της πολεμικής νομοθεσίας από τη δεκαετία του 1990. 

 Στη Σερβία, η συνεχής έλλειψη νομικής βάσης αποτρέπει την ορθή εφαρμογή της 
διαδικασίας επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. Συνεχίζεται η ιδιωτικοποίηση ορισμένων 
επίμαχων ιδιοκτησιών, με κίνδυνο να προδικαστούν εκ των πραγμάτων οι μελλοντικές 
αποφάσεις για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής 
κρίσης και κατά συνέπεια των περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων, η διαδικασία 
αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις.

 Η κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο περιγράφεται με ακρίβεια στις μελέτες. Η Υπηρεσία 
Ακίνητης Περιουσίας του Κοσσυφοπεδίου, που έλαβε οικονομική συνδρομή από την ΕΕ, 
είναι αρμόδια για την τεχνική φάση της διαδικασίας που θα καταλήξει στην εκχώρηση των 
ιδιοκτησιών. Τις τελικές αποφάσεις λαμβάνουν δικαστικά όργανα. Το Κοσσυφοπέδιο και η 
Σερβία πρέπει να συνεργαστούν στα ζητήματα που έχουν σχέση με την ακίνητη περιουσία. 
Χωρίς μια τέτοιου είδους συνεργασία, δεν θα σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος 
βραχυπρόθεσμα. Η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων είναι σημαντική για τη διαδικασία 
επιστροφής, όπως ορθά επισημάνθηκε στα συμπεράσματα των μελετών. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Κατόπιν των πληροφοριών που παρείχε ο αναφέρων σχετικά με τη συνεδρίαση της Διεθνούς 
Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων για την επιστροφή περιουσιών της 30ης Νοεμβρίου 2010, η 
Επιτροπή επαναλαμβάνει την πρότερη παγιωμένη θέση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 345 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
συστήματα ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τούτο συνεπάγεται ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ούτε 
επιβάλλει ούτε απαγορεύει συστήματα επιστροφής ή καταβολής αποζημίωσης για 
περιουσιακά στοιχεία που απαλλοτριώθηκαν ή εθνικοποιήθηκαν πριν θεσπιστεί η προστασία 
του δικαιώματος ιδιοκτησίας στις εν λόγω χώρες ως θεμελιώδες δικαίωμα (δηλαδή πριν την 
εφαρμογή του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων στις συγκεκριμένες χώρες). 

Το ζήτημα της δημιουργίας ενός συστήματος, καθώς και των προϋποθέσεων, των κανόνων 
και των κριτηρίων για ένα τέτοιο σύστημα είναι, επί της ουσίας, ζήτημα εθνικής 
αρμοδιότητας.  Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος θεσπίσει σύστημα τέτοιου είδους, είναι 
υποχρεωμένο να τηρήσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, ειδικότερα την αρχή απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου.  

Όσον αφορά τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, η Επιτροπή εξετάζει αν 
πληρούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.  Πέραν της τήρησης της αρχής της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου, ανεπίλυτα θέματα περιουσιακών 
στοιχείων και περιπτώσεις ασαφούς ιδιοκτησίας ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το 
επενδυτικό κλίμα και την οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξακολουθεί να 
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παρακολουθεί την κατάσταση που επικρατεί στις υπό ένταξη χώρες για την επιστροφή 
περιουσιών. 

Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, επισημαίνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2011 η Σερβία 
θέσπισε νόμο για την επιστροφή περιουσιών προκειμένου να δώσει τέλος στον τμηματικό 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και να βελτιώσει τη νομική 
σαφήνεια επί των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η άποψη της Επιτροπής για τη Σερβία 
υπογράμμισε την ανάγκη για μια διαφανή και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του νόμου την 
οποία η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά. 


