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Tárgy: 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. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. január 25.

Az Európai Bizottságnak nincs általános hatásköre arra vonatkozóan, hogy az alapvető jogok 
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 
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törvényből nem törölték a nemzetiség alapján történő megkülönböztetésre vonatkozó 
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.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. június 24.

A petícióban felvetett kérdésekkel foglalkozó parlamenti tanulmányok benyújtását követően a 
petíció benyújtója észrevételeket tett a ténymegállapításokkal, többek között különösen a 
jelenlegi szerbiai helyzettel kapcsolatban.

A Bizottság üdvözli a balkáni országokban az ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló két 
tanulmányt, amelyek segítségül szolgálhatnak abban, hogy pontosabban meghatározzák és 
kiválasszák az ezen a téren szükséges intézkedéseket. Mindazonáltal, ami a tulajdonjogokkal 
kapcsolatos bizottsági intézkedésekre vonatkozó alapelveket illeti, a Bizottság korábban 
meghatározott helyzete továbbra is érvényes.

A Lisszaboni Szerződés és a belefoglalt Alapjogi Charta nem módosította a Bizottság ezzel a 
kérdéssel kapcsolatos intézkedési hatáskörét. Az EK-Szerződés 295. cikkét – lényegét 
tekintve a korábbival megegyező szövegezéssel – az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSz.) 345. cikke váltotta fel, amely kimondja, hogy a Szerződések nem 
sérthetik a tagállamokban fennálló tulajdoni rendet; a tagállamok hatáskörében marad a 
tulajdonjogok fogalmára és alkalmazására, illetve az arra irányuló kérdések megválaszolása, 
hogy ki a tulajdonjog jogos birtokosa.  Az ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos 
kérdéseket elvben ugyancsak a nemzeti jog szabályozza.

A joggyakorlás vagy a kötelezettségteljesítés értékelésében a tulajdonjogokkal kapcsolatos 
kérdések adott esetben az EU hatáskörébe tartozhatnak, ilyen például a letelepedés 
szabadsága vagy a tőke szabad mozgása. Azonban a tulajdonjogok csak ebben a közvetett 
értelemben sorolhatók az EU hatáskörébe tartozó ügyek közé. Hangsúlyozandó azonban, 
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hogy egyedül a Bíróság illetékes az uniós jog, és így az EUMSz. 345. cikkének végérvényes 
értelmezése tekintetében.

Az EU és a tagállamok hatáskörének ily módon történő körülhatárolását az Alapjogi 
Chartában a Charta alkalmazási körével foglalkozó 51. cikk részletezi. A Charta 51. cikke 
megállapítja, hogy a Charta rendelkezéseinek címzettjei az Unió intézményei és szervei, 
valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Tiszteletben kell 
tartani az Unióra ruházott hatáskörök korlátait, valamint a Charta nem terjeszti ki az uniós jog 
alkalmazási körét, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat, illetve nem 
módosítja a már meglévőket.

Amennyiben tagjelölt országokról van szó, a Bizottság intézkedései annak értékelésén 
alapulnak, hogy ezek az országok mennyire tartják tiszteletben a csatlakozási kritériumokat, 
ezen belül a jogállamiságot és az igazságügyi rendszer megfelelő működését. A tulajdonjogok 
tiszteletben tartása az ilyen értékelések során hasznos ismérvként szolgál. Az ingatlanok 
visszaszolgáltatásának méltányos és átlátható módon kell végbemennie, és ennek során teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat és a jogállamiságot.

Egy olyan helyzet, ahol az ingatlantulajdon kérdése jelentős mértékben megoldatlan marad, 
akadályt jelent a jól működő piacgazdaság és a csatlakozás gazdasági kritériumainak 
teljesítése szempontjából is. Az ingatlantulajdonhoz való világos és megkülönböztetéstől 
mentes hozzáférés elő fogja mozdítani a vállalkozásalapítást és a külföldi és a hazai 
beruházásokat, valamint fokozni fogja a gazdasági növekedést, a mezőgazdasági ágazat 
termelékenységét stb. Ugyancsak piacgazdasági alapelv, hogy lehetőség legyen a földet és az 
ingatlant beruházási hitelek biztosítékaként vagy más célra felhasználni. Ez a másik oka 
annak, amiért tisztázni kell a tulajdonjogi kérdéseket. 

Ahogy azt a Bizottság a korábbi levelében is kifejtette, a fenti okokból továbbra is 
figyelemmel fogja kísérni a helyzetet. Az ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatban a 
nyugat-balkáni országokban, valamint Koszovóban elért legutóbbi előrehaladás a 
következőképpen foglalható össze:

- Bosznia-Hercegovinában még nem hozták létre a konkrét jogi keretek. Állami szinten a 
késedelem néhány politikai párt ellenállásából ered, ami megkérdőjelezi Bosznia-Hercegovina 
Parlamenti Közgyűlésének arra irányuló alkotmányos hatáskörét, hogy az ingatlanok 
visszaszolgáltatásáról jogszabályokat fogadjon el. 

- A boszniai Szerb Köztársaság (Republika Srpska) elfogadni készül a visszaszolgáltatási 
törvény entitásszintű változatát. Ez alátámasztja azt, hogy még mindig nem teremtődtek meg
a feltételek egy fenntartható és összehangolt megoldáshoz.

- Horvátországban általánosságban biztosítottak a tulajdonjogok. Még mindig vannak olyan 
szembetűnő esetek, amikor késlekedik az ingatlan újbóli birtokbavétele és problémák vannak 
az 1990-es évektől a háborús jogszabályok alapján elfoglalt magántulajdon használata miatt 
fizetendő kártérítésekkel.  

- Szerbiában a jogi alap hiánya továbbra is akadályozza a visszaszolgáltatási eljárások 
megfelelő elindítását.  Folytatódott néhány ingatlantulajdon vitatott privatizálása, ami azzal a 
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veszéllyel jár, hogy azok ténylegesen sértik a tulajdon visszaszolgáltatására vonatkozó 
jövőbeni döntéseket. A gazdasági válság és a költségvetési források következetes 
korlátozásának következményeként az eljárás előtt egyre nagyobb kihívások tornyosulnak.

- A koszovói helyzetről pontos képet ad a tanulmány. Az uniós pénzügyi támogatásban 
részesülő Koszovói Vagyonügynökség a felelős a tulajdonátruházási eljárás technikai 
szakaszáért. The végső döntéseket a bíróságok hozzák meg. Koszovónak és Szerbiának együtt 
kell működnie a tulajdonjoggal kapcsolatos kérdésekben. Együttműködés hiányában rövid 
távon semmilyen lényegi előrehaladás nem lesz. Miként arra a tanulmány következtetéseiben 
is helyesen rámutattak, az ingatlanok visszaszolgáltatása fontos a hazatelepülési folyamat 
szempontjából. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV. II): 2011. december 16.

A petíció benyújtója által az UIPI 2010. november 30-i, az ingatlanok visszaszolgáltatásával 
kapcsolatos találkozóját illetően adott tájékoztatás alapján a Bizottság megismétli korábbi 
álláspontját. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 345. cikke értelmében az ingatlantulajdonlási 
rendszerekkel kapcsolatos kérdések továbbra is tagállami kompetenciába tartoznak. Ez azt 
jelenti, hogy az uniós jog nem tartalmaz előírásokat és tilalmakat a tulajdonhoz való jognak az 
adott országban alapvető jogként való elismerését (vagyis az Emberi Jogok Európai 
Egyezményéhez csatolt 1. jegyzőkönyv 1. cikkének adott országban való hatálybalépését) 
megelőzően kisajátított vagy államosított ingatlanok visszaszolgáltatását, vagy az ezek miatt 
járó kompenzációt illetően. 

Alapelvként nemzeti hatáskörbe tartozik annak eldöntése, hogy bevezetésre kerül-e 
valamiféle rendszer, és hogy annak milyen feltételei és kritériumai vannak. Amennyiben egy 
tagállam bevezet ilyen rendszert, tiszteletben kell tartani az alapvető jogokat, különösen a 
megkülönböztetéstől való mentesség és a törvény előtti egyenlőség elvét. 

Ami a tagjelölt vagy potenciális tagjelölt országokat illeti, a Bizottság esetükben azt vizsgálja, 
hogy megfelelnek-e a koppenhágai kritériumoknak. A megkülönböztetéstől való mentesség és 
a törvény előtti egyenlőség elvén túl a megoldatlan tulajdonviták és a nem egyértelmű 
tulajdonlási helyzetek negatívan befolyásolhatják a beruházási feltételeket és a gazdasági 
fejlődést. A Bizottság ezért továbbra is nyomon követi az ingatlanok visszaszolgáltatásával 
kapcsolatos helyzetet a csatlakozni szándékozó országokban. 

Ami a legutóbbi fejleményeket illeti, meg kell jegyezni, hogy Szerbia 2011 szeptemberében 
törvényt fogadott el a visszaszolgáltatásról annak érdekében, hogy felszámolhassa az 
ingatlantulajdonnal kapcsolatosan alkalmazott következetlen gyakorlatokat, valamint fokozza 
a jogi egyértelműséget a tulajdonjogi kérdések terén. A Bizottság Szerbiával kapcsolatos 
véleménye hangsúlyozta, hogy átlátható és megkülönböztetéstől mentes jogalkalmazásra van 
szükség, amit a Bizottság szorosan nyomon fog követni.


