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Tema: Peticija Nr. 0665/2006 dėl būtinybės apsaugoti turtines teises Europos 
Sąjungoje ir Vakarų Balkanuose, kurią pateikė Graikijos pilietė Stratos 
Paradia Tarptautinės nekilnojamojo turto savininkų sąjungos vardu, su 
keturiais parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas Tarptautinės turto savininkų sąjungos vardu tvirtina, kad ES neužtikrino, 
kad kai kuriose naujosiose valstybėse narėse, taip pat šalyse kandidatėse ir platesnės Europos 
kaimynystės šalyse narėse būtų gerbiamos ir įgyvendinamos privačios nuosavybės teisės. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad nuosavybės teisės ir turtinės nuosavybės tikrumas yra būdingas 
bet kokių pastangų sustiprinti demokratiją ir sukurti veikiančią rinkos ekonomiką bruožas ir 
kad teisėtai įgytas ir neteisėtai konfiskuotas turtas – pats turtas arba kompensacija už jį –
sutartiniu arba vieningu sprendimu turėtų būti grąžintas teisėtiems savininkams. Peticijos 
pateikėjas taip pat nurodo Vakarų Balkanų šalis, ypač Serbiją, kur nuosavybės grąžinimo 
procesą labai stabdo teisinės, teisminės ir administracinės kliūtys. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento imtis priemonių, kad ES dialoge su šiomis šalimis ir politikoje jų 
atžvilgiu būtų visapusiai atsižvelgta į tai, kaip jos sprendžia nuosavybės teisių klausimus ir 
teisiniu, ir įgyvendinimo požiūriu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2007 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. sausio 25 d.

„Pagrindinių teisių srityje Europos Komisija neturi bendros intervencijos galios. Ji gali veikti 
tik su Europos bendrija susijusiais atvejais. Komunizmo laikotarpiu prarastos nuosavybės 
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grąžinimas nėra susijęs su Europos bendrijos teisės taikymu. Konkrečius atvejus 
kompetentingi spręsti nacionaliniai teismai arba Europos Žmogaus Teisių Teismas.

 Tačiau stebėdama, kaip vykdomi politiniai stojimo į ES kriterijai, Komisija daug svarbos 
teikia tam, ar nuosavybės grąžinimas pagal galiojančius nacionalinius teisės aktus vyksta 
sąžiningai ir skaidriai, visapusiai gerbiant pagrindines teises ir teisinės valstybės principus ir 
siekiant užtikrinti teisinį saugumą, kuris padeda stabiliai plėtoti rinkos ekonomiką. 
Europos Partnerystėje, įsigaliojusioje 2006 m. vasario mėn., Europos Sąjunga paragino 
Serbiją „priimti tinkamus teisės aktus dėl nuosavybės grąžinimo ir užtikrinti, kad jie būtų 
visiškai įgyvendinti“. 

Komisija nuodugniai stebi, kaip ši rekomendacija vykdoma. balandžio 7 d. Belgrade 
vykusiame ES ir Serbijos bei Juodkalnijos sustiprinto politinio dialogo susitikime Komisija 
išreiškė susirūpinimą, kad kai kurie asmenys ir organizacijos iškėlė šį svarbų klausimą. 
Komisija paragino valdžios institucijas užtikrinti, kad įgyvendinant nuosavybės grąžinimo 
teisės aktus nebūtų pažeistos ankstesnių savininkų teisės.

Lapkričio 8 d. pažangos ataskaitoje Komisija nurodo, kad „nuosavybės teisių srityje buvo 
priimtas įstatymas dėl nuosavybės grąžinimo Bažnyčiai. Tačiau teisės aktai dėl kitos 
nuosavybės grąžinimo dar nepriimti. Bylų registracijos terminas baigėsi 2006 m. birželio 
mėn. Pasak savininkų asociacijų, kai kuriems asmenims, būtent žydų bendruomenės nariams, 
neleista registruoti savo bylų, nes registracijos teisės aktai netaikomi laikotarpiui iki Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Registracija nereiškia reikalavimo grąžinti konfiskuotą nuosavybę. 
Pagal ją nenumatyta saugoti nuosavybės ieškovų teisių arba apsaugoti pačios nuosavybės nuo 
nusavinimo.

Todėl Komisija padarė išvadą (žr. Komunikatą dėl plėtros strategijos, priimtą 2006 m. 
lapkričio 8 d.), kad „nuosavybės grąžinimo klausimas dar neišspręstas“. 

Komisija atkreipė Serbijos valdžios institucijų dėmesį į šį klausimą, pristatydama 2006 m. 
Pažangos ataskaitą ES ir Serbijos nuolatiniame susitikime 2006 m. lapkričio 10 d. ir 2006 m. 
lapkričio 21 d. tarpparlamentiniame susitikime.

Dėl Kroatijos Komisija naujausioje Pažangos ataskaitoje pažymėjo, kad nuosavybės, 
konfiskuotos Jugoslavijos režimo laikotarpiu, grąžinimas vyksta lėtai. Iš Įstatymo dėl 
nacionalizuotos nuosavybės grąžinimo nepašalintos diskriminacinės nuostatos dėl tautybės. 

Dėl nuosavybės teisių, susijusių su 1991–1995 m. karu, tik nedidelė dalis iš apie 20 000 
okupuotų namų buvo atgauti ir sugrąžinti teisėtiems šeimininkams. Sprendžiant likusius 
atvejus padaryta maža pažanga. Aštuoniolika namų 2006 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje vis dar 
buvo okupuoti, aštuoniasdešimtyje bylų buvo laukiama teismo sprendimo – tai rodo, kad nuo 
praėjusių metų į priekį pažengta nedaug. Kai kurie klausimai, susiję su nuosavybės 
sugrąžinimu, taip pat dar neišspręsti. Dėl laikinų okupantų arba trečiųjų asmenų padarytos 
žalos ir (arba) plėšikavimo parengta žalos 396 šeimoms atlyginimo programa – dabar ji 
pradėta įgyvendinti. Kai kurios bylos, kai nuosavybę atgavusiems asmenims dar prieš ją 
sugrąžinant pateikiami didžiuliai reikalavimai dėl jiems nesant padarytų neprašytų investicijų, 
nagrinėjamos teismuose. Vyriausybė vis dar neišleido numatyto potvarkio šiuo klausimu, 
kuris dabar sprendžiamas neteisminiu būdu. Vėluojama išmokėti kompensacijas savininkams 
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už jų nuosavybės grąžinimo vėlavimą. Kai kuri komercinė ir žemės ūkio paskirties nuosavybė 
taip pat dar turi būti grąžinta teisėtiems savininkams. 

Komisija toliau stebi pažangą šiose srityse.

Atitinkamai panašaus požiūrio laikomasi ir dėl kitų šalių kandidačių ir galimų šalių 
kandidačių.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. birželio 24 d.

„Pristačiusi Parlamento tyrimus šioje peticijoje keliamais klausimais, peticijos pateikėjas 
pateikė pastabų dėl nustatytų faktų įvertinimo, be kitų dalykų, ypač dėl dabartinės padėties 
Serbijoje.

Komisija pritaria dviem nuosavybės grąžinimo Balkanų šalyse tyrimams, kurie galėtų padėti 
geriau įvertinti arba nustatyti šioje srityje reikalingus veiksmus. Tačiau dėl pagrindinių 
principų, kuriais grindžiami Komisijos veiksmai dėl nuosavybės teisių, galioja Komisijos 
anksčiau išdėstyta pozicija.

Lisabonos sutartis ir Pagrindinių teisių chartijos integracija nepakeitė Komisijos 
kompetencijos veiksmų sprendžiant šiuos klausimus. Buvusiame EB sutarties 295 straipsnyje, 
dabartiniame Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 345 straipsnyje – jo redakcija iš esmės 
nepakito – nurodyta, kad sutartys jokiu būdu nepažeidžia valstybių narių normų, 
reglamentuojančių nuosavybės sistemą; klausimai, kas yra teisėtas nuosavybės teisių 
savininkas, kas yra nuosavybės teisės ir jų naudojimas, priklauso pačių valstybių 
kompetencijai. Klausimus dėl nuosavybės grąžinimo iš esmės taip pat reglamentuoja 
nacionalinė teisė.

Nuosavybės teisės gali būti kriterijus, pagal kurį būtų vertinamas naudojimasis teisėmis arba 
prievolių vykdymas, pavyzdžiui, dėl steigimosi laisvės, kapitalo judėjimo laisvės, o tai yra ES 
kompetencijos dalykas. Nuosavybės teisės gali tapti ES kompetencijos dalyku tik šia 
netiesiogine prasme. Tačiau reikia pabrėžti, kad tik Teisingumo Teismas yra kompetentingas 
pateikti galutinį Europos Sąjungos teisės, taigi ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 345 
straipsnio, išaiškinimą.

Šis ES ir valstybių narių kompetencijos pasiskirstymas paaiškintas Pagrindinių teisių chartijos 
51 straipsnyje, kuriame aptariamas Chartijos taikymas. Chartijos 51 straipsnyje nustatyta, kad 
Chartijos nuostatos skirtos Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams bei 
valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Europos 
Sąjungos įgaliojimų ribų reikia laikytis, o Chartija neišplečia ES teisės taikymo srities, 
nenustato naujų įgaliojimų ar užduočių ir nepakeičia nustatytųjų.

O dėl šalių kandidačių tai Komisijos veiksmai grindžiami vertinimu, kaip jos vykdo stojimo į 
ES kriterijus, tarp jų – kaip laikosi teisinės valstybės principų, ar tinkamai veikia teismų 
sistema. Pagarba nuosavybės teisėms yra naudingas tokio vertinimo kriterijus. Nuosavybė 
turėtų būti grąžinta sąžiningai ir skaidriai, visapusiai gerbiant pagrindines teises ir laikantis 
teisinės valstybės principų.
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Tokia padėtis, kai nekilnojamojo turto nuosavybės klausimas yra didžiąja dalimi neišspręstas, 
trukdo stabiliai rinkos ekonomikos plėtrai ir vykdyti ekonominius stojimo į ES kriterijus. 
Aiški ir nediskriminacinė nekilnojamojo turto nuosavybės sistema paskatins įmonių 
steigimąsi, užsienio ir vidaus investicijas, ekonomikos augimą, žemės ūkio sektoriaus našumą 
ir t. t. Vienas pagrindinių rinkos ekonomikos principų yra galimybė naudotis žeme ir 
nekilnojamuoju turtu kaip užstatu už investicijoms skirtas paskolas ir kitiems tikslams. Tai 
papildoma priežastis, kam reikia aiškiai išspręsti nuosavybės klausimus.

Kaip paaiškino ankstesniuose komunikatuose, Komisija padėtį stebi toliau. Naujausius 
pokyčius nuosavybės grąžinimo srityje Vakarų Balkanų šalyse, taip pat ir Kosove, galima 
apibendrinti.

– Bosnijoje ir Hercegovinoje dar nesukurta konkreti teisės aktų bazė. Valstybės lygmeniu 
vėlavimą lemia kai kurių politinių partijų, kurios kelia klausimą dėl Bosnijos ir Hercegovinos 
parlamentinės asamblėjos konstitucinės kompetencijos priimti teisės aktus dėl nuosavybės 
grąžinimo, pasipriešinimas. 

– Serbijos Respublika rengiasi priimti Nuosavybės grąžinimo įmonėms įstatymo redakciją. 
Tai patvirtina, kad vis dar nesukurtos tvaraus ir suderinto sprendimo sąlygos.

– Turtinės teisės Kroatijoje iš esmės užtikrintos. Dar yra neišspręstų bylų dėl vėluojamos 
grąžinti nuosavybės ir problemų, susijusių su kompensacijomis už naudojimąsi privačia 
nuosavybe, kuri buvo perimta pagal XX a. paskutiniojo dešimtmečio karo teisės aktus. 

– Serbijoje tai, kad vis dar nėra teisinės bazės, neleidžia tinkamai pradėti nuosavybės 
grąžinimo proceso. Buvo toliau tęsiamas ginčytinas kai kurio turto privatizavimas, kylant 
rizikai, kad iš anksto de facto nulemiami būsimi sprendimai dėl nuosavybės grąžinimo. Dėl 
ekonomikos krizės, taigi ir dėl sumažėjusių biudžeto išteklių šiame procese iškyla dar 
didesnių kliūčių.

– Padėtis Kosove tiksliai apibūdinta tyrimuose. Kosovo nuosavybės agentūra, kuriai buvo 
skirta finansinė ES parama, yra atsakinga už techninį nuosavybės perdavimo proceso etapą. 
Galutinius sprendimus priima teisminės institucijos. Kosovas ir Serbija turi bendradarbiauti 
sprendžiant su nuosavybe susijusius klausimus. Be tokio bendradarbiavimo artimiausiu 
laikotarpiu nepavyks padaryti didesnės pažangos. Nuosavybės grąžinimas yra svarbus grįžimo 
procesui – tai teisingai nurodyta tyrimų išvadose.“ 

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Gavusi peticijos pateikėjos informaciją dėl 2010 m. lapkričio mėn. 30 d. UIPI susirinkimo 
nuosavybės grąžinimo klausimais, Komisija pakartoja savo anksčiau išreikštą poziciją.  

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 345 straipsniu, turto nuosavybės 
sistemos ir toliau lieka valstybių narių kompetencijos reikalas. Tai reiškia, kad ES teisės 
aktais nenustatomos ir nedraudžiamos restitucijos ar kompensavimo schemos už nusavintą ar 
nacionalizuotą turtą prieš tai, kai tose šalyse teisė į nuosavybę buvo pradėta saugoti kaip 
pagrindinė teisė (t. y. prieš susijusiose šalyse įsigaliojant Europos žmogaus teisių konvencijos 
1 protokolo 1 straipsniui). 
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Iš esmės, klausimas dėl tokios schemos kūrimo, taip pat tokios schemos sąlygos, taisyklės ir 
kriterijai yra nacionalinės kompetencijos reikalas. Jei valstybė narė nuspręs pradėti naudoti 
tokią schemą, joje turės būti laikomasi pagrindinių teisių, ypač nediskriminavimo ir lygybės 
prieš įstatymą principų. 

Dėl šalių kandidačių ir potencialių kandidačių pažymėtina, kad Komisija vertina, kaip jos 
laikosi Kopenhagos kriterijų. Nuosavybės klausimai ir neaiškios nuosavybės padėtis turi 
įtakos ne tik nediskriminavimo ir lygybės prieš įstatymą principų laikymuisi, bet ir gali turėti 
neigiamos įtakos investavimo sąlygoms ir ekonominei plėtrai. Todėl Komisija toliau stebi 
restitucijos padėtį plėtros šalyse. 

Dėl naujausių įvykių reikia pažymėti, kad 2011 m. Serbija priėmė įstatymą dėl restitucijos, 
kad nutrauktų padriką nuosavybės teisių sprendimą ir padidintų teisinį aiškumą dėl 
nuosavybės teisių. Komisijos nuomonėje dėl Serbijos buvo pabrėžtas poreikis skaidriai ir 
nediskriminuojant įgyvendinti šį įstatymą, ir Komisija atidžiai stebės jo įgyvendinimą.“ 


