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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0665/2006, ko Starptautiskās Īpašnieku apvienības vārdā 
iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Stratos Paradias un kam pievienoti 
4 paraksti, par nepieciešamību aizsargāt īpašumtiesības Eiropas Savienībā 
un Rietumbalkānu valstīs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs Starptautiskās īpašnieku apvienības vārdā apgalvo, ka ES neaizstāv 
privātīpašuma tiesību ievērošanu un īstenošanu atsevišķās jaunajās dalībvalstīs un 
kandidātvalstīs, kā arī valstīs, uz ko attiecas „Eiropas kaimiņattiecību paplašināšana”. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka īpašumtiesības un īpašumtiesību drošība ir raksturīgas 
visiem centieniem nostiprināt demokrātiju un izveidot funkcionējušu tirgus ekonomiku un ka 
likumīgi iegūtais īpašums, kurš ar patvarīgu un vienpusēju lēmumu ir nelikumīgi konfiscēts, ir 
jāatdod tā likumīgajam īpašniekam vai nu tā esošajā veidā, vai arī ar kompensācijas palīdzību. 
Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas arī uz Rietumbalkānu valstīm un īpaši uz Serbiju, kur 
īpašumtiesību atjaunošanas procesu nopietni kavē juridiskie, tiesas un administratīvie šķēršļi. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai ES dialogā un politikā 
attiecībā uz šīm valstīm pilnībā tiktu ņemts vērā īpašumtiesību jautājums gan no juridiskā 
viedokļa, gan arī tiesību aktu izpildes ziņā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 25. janvārī

Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties pamattiesību jomā. Tā var rīkoties tikai 
tad, ja jautājums ir saistīts ar Eiropas Kopienu. Eiropas Kopienas tiesību piemērošana 
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neattiecas uz komunisma laikā zaudēta īpašuma atgūšanu. Atsevišķus gadījumus var izskatīt 
valsts tiesu iestādes, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa.

Taču saistībā ar politisko kritēriju, lai iestātos ES, izpildes pārraudzību Komisija piešķir 
nozīmi tam, vai īpašumu atgūšanas process, ko veic uz piemērojamo valsts tiesību aktu 
pamata, notiek taisnīgā un pārredzamā veidā, pilnībā ievērojot pamattiesības un tiesiskumu, 
un vai tas nodrošina tiesisko drošību, kas veicina pareizu tirgus ekonomikas attīstību.

Eiropas partnerības ietvaros, kura stājās spēkā 2006. gadā, Eiropas Savienība mudināja 
Serbiju „pieņemt adekvātus tiesību aktus attiecībā uz īpašumtiesību atjaunošanu un pilnībā 
nodrošināt to īstenošanu”.

Komisija rūpīgi pārrauga, kā šie ieteikumi tiek īstenoti. ES sarunās ar Serbiju un Melnkalni, 
kas notika 2006. gada 7. aprīlī Belgradā, Komisija izteica bažas par šo svarīgo jautājumu, ko 
bija izvirzījušas atsevišķas personas un atsevišķas organizācijas. Komisija aicināja atbildīgās 
iestādes nodrošināt, lai, kamēr nav īstenoti tiesību akti par īpašumu atgūšanu, lēmumi par 
iepriekšējo īpašnieku tiesībām netiek pieņemti priekšlaicīgi.

Komisija 2006. gada 8. novembra progresa ziņojumā paziņoja, ka „attiecībā uz 
īpašumtiesībām ir pieņemts likums par baznīcu īpašumtiesību atjaunošanu. Tomēr tiesību akti 
par pārējo īpašumtiesību atjaunošanu joprojām nav pieņemti. Termiņš iesniegumu 
reģistrēšanai beidzās 2006. gada jūnijā. Saskaņā ar īpašnieku apvienības sniegto informāciju 
vairākām personām, īpaši ebreju kopienas personām, nav bijusi iespēja reģistrēt iesniegumus, 
jo tiesību akti par pieprasījumu iesniegšanu neattiecas uz laika periodu līdz Otrā pasaules kara 
beigām. Reģistrācija nav prasība par konfiscēto īpašumu. Tā neparedz aizsargāt īpašumtiesību 
prasītāju tiesības vai arī pašu īpašumu pret atsavināšanu.”

Tādēļ Komisija secināja (skatīt 2006. gada 8. novembra Komisijas paziņojumu par 
paplašināšanās stratēģiju), ka „jautājums par īpašumtiesību atjaunošanu joprojām nav 
atrisināts”.
Komisija pievērsa Serbijas iestāžu uzmanību šim jautājumam 2006. gada progresa ziņojumā, 
ar ko iepazīstināja ES un Serbijas paplašinātajā parlamentārajā sanāksmē 2006. gada 
10. novembrī un parlamentu sanāksmē 2006. gada 21. novembrī.

Attiecībā uz Horvātiju Komisija pēdējā progresa ziņojumā norādīja, ka Dienvidslāvijas režīma 
laikā konfiscēto īpašumu īpašumtiesību atjaunošana joprojām norit lēni. Likumā par 
nacionalizētā īpašuma īpašumtiesību atjaunošanu joprojām nav likvidēti noteikumi, kas 
diskriminē tautības dēļ. 

Attiecībā uz īpašumtiesībām saistībā ar 1991.–1995. gada karu vēl tikai salīdzinoši neliels 
skaits no atņemtajām aptuveni 20 000 mājām ir jānodod to pilntiesīgajiem īpašniekiem.
Notikumu virzība neatrisinātajās lietās ir bijusi lēna. 2006. gada augustā joprojām bija 
aizņemtas 18 mājas, un 80 lietās joprojām tika gaidīts tiesas spriedums, kas liecināja, ka 
virzība kopš iepriekšējā gada bijusi neliela. Nav atrisināti arī vairāki jautājumi saistībā ar 
īpašumtiesību atjaunošanu. Attiecībā uz zaudējumu nodarīšanu/izlaupīšanu, ko veicis pagaidu 
izmantotājs vai trešās personas, ir izveidota atlīdzināšanas programma 396 mājsaimniecībām, 
kuras īstenošana patlaban ir uzsākta. Tiesās ir iesniegtas vairākas prasības, kurās no īpašuma 
atguvēja pirms īpašumtiesību atjaunošanas tiek pieprasīta atlīdzība par to prombūtnes laikā 
veiktiem nepieprasītiem ieguldījumiem īpašuma uzlabošanā. Valdība joprojām nav izdevusi 
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paredzēto dekrētu par šo jautājumu ārpustiesas noregulējumu. Joprojām ir neizpildīti 
kompensācijas maksājumi par kavēšanos īpašnieku īpašumtiesību atjaunošanā. Arī atsevišķi 
lauksaimniecības un komerciālie īpašumi joprojām ir jānodod to pilntiesīgajiem īpašniekiem.

Komisija turpinās pārraudzīt notikumu attīstību šajās jomās.

Nepieciešamības gadījumā līdzīga pieeja tiek piemērota arī attiecībā uz citām kandidātvalstīm 
un iespējamajām kandidātvalstīm.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 24. jūnijā

Pēc iepazīšanās ar Parlamenta pētījumiem par šajā lūgumrakstā norādītajiem jautājumiem 
lūgumraksta iesniedzējs izteica komentārus par attiecīgo faktoru diagnozi un inter alia īpaši 
atzīmēja pašreizējo situāciju Serbijā.

Komisija atzinīgi vērtē abus pētījumus par īpašumtiesību atjaunošanu Balkānu valstīs, kuri 
varētu palīdzēt labāk izplānot un noteikt pasākumus, kas jāveic šajā teritorijā. Tomēr attiecībā 
uz pamatprincipiem, kas reglamentē Komisijas darbību īpašumtiesību jomā, Komisijas 
iepriekš paustā nostāja joprojām paliek spēkā.

Lisabonas līgums un Pamattiesību hartas iekļaušana nav mainījusi Komisijas kompetenci 
rīkoties attiecībā uz šādiem jautājumiem. Bijušais EK līguma 295. pants ir kļuvis par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 345. pantu, un būtībā tam ir tāds pats formulējums kā 
iepriekš, kas nosaka, ka līgumi nekādi neietekmē dalībvalstu tiesību aktus, kas reglamentē 
īpašumtiesību sistēmu; jautājumi par to, kurš ir likumīgais īpašumtiesību turētājs, un 
īpašumtiesību jēdziens un izmantošana paliek dalībvalstu kompetencē. Arī jautājumus par 
īpašumtiesību atjaunošanu principā regulē valstu tiesību akti.

Īpašumtiesību jautājums var būt faktors, kas jāņem vērā, novērtējot ES kompetencē ietilpstošu 
tiesību vai pienākumu īstenošanu, piemēram, brīvība veikt uzņēmējdarbību vai kapitāla brīva 
aprite. Īpašumtiesības kļūst par ES kompetences jautājumu tikai šajā netiešajā nozīmē. Tomēr 
jāuzsver, ka tikai Eiropas Kopienu tiesa ir kompetenta sniegt galīgo Savienības tiesību aktu 
interpretāciju un tādēļ arī LESD 345. panta interpretāciju.

ES un dalībvalstu kompetenču norobežošana ir izskaidrota Pamattiesību hartas 51. pantā, kas 
attiecas uz hartas piemērošanu. Hartas 51. pantā noteikts, ka hartas noteikumi attiecas uz 
Savienības iestādēm un struktūrām un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības 
tiesību aktus. Savienības pilnvaru robežas ir jāievēro, un harta nepaplašina ES tiesību aktu 
piemērošanas jomu un nepiešķir jaunas pilnvaras vai uzdevumus, un negroza tos.

Attiecībā uz kandidātvalstīm Komisijas darbības pamatojas uz novērtējumu par to, kā tās 
ievēro iestāšanās kritērijus, tajā skaitā tiesiskumu un atbilstīgu tiesu sistēmas funkcionēšanu. 
Īpašumtiesību ievērošana ir lietderīgs kritērijs šādos novērtējumos. Īpašumtiesību 
atjaunošanai jānotiek godīgā un pārredzamā veidā, pilnībā ievērojot pamattiesības un 
tiesiskumu.

Situācija, kad jautājums par tiesībām uz nekustamu īpašumu paliek neatrisināts, arī ir šķērslis 
stabilai tirgus ekonomikai un ekonomisku iestāšanās kritēriju izpildīšanai. Skaidra un 
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nediskriminējoša piekļuve tiesībām uz nekustamu īpašumu veicinās uzņēmumu izveidi, 
ārvalstu un vietējās investīcijas, ekonomikas izaugsmi, produktivitāti lauksaimniecības nozarē 
utt. Viens no tirgus ekonomikas pamatprincipiem ir arī iespēja izmantot zemi un nekustamo 
īpašumu kā nodrošinājumu aizņēmumiem, kas paredzēti ieguldījumiem un citiem mērķiem. 
Tas ir papildu iemesls, kādēļ īpašumtiesību jautājumi ir jāprecizē.

Kā paskaidrots iepriekšējā paziņojumā, Komisija turpina pārraudzīt šo situāciju. Pēdējos 
notikumus īpašumtiesību atjaunošanas jomā Rietumbalkānu valstīs un Kosovā varētu rezumēt 
šādi.

- Bosnijā un Hercegovinā vēl nav izveidots noteikts tiesiskais regulējums. Valsts līmenī 
kavēšanās iemels ir dažu politisko partiju opozīcija, kas apšauba Bosnijas un Hercegovinas 
Parlamentārās asamblejas konstitucionālo kompetenci pieņemt tiesību aktus par īpašumtiesību 
atjaunošanu.

- Serbijas Republika drīzumā pieņems Restitūcijas likuma versiju administratīvo vienību 
līmenī. Šis fakts apstiprina, ka joprojām nav izveidoti nosacījumi ilgtspējīgam un saskaņotam 
risinājumam.

- Īpašumtiesības Horvātijā kopumā tiek nodrošinātas. Joprojām ir gadījumi, kuros nokārtota 
īpašumu atdošana to likumīgajiem īpašniekiem, un ir problēmas ar kompensāciju par tādu 
privātīpašumu izmantošanu, kas tika iegūti saskaņā ar 1990. gadu kara laika tiesību aktiem.

- Serbijā ilgstošs tiesiskā pamata trūkums liedz uzsākt pienācīgu īpašumtiesību atjaunošanas 
procesu.  Dažu strīdīgu īpašumu privatizācija ir turpinājusies, un tas varētu de facto pāragri 
noteikt turpmākos lēmumus par īpašumtiesību atjaunošanu. Ekonomiskās krīzes rezultātā un 
līdz ar to ierobežoto budžeta līdzekļu dēļ process saskaras ar aizvien lielākām problēmām.

- Situācija Kosovā ir precīzi aprakstīta pētījumos. Kosovas Īpašumu aģentūra, kas saņēmusi 
finansiālu palīdzību no ES, ir atbildīga par procesa tehniskās fāzes nodrošināšanu, proti, 
līgumu sagatavošanu par īpašumtiesību atjaunošanu. Gala lēmumus pieņem tiesu iestādes. 
Kosovai un Serbijai ir jāsadarbojas ar īpašumu saistītajos jautājumos. Bez šādas sadarbības 
īstermiņā nav sagaidāms ievērojams progress. Īpašumtiesību atjaunošana ir svarīga procesa 
atdevei, kā tas arī tika pareizi norādīts pētījumu secinājumos.

5. Komisijas atbilde (REV. II), kas saņemta 20011. gada 16. decembrī

Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju par 2010. gada 30. novembra UIPI
sanāksmi īpašuma atgūšanas jautājumos, Komisija atkārtoti dara zināmu savu iepriekš pasusto 
nostāju.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 345. pantu īpašumtiesību sistēmas 
joprojām paliek dalībvalstu kompetencē. Tas nozīmē, ka ES tiesību akti nedz uzliek par 
pienākumu izmantot, nedz aizliedz īpašuma atgūšanas shēmas vai kompensāciju par īpašumu, 
kas atsavināts vai nacionalizēts, pirms šajās valstīs īpašuma tiesības tika aizsargātas kā 
pamattiesības (t. i., pirms attiecīgajās valstīs sāka piemērot Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
1. protokola 1. pantu).
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Jautājums, vai izveidot šādu shēmu, un ar to saistītie nosacījumi, noteikumi un kritēriji būtībā 
ir dalībvalstu kompetencē. Ja dalībvalsts ievieš šādu shēmu, tai būs jāievēro pamattiesības, it 
īpaši diskriminācijas aizlieguma princips un princips par vienlīdzību likuma priekšā.

Attiecībā uz kandidātvalstīm vai iespējamajām kandidātvalstīm Komisija izvērtē, kā tās ievēro 
Kopenhāgenas kritērijus. Papildus diskriminācijas aizlieguma principa un principa par 
vienlīdzību likuma priekšā ievērošanai neatrisinātie īpašuma jautājumi un neskaidras 
situācijas īpašumtiesību jomā var negatīvi ietekmēt ieguldījumu apstākļus un ekonomikas 
attīstību. Tādēļ Komisija turpina pārraudzīt situāciju paplašināšanās valstīs īpašuma atgūšanas 
jomā.

Attiecībā uz jaunākajiem sasniegumiem jānorāda, ka Serbija 2011. gada septembrī pieņēma 
tiesību aktu par restitūciju, lai pārtrauktu fragmentāro pieeju īpašumtiesību jautājumu 
izskatīšanai un uzlabotu juridisko noteiktību īpašumtiesību jomā. Komisijas atzinumā par 
Serbiju uzsvērts, ka minētais tiesību akts jāīsteno pārredzamā un nediskriminējošā veidā, ko 
Komisija cieši pārraudzīs.


