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Suġġett: Petizzjoni 0665/2006, imressqa minn Stratos Paradias, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem l-Unjin Internazzjonali tas-Sidien tal-Proprjetà, b’4 firem, 
dwar il-ħtieġa ta’ ħarsien ta’ drittijiet tal-proprjetà fl-Unjoni Ewropea u fil-
Balkani tal-Punent

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, f’isem il-Unjin Internazzjonali tas-Sidien tal-Proprjetà, jisħaq li l-UE ma 
rnexxilhiex tasserixxi li d-drittijiet tal-proprjetà privata jkunu rispettati u implimentati f’xi 
wħud mill-Istati Membri l-Ġodda, kif ukoll f’pajjiżi kandidati u f’pajjiżi fil-‘Viċinat Usa’ 
Ewropew’. Il-petizzjonant jargumenta li d-drittijiet tal-proprjetà u ċ-ċertezza ta’ sid tal-
proprjetà huma magħġuna fi kwalunkwe sforz sabiex tkun konsolidata d-demokrazija u jibnu 
ekonomija tas-suq funzjonabbli u li proprjetà miksuba legalment li kienet ikkonfiskata b’mod 
illeġittimu b’deċiżjonijiet arbitrarji u unilaterali għandha tintradd lura lis-sidien proprji jew kif 
tkun jew fil-forma ta’ kumpens. Il-petizzjonant jirreferi wkoll għall-pajjiżi tal-Punent tal-
Balkani, u partikolarment għas-Serbja, fejn il-proċess ta’ pussess mill-ġdid tal-proprjetà huwa 
mfixkel serjament minn xkiel legali, ġudizzjarju u amministrattiv. Il-petizzjonant jitlob lill-
Parlament Ewropew biex jaġixxi sabiex id-djalogu u l-politika tal-UE rigward dawn il-pajjiżi 
jqisu bis-sħiħ il-mod ta’ kif jindirizzaw il-kwistjoni tad-drittijiet tal-proprjetà, kemm mil-lat 
legali kif ukoll mil-lat tal-infurzar.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-22 ta’ Jannar 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Jannar 2007.

Il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex poteri ġenerali sabiex tintervjeni fil-qasam tad-
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drittijiet fundamentali. Tista’ taġixxi biss jekk ikun hemm involuta kwistjoni tal-Komunità 
Ewropea. Il-kwistjoni ta’ teħid lura ta’ proprjetajiet mitlufa matul il-perjodu Komunista 
mhijiex marbuta mal-applikazzjoni tal-liġi tal-Komunità Ewropea. Il-qrati nazzjonali jew il-
Qorti Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem huma kompetenti sabiex jittrattaw każijiet 
individwali.

Madankollu, fil-kuntest tal-monitoraġġ tas-sodisfazzjon sħiħ tal-kriterji politiċi għall-adeżjoni 
fl-UE, il-Kummissjoni tagħti importanza lill-fatt li l-proċess ta’ teħid lura ta’ proprjetà –
implimentat fuq il-bażi tal-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli – isir b’mod ġust u trasparenti, 
b’rispett totali tad-drittijiet fundamentali u tar-regola tal-liġi, u bil-għan li tkun żgurata s-
sigurezza legali li twassal għal żvilupp sod ta’ ekonomija tas-suq.
Fis-Sħubija Ewropea li daħlet fis-seħħ fi Frar 2006, l-Unjoni Ewropea ħeġġet lis-Serbja biex 
“tadotta leġiżlazzjoni xierqa dwar l-għoti lura tal-proprjetà u li tiżgura l-implimentazzjoni 
sħiħa tagħha”.

Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni ta’ din ir-
rakkomandazzjoni. Fil-laqgħa tad-Djalogu Politiku Msaħħaħ UE-Serbja u Montenegro li sar 
f’Belgrad fis-7 ta’ April 2006, il-Kummissjoni wriet tħassib li diversi persuni u għaqdiet 
kienu qajmu din il-kwistjoni importanti. Il-Kummissjoni ħeġġet lill-awtoritajiet sabiex 
jiżguraw illi, sakemm issir l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-għoti lura, id-drittijiet 
ta’ dawk li kienu sidien ma jkunux preġudikati.

Fir-Rapport ta’ Progress maħruġ fit-8 ta’ Novembru 2006, il-Kummissjoni ssostni li “rigward 
id-drittijiet tal-proprjetà, ġiet adottata l-liġi dwar l-għoti lura ta’ proprjetà tal-Knisja.
Madankollu, il-leġiżlazzjoni dwar l-għoti lura ta’ proprjetajiet oħra għadha mhix konkluża. Id-
data ta’ għeluq għar-reġistrazzjoni tal-fajls skadiet f’Ġunju 2006. Skont l-assoċjazzjonijiet tas-
sidien, numru ta’ persuni, b’mod partikolari membri tal-komunità Lhudija, ma tħallewx 
jirreġistraw il-fajls tagħhom, minħabba li l-leġiżlazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni ma tkoprix il-
perjodu ta’ qabel tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. Ir-reġistrazzjoni mhijiex talba għal proprjetà 
konfiskata. Ma taħsibx għall-ħarsien tad-drittijiet ta’ min jagħmel talba għall-proprjetà jew 
ħarsien tal-proprjetà nnifisha kontra esproprjazzjoni.”

Il-Kummissjoni għalhekk ikkonkludiet (ara l-Komunikazzjoni dwar l-Istrateġija għat-Tkabbir 
adottata fit-8 ta’ Novembru 2006) li “l-kwistjoni ta’ għoti lura ta’ proprjetà għadha mhix 
konkluża”.
Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni tal-awtoritajiet Serbi dwar il-kwistjoni meta ppreżentat ir-
Rapport ta’ Progress 2006 fil-Laqgħa Permanenti Msaħħa UE-Serbja tal-10 ta’ Novembru 
2006 u fil-Laqgħa Interparlamentari tal-21 ta’ Novembru 2006.

Rigward il-Kroazja, il-Kummissjoni nnotat fir-Rapport ta’ Progress l-aktar riċenti li l-proċess 
ta’ għoti lura ta’ proprjetà li kienet konfiskata matul ir-reġim Jugożlav għadha għaddejja bil-
mod. Dispożizzjonijiet li jiddiskrimaw fuq bażi ta’ nazzjonalità ma tneħħewx mil-Liġi dwar l-
Għoti Lura ta’ Proprjetà Nazzjonalizzata.

Rigward id-drittijiet tal-proprjetà marbuta mal-gwerra tal-1991-1995, numru relattivament 
żgħir mill-20,000 dar, jew kważi, li kienu okkupati jonqoshom jittieħdu lura u jkunu ritornati 
lis-sidien proprji tagħhom. Ftit sar progress fil-każijiet li baqa’. 18-il dar kienu għadhom 
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okkupati sal-aħħar ta’ Awwissu 2006 u 80 każ qegħdin jistennew deċiżjoni tal-qorti, li jfisser 
li ftit sar ċaqliq mis-sena l-oħra ’l hawn. Numru ta’ mistoqsijiet marbuta ma’ l-għoti lura 
għadhom miftuħin. Rigward ħsara/serq mill-okkupant temporanju jew terzi persuni, tfassal 
programm ta’ tiswija għal 396 dar, li l-implimentazzjoni tiegħu issa nbdiet. Diversi każijiet 
jinsabu quddiem il-qorti fejn min qiegħed jaħdem biex jieħu l-proprjetà tiegħu lura, qabel ma 
fil-fatt jieħu lura l-proprjetà tiegħu qiegħed jiffaċċja pretensjonijiet sostanzjali għal 
investimenti mhux awtorizzati li saru fl-assenza tiegħu. Il-Gvern għadu ma ħariġx id-digriet 
mistenni fuq din il-kwistjoni bażat fuq ftehim barra mill-qorti. Għad hemm ħlas b’lura ta’ 
kumpens lis-sidien għal dewmien fit-teħid lura tal-proprjetà tagħhom. Xi proprjetà agrikola u 
kummerċjali għad jonqosha tingħata lura lis-sidien proprji.

Il-Kummissjoni tkompli bil-monitoraġġ f’dawn l-oqsma.

Prassi simili ġew adottati għall-pajjiżi l-oħra u għall-pajjiżi li huma kandidati potenzjali, bix-
xieraq.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-24 ta’ Ġunju 2010.

Wara l-preżentazzjoni tal-istudji tal-Parlament dwar il-kwistjonijiet li tqajmu f’din il-
petizzjoni, il-petizzjonant għamel osservazzjonijiet dwar id-djanjosi tal-fatturi involuti u, fost 
l-oħrajn, ikkumenta b’mod partikolari dwar is-sitwazzjoni kurrenti fis-Serbja.

Il-Kummissjoni tilqa’ b’sodisfazzjon iż-żewġ studji dwar l-għoti lura ta’ proprjetà fil-pajjiżi 
Balkani, li jistgħu jkunu ta’ għajnuna għal tfassil jew identifikazzjoni aħjar tal-azzjonijiet li 
għandhom jittieħdu f’dan ir-reġjun. Madankollu, fir-rigward tal-prinċipji bażiċi li jmexxu l-
aġir tal-Kummissjoni b’rabta mad-drittijiet tal-proprjetà, il-pożizzjoni preċedenti tal-
Kummissjoni tibqa’ valida.

It-Trattat ta’ Lisbona u l-inklużjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ma wasslux għal 
tibdil fil-kompetenza tal-Kummissjoni li taġixxi fir-rigward ta’ dawn il-kwistjonijiet. Dak li 
qabel kien l-Artikolu 295 tat-Trattat KE sar l-Artikolu 345 tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li essenzjalment bl-istess kliem bħal qabel jistipola li t-Trattati 
ma jippreġudikawx ir-regoli li jirregolaw is-sistema tas-sjieda tal-proprjetà fl-Istati Membri;
il-kwistjonijiet dwar min hu d-detentur legali ta’ xi dritt tal-proprjetà u l-kunċett u l-użu tad-
drittijiet tal-proprjetà jibqgħu fil-kompetenza nazzjonali. Anki l-kwistjonijiet li jirrigwardaw 
l-għoti lura ta’ proprjetà huma rregolati, bi prinċipju, mil-liġi nazzjonali.

Kwistjoni marbuta ma’ drittijiet tal-proprjetà tista’ tkun fattur fil-valutazzjoni tal-eżerċitar ta’ 
xi dritt jew obbligu li ma jaqax fil-kompetenza tal-UE, pereżempju l-libertà tal-istabbiliment 
jew il-moviment ħieles tal-kapital. Drittijiet tal-proprjetà jistgħu jikkostitwixxu kwistjoni fil-
qafas tal-kompetenza tal-UE f’dan is-sens indirett biss. Madankollu, ta’ min wieħed jenfasizza 
li l-Qorti tal-Ġustizzja biss hija kompetenti biex tagħti interpretazzjoni definittiva tal-liġi tal-
Unjoni, u għaldaqstant anki tal-Artikolu 345 tat-TFUE.

Din id-delimitazzjoni tal-kompetenzi tal-UE u tal-Istati Membri hija mfissra fl-Artikolu 51 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li jittratta l-applikazzjoni tal-Karta. L-Artikolu 51 tal-
Karta jistipola li d-dispożizzjonijiet tal-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi u 
għall-aġenziji tal-Unjoni u għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-
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Unjoni. Il-limiti tas-setgħat tal-Unjoni għandhom ikunu rispettati, u l-Karta la testendi l-kamp 
ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE u lanqas tistabbilixxi setgħat jew kompiti ġodda jew 
timmodifika dawk eżistenti.

Fejn jidħlu l-pajjiżi kandidati, l-azzjonijiet tal-Kummissjoni huma msejsa fuq valutazzjoni ta’ 
kemm huma qed jirrispettaw il-kriterji tal-adeżjoni, inklużi l-istat tad-dritt u sistema 
ġudizzjarja li tiffunzjona sew. Għal valutazzjonijiet bħal dawn, ir-rispett għad-drittijiet tal-
proprjetà jikkostitwixxi kriterju utli. L-għoti lura ta’ proprjetà għandu jsir b’mod ġust u 
trasparenti u billi jiġu rrispettati bis-sħiħ id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt.

Sitwazzjoni fejn is-sjieda tal-proprjetà immobbli tibqa’ fil-parti l-kbira tagħha kwistjoni mhux 
solvuta tikkostitwixxi wkoll ostaklu għal ekonomija tas-suq soda u għall-ksib tal-kriterji 
ekonomiċi tal-adeżjoni. L-aċċess ċar u mhux diskriminatorju għas-sjieda ta’ proprjetà 
immobbli se jmexxi ’l quddiem l-istabbiliment ta’ intrapriżi, l-investimenti barranin u lokali, 
it-tkabbir ekonomiku, il-produttività fis-settur agrikolu, eċċ. Prinċipju fundamentali ta’ 
ekonomija tas-suq huwa wkoll il-possibilità li wieħed juża l-art u l-proprjetà immobbli bħala 
garanzija għas-self għal skopijiet ta’ investiment u oħrajn. Din hija raġuni oħra favur il-
kjarifika ta’ kwistjonijiet ta’ sjieda.

Għaldaqstant, kif intqal fil-komunikazzjoni preċedenti, il-Kummissjoni tibqa’ timmonitorja s-
sitwazzjoni. L-aktar żviluppi reċenti fir-rigward tal-għoti lura ta’ proprjetà fil-pajjiżi tal-
Balkani tal-Punent kif ukoll fil-Kosovo jistgħu jinġabru fil-qosor kif ġej:

- Fil-Bosnja Ħerzegovina għadu ma ġiex stabbilit qafas legali definit. Fil-livell tal-Istati, id-
dewmien jirriżulta mir-reżistenza ta’ ċerti partiti politiċi li għadhom qed jiddubitaw il-
kompetenza kostituzzjonali tal-Assemblea Parlamentari Bosnijaka li tadotta leġiżlazzjoni 
dwar l-għoti lura ta’ proprjetà.

- Ir-Republika Srpska qiegħda tippjana li tadotta verżjoni tal-liġi dwar l-għoti lura ta’ 
proprjetà bbażata fuq il-livell ta’ entitajiet. Dan jikkonferma li għadhom ma jeżistux il-
kundizzjonijiet meħtieġa biex tinstab soluzzjoni sostenibbli u armonizzata.

- Fil-Kroazja, ġeneralment, id-drittijiet tal-proprjetà huma żgurati. Għad hemm każijiet 
pendenti ta’ dewmien fit-teħid lura ta’ proprjetajiet u problemi bil-għoti ta’ kumpens għall-
użu ta’ proprjetà privata meħuda skont il-liġi tal-gwerra sa mis-snin 1990.  

- Fis-Serbja, in-nuqqas kontinwu ta’ bażi legali jostakola t-tnedija kif suppost tal-proċess tal-
għoti lura ta’ proprjetà. Tkompliet il-privatizzazzjoni ta’ xi wħud mill-proprjetajiet li għad 
hemm kwistjoni dwarhom, bir-riskju li de facto deċiżjonijiet futuri dwar l-għoti lura ta’ 
proprjetà jiġu ppreġudikati. B’riżultat tal-kriżi ekonomika u r-riżorsi baġitarji limitati 
minħabba fiha, il-proċess qed iħabbat wiċċu ma’ sfidi saħansitra ikbar.

- Is-sitwazzjoni fil-Kosovo hija deskritta fid-dettall fl-istudji. L-Aġenzija għall-Proprjetà tal-
Kosovo, li ngħatat assistenza finanzjarja mill-UE, hija responsabbli għall-istadju tekniku tal-
proċess li jwassal għall-assenzjazzjoni ta’ proprjetajiet. Id-deċiżjonijiet finali qed jittieħdu 
minn entitajiet ġudizzjarji. Il-Kosovo u s-Serbja għandhom jikkoperaw fi kwistjonijiet relatati 
mal-proprjetà. Mingħajr tali koperazzjoni, mhu se jintlaħaq l-ebda progress sostanzjali 
f’medda ta’ żmien qasir. Kif ġie mfisser korrettament ukoll fil-konklużjonijiet tal-istudji, l-
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għoti lura ta’ proprjetà huwa importanti għall-proċess tar-ritorn.

5. Risposta tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Wara t-tagħrif mogħti mill-petizzjonant dwar il-Laqgħa għar-Restituzzjoni tal-Proprjetà tal-
UISP tat-30 ta' Novembru 2010, il-Kummissjoni ttenni l-pożizzjoni tagħha kif ġa stabbilita. 

Skont it-termini tal-Artikolu 345 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, is-
sistemi ta' proprjetà tal-immobbli għadha materja li taqa' fil-kompetenza tal-Istati Membri. 
Dan ifisser li d-Dritt tal-UE la jimponi u lanqas ma jipprojbixxi skemi ta’ restituzzjoni tal-
immobbli esproprijati jew nazzjonalizzati jew ta’ kumpens għalihom, qabel ma l-jedd għall-
proprjetà ma ġie protett f’dawn il-pajjiżi bħala jedd fundamentali (jiġifieri qabel ma l-Artikolu 
1 tal-Protokoll 1 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ma sar applikabbli għall-
pajjiżi kkonċernati). 

Il-kwestjoni jekk skema għandhiex issir jew le, u l-kondizzjonijiet, ir-regoli u l-kriterji għal 
tali skema, huma, fil-prinċipju, kwestjoni ta' kompetenza nazzjonali. Jekk Stat Membru 
jdaħħal tali skema, ikun marbut josserva l-jeddijiet fundamentali, b’mod partikolari l-
prinċipju tan-non-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza quddiem il-liġi. 

F’dan li għandu x’jaqsam mal-pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati, il-Kummissjoni 
tivvaluta l-osservanza tagħhom tal-kriterji ta’ Kopenħagen. Barra mill-osservanza tal-prinċipji 
tan-non-diskriminazzjoni u l-ugwaljanza quddiem il-liġi, kwestjoni irriżolti ta’ proprjetà u 
sitwazzjonijiet ta’ proprjetà inċerta jistgħu jaffettwaw negattivament il-klima tal-investiment u 
l-iżvilupp ekonomiku. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tibqa’ timmonitorja s-sitwazzjoni tar-
restituzzjonijiet fil-pajjiżi tat-tkabbir. 

F’dak li għandu x’jaqsam mal-aktar żviluppi reċenti, għandu jiġi nnutat li s-Serbja adottat 
f'Settembru 2011 liġi dwar ir-restituzzjoni ħalli ġġib fi tmiemu l-mod frammentat li bih il-
jeddijiet ta' proprjetà ġew tra’tati u ttejjeb iċ-ċarezza ġuridika dwar il-jeddijiet ta’ proprjetà. L-
Opinjoni tal-Kummissjoni dwar is-Serbja saħqet fuq il-ħtieġa għal implimentazzjoni 
trasparenti u non-diskriminatorja tal-liġi li l-Kummissjoni se timmonitorja mill-qrib.  


