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Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0665/2006, adresată de Stratos Paradias, de cetățenie elenă, în numele 
Uniunii Internaționale a Proprietarilor Imobiliari, însoțită de 4 semnături, privind 
nevoia de a proteja dreptul de proprietate în Uniunea Europeană și în Balcanii de 
Vest

1. Rezumatul petiției

În numele Uniunii Internaționale a Proprietarilor Imobiliari, petiționarul susține că UE nu s-a 
asigurat de respectarea și punerea în aplicare a dreptului de proprietate privată în unele din 
noile state membre, precum și în țările candidate și în țările din cadrul „Politicii europene de 
vecinătate extinsă”. Petiționarul este de părere că dreptul de proprietate și siguranța regimului 
proprietății sunt intrinsece oricărui efort de consolidare a democrației și construire a unei 
economii de piață funcționale, precum și că proprietățile dobândite în mod legitim, confiscate 
în mod ilicit prin decizii arbitrare și unilaterale, ar trebui retrocedate proprietarilor de drept fie 
în starea lor actuală, fie sub formă de compensații. Petiționarul face, de asemenea, referire la 
țările din Balcanii de Vest, în special Serbia, în care procesul de repunere în posesie este grav 
afectat de obstacole de natură legală, judiciară sau administrativă. Petiționarul solicită 
Parlamentului European să acționeze astfel încât dialogul la nivelul UE și politica față de 
aceste țări să țină pe deplin seama de modul în care se abordează chestiunea dreptului de 
proprietate, atât din punct de vedere legal, cât și din perspectiva punerii în aplicare a acestui 
drept.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007
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Comisia Europeană nu dispune de competențe generale pentru a interveni în probleme care țin 
de drepturile fundamentale. Aceasta poate acționa doar dacă sunt vizate aspecte care țin de 
Comunitatea Europeană. Chestiunea retrocedării proprietăților confiscate în perioada 
comunistă nu are legătură cu aplicarea dreptului comunitar. În acest sens, instanțele naționale 
sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului sunt competente pentru a se ocupa de cazurile 
individuale.

Totuși, în contextul monitorizării îndeplinirii criteriilor politice de aderare la UE, Comisia 
acordă importanță derulării în condiții echitabile și de transparență a procesului de retrocedare 
a proprietăților - în baza legislației naționale aplicabile, cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale și a statului de drept, pentru a garanta siguranța juridică care să ducă la 
dezvoltare sănătoasă a unei economii de piață.
În cadrul Parteneriatului european, intrat în vigoare în februarie 2006, Uniunea Europeană a 
îndemnat Serbia să „adopte legislația corespunzătoare privind restituirea bunurilor imobiliare 
și să asigure aplicarea deplină a acesteia”.

Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a acestei recomandări. Cu ocazia 
reuniunii din cadrul Dialogului permanent consolidat UE - Serbia și Muntenegru, care a avut 
loc la Belgrad la 7 aprilie 2006, Comisia a exprimat îngrijorarea manifestată de mai multe 
persoane și organizații în privința acestei chestiuni importante. Comisia a cerut autorităților să 
se asigure că nu vor fi afectate drepturile foștilor proprietari până la punerea în aplicare a 
legislației privind retrocedările.

În raportul de monitorizare publicat la 8 noiembrie 2006, Comisia afirmă că „în ceea ce 
privește dreptul de proprietate, a fost adoptată legea privind retrocedarea bunurilor bisericii.
Totuși, legislația privind retrocedarea altor proprietăți este încă pendinte. Termenul limită 
pentru depunerea dosarelor de retrocedare a expirat în iunie 2006. Potrivit asociațiilor de 
proprietari, o serie de persoane, în special membri ai comunității evreiești, nu au putut să își 
depună dosarele deoarece legislația nu acoperă perioada anterioară sfârșitului celui de-al 
doilea război mondial. Depunerea dosarului nu constituie, în sine, o revendicare a proprietății 
confiscate. Nu se prevede protecția drepturilor celor care solicită retrocedarea proprietăților și 
nici protecția proprietății în sine împotriva înstrăinării.”

Prin urmare, Comisia a concluzionat (a se vedea Comunicarea privind strategia de extindere, 
adoptată la 8 noiembrie 2006) că „problema retrocedării proprietăților rămâne pendinte”.
Comisia a atras atenția autorităților sârbe asupra acestei chestiuni cu ocazia prezentării 
raportului de monitorizare pe 2006 în cadrul reuniunii UE - Serbia pentru dialogul permanent 
consolidat din 10 noiembrie 2006 și cu ocazia reuniunii interparlamentare din 
21 noiembrie 2006.

În ceea ce privește Croația, Comisia a semnalat, în cadrul celui mai recent raport de 
monitorizare, că procesul de retrocedare a proprietăților confiscate în timpul regimului 
iugoslav rămâne lent. Dispozițiile discriminatorii pe motiv de naționalitate nu au fost 
eliminate din Legea privind retrocedarea proprietăților naționalizate.

În ceea ce privește drepturile de proprietate în raport cu războiul din 1991-1995, a mai rămas 
doar un număr relativ mic de locuințe ocupate (din cele cca. 20 000) care urmează să fie 
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retrocedate proprietarilor de drept. Totuși, s-au înregistrat puține progrese în ceea ce privește 
cazurile rămase nesoluționate. 18 locuințe erau încă ocupate la sfârșitul lunii august 2006, iar 
în cazul a 80 de locuințe se aștepta încă hotărârea instanței, ceea ce înseamnă că lucrurile au 
evoluat lent în ultimul an. Continuă să existe o serie de probleme legate de retrocedări. În ceea 
ce privește daunele/jaful comis(e) de ocupanții temporari sau de terțe persoane, a fost demarat 
un program de reparații pentru 396 de locuințe, a cărui punere în aplicare a debutat recent. Pe 
rolul instanțelor se află o serie de cauze în care, înainte să fie repuși în posesie, refugiații 
trebuie să facă față introducerii unor cereri de compensații semnificative pentru investițiile
realizate fără consimțământul și în absența lor. Guvernul tot nu a adoptat decretul prevăzut în 
acest sens, pe baza acordurilor extra-judiciare. Există întârzieri în ceea ce privește plata 
compensațiilor pentru proprietarii confruntați cu tergiversări ale repunerii în posesie. De 
asemenea, există unele proprietăți comerciale și agricole care trebuie retrocedate proprietarilor 
de drept.

Comisia continuă să monitorizeze progresele înregistrate în aceste domenii.

Abordări similare au fost adoptate și pentru alte țări candidate și, după caz, pentru țările 
potențial candidate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

În urma prezentării studiilor Parlamentului cu privire la chestiunile semnalate în prezenta 
petiție, petiționarul a făcut unele observații asupra diagnosticului factorilor implicați și, inter 
alia, s-a referit în special la situația actuală din Serbia.

Comisia salută cele două studii privind retrocedarea proprietății în țările din Balcani, care ar 
putea contribui la o mai bună elaborare și identificare a acțiunilor necesare în acest domeniu. 
Totuși, în ceea ce privește principiile de bază ale acțiunilor Comisiei în domeniul dreptului de 
proprietate, poziția anterioară a acesteia rămâne validă.

Tratatul de la Lisabona și includerea în Tratat a Cartei drepturilor fundamentale nu au 
modificat competența Comisiei de a acționa în această privință. Fostul articol 295 din Tratatul 
CE a devenit articolul 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în 
esență cu aceeași formulare ca înainte, stipulând că Tratatele nu aduc atingere regimului 
proprietății în statele membre; chestiunile care privesc proprietarii de drept, alături de 
concepția și utilizarea drepturilor de proprietate, rămân de competența statelor membre. De
asemenea, aspectele legate de retrocedarea proprietăților sunt, în principiu, reglementate de 
legislația națională.

Chestiunea dreptului de proprietate poate fi un factor în evaluarea exercitării unui drept sau a 
unei obligații care este de competența UE, de exemplu libertatea de stabilire sau libera 
circulație a capitalurilor. Dreptul de proprietate poate deveni o chestiune care ține de 
competența UE doar în acest sens indirect. Totuși, trebuie subliniat că singura instituție 
competentă să ofere o interpretare definitivă a dreptului comunitar și, prin urmare, a 
articolului 354 TFUE, este Curtea de Justiție.

Delimitarea competențelor UE și ale statelor membre este explicitată la articolul 51 din Carta 
drepturilor fundamentale, care se referă la aplicarea Cartei. La articolul 51 din Cartă se 
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stipulează că dispozițiile acesteia se adresează instituțiilor și organelor UE, precum și statelor 
membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Trebuie respectate 
limitele competențelor conferite Uniunii, iar Carta nu extinde domeniul de aplicare a dreptului 
Uniunii, nu creează nicio competență sau sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică 
competențele și sarcinile stabilite de tratate.

În ceea ce privește țările candidate, acțiunile Comisiei se bazează pe evaluarea respectării 
criteriilor de aderare, inclusiv statul de drept și un sistem judiciar funcțional. Respectarea 
dreptului de proprietate este un criteriu util în astfel de evaluări. Retrocedarea proprietății ar 
trebui să se facă într-un mod echitabil și transparent, cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale și a statului de drept.

O situație în care regimul proprietăților imobiliare rămâne, în mare măsură, incert reprezintă, 
de asemenea, un obstacol în calea unei economii de piață funcționale și îndeplinirii criteriilor 
economice de aderare. Accesul liber și nediscriminatoriu la dobândirea dreptului de 
proprietate va stimula crearea de întreprinderi, investițiile străine și naționale, creșterea 
economică, productivitatea în sectorul agricol etc. Un principiu fundamental al economiei de 
piață este, de asemenea, posibilitatea de a folosi proprietățile funciare și imobiliare ca garanție 
pentru împrumuturi în vederea realizării de investiții sau în alte scopuri. Acesta este încă un 
motiv pentru a clarifica chestiunile legate de proprietate.

După cum a explicat în comunicarea anterioară, Comisia continuă să monitorizeze situația. 
Ultimele evoluții în ceea ce privește retrocedarea proprietăților în țările din Balcanii de Vest, 
precum și în Kosovo, pot fi rezumate după cum urmează:

- În Bosnia și Herțegovina nu s-a instituit încă un cadru legal definit. La nivel statal, 
întârzierea este rezultatul opoziției manifestate de unele partide politice care au contestat 
competența constituțională a Adunării Parlamentare din BH de a adopta legislația în materie 
de retrocedare a proprietăților.

- Republica Srpska este pe cale să adopte o versiune proprie a Legii retrocedărilor. Aceasta 
confirmă faptul că încă nu există condiții pentru o soluție durabilă și armonizată.

- În Croația, dreptul de proprietate este, în general, asigurat. Încă există cazuri pendinte de 
repunere în posesie cu întârziere și probleme legate de acordarea compensațiilor pentru 
utilizarea proprietăților private deposedate în temeiul legislației din timpul războiului din anii 
'90.

- În Serbia, lipsa în continuare a unei baze juridice împiedică declanșarea adecvată a 
procesului de retrocedare. A continuat privatizarea unora dintre proprietățile aflate în litigiu, 
cu riscul antepronunțării de facto a viitoarelor decizii privind retrocedarea proprietăților. Din 
cauza crizei economice și, prin urmare, a resurselor bugetare limitate, acest proces trebuie să 
facă față unor provocări și mai mari.

- Situația din Kosovo este descrisă cu exactitate în studiile realizate. Agenția de cadastru din 
Kosovo, care a beneficiat de asistență financiară din partea UE, este responsabilă cu faza 
tehnică a procesului de atribuire a proprietăților. Deciziile finale sunt luate de instanțe. 
Kosovo și Serbia trebuie să coopereze în probleme legate de proprietate. Fără o astfel de 
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cooperare, nu se vor realiza progrese substanțiale pe termen scurt. Retrocedarea proprietăților 
este importantă pentru procesul de reîntoarcere, după cum s-a indicat în mod corect în 
concluziile studiilor.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 16 decembrie 2011

Ca urmare a informațiilor furnizate de petiționar cu privire la reuniunea din 
30 noiembrie 2010 a Uniunii Internaționale a Proprietarilor Imobiliari referitoare la 
retrocedarea proprietății, Comisia își reiterează poziția stabilită anterior.

În conformitate cu articolul 345 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, regimul 
proprietății continuă să țină de competența statelor membre. Acest lucru înseamnă că 
legislația UE nici nu impune și nici nu interzice regimurile de retrocedare sau de compensații 
pentru bunurile expropriate sau naționalizate înainte ca dreptul la proprietate să fie protejat în 
țările respective ca drept fundamental (adică înainte ca articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenția europeană a drepturilor omului să se aplice în țările în cauză).

Problema stabilirii sau nu a unui regim și condițiile, normele și criteriile pentru un astfel de 
regim reprezintă, în principiu, o chestiune de competență națională. În cazul în care un stat 
membru introduce un astfel de regim, acesta va trebui să respecte drepturile fundamentale, în 
special principiul nediscriminării și al egalității în fața legii.

În ceea ce privește țările candidate și potențial candidate, Comisia evaluează dacă acestea 
respectă criteriile de la Copenhaga. Pe lângă respectarea principiilor nediscriminării și 
egalității în fața legii, problemele nerezolvate legate de proprietate și situațiile incerte în ceea 
ce privește dreptul de proprietate pot afecta în mod negativ climatul de investiții și 
dezvoltarea economică. Prin urmare, Comisia continuă să monitorizeze situația retrocedărilor 
în țările implicate în procesul de aderare.

Referitor la cele mai recente evoluții, trebuie remarcat faptul că Serbia a adoptat în 
septembrie 2011 o lege privind retrocedarea pentru a pune capăt modului fragmentat în care 
au fost tratate drepturile de proprietate și pentru a îmbunătăți claritatea juridică a drepturilor 
de proprietate. Avizul Comisiei privind Serbia a subliniat necesitatea unei aplicări 
transparente și nediscriminatorii a legii respective, proces care va fi monitorizat îndeaproape 
de către Comisie.


