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Den 2. oktober 2002 
 
 
 
 

 

FÆLLES KONKLUSIONER 
af professor U. Bernitz, professor J. A. Frowein, Lord Kingsland Q.C. 

 
 
Vi er nået frem til følgende fælles konklusioner: 
 
 
1.  Konfiskation på grundlag af Bene�-dekreterne giver ikke anledning til at vurdere 

spørgsmålet i forhold til EU-lovgivningen, da denne ikke virker med tilbagevirkende 
kraft. 

 
 
2.   Dekreterne om statsborgerskab henhører ikke under EU�s kompetence. 
 
 
3.  Selv om Tjekkiets ordning for tilbagegivelse i nogle henseender udgør 

forskelsbehandling i henhold til FN�s Menneskerettighedskommission, giver den ikke 
anledning til at vurdere spørgsmålet i forhold til EU-lovgivningen. 

 
 
4.  I løbet af tiltrædelsesproceduren skal det gøres klart, at strafferetlige afgørelser på 

grundlag af Bene�-dekreterne ikke kan håndhæves efter tiltrædelsen. 
 
 
5.  I forbindelse med tiltrædelsen er det tilsyneladende ikke bydende nødvendigt at ophæve 

lov nr. 115 fra 1946, hvori �velbegrundet gengældelse� giver fritagelse fra straffeansvar. 
Grunden hertil er, at privatpersoner har handlet med udgangspunkt i disse bestemmelser 
i mere end 50 år og derfor har en begrundet forventning om, at de ikke vil blive 
retsforfulgt for deres handlinger. Da vi imidlertid har vurderet, at denne lov strider mod 
menneskerettighederne og alle grundlæggende juridiske principper, mener vi, at Den 
Tjekkiske Republik formelt bør anerkende denne vurdering. 

 
 
6.  Vores holdninger er baseret på opfattelsen af, at alle EU-borgere fra tiltrædelsesdatoen 

har samme rettigheder på Den Tjekkiske Republiks område. 
 
 
 

* * * 
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1. Mandatet 
 

1) Jeg har fået mandat til at gennemføre en undersøgelse af spørgsmålet om, i hvor stor 

udstrækning de såkaldte Bene�-dekreter er relevante i forhold til artikel 49 i traktaten om Den 

Europæiske Union i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske 

Union. Mandatet, der blev tildelt af Europa-Parlamentets formandskab, har følgende ordlyd:  

 
�- Sæt fokus på gyldigheden og retsvirkningerne i dag af de såkaldte Bene�-dekreter og 

den dermed forbundne lovgivning om tilbagegivelse samt på Bene�-dekreternes status, 

for så vidt angår overensstemmelsen mellem dekreterne og fællesskabslovgivningen, 

Københavnskriterierne og den internationale lovgivning, der er relevant i forbindelse 

med udvidelsen; 

 
- tag de forhåndenværende responsa behørigt i betragtning, herunder især de responsa, 

der er udarbejdet af de europæiske institutioners tjenestegrene; 

 
- anfør, hvorvidt ansøgerlandene bør iværksætte foranstaltninger i lyset af deres 

tiltrædelse.� 

 

2) Det følgende responsum er baseret på en nøje evaluering af de responsa, som jeg har fået 

forelagt af Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste, samt andet 

materiale, som jeg har kunnet tage i betragtning.1 Jeg er ikke i stand til at læse dokumenter på 

tjekkisk og har således måttet støtte mig til oversættelser af dokumenter affattet på tjekkisk.  

                                                 
1 Dokumenter: Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, �Legal Opinion on the legal effect and on certain legal 
implications of the so-called �Bene�-Decrees�, Bruxelles, den 24.4.2002, SJ-0071/02; Europa-Kommissionens 
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2. Fortolkning af EU-traktatens artikel 49 
 

3) I EU-traktatens artikel 49 bestemmes følgende �Enhver europæisk stat, som overholder 

principperne i artikel 6, stk. 1, kan ansøge om at blive medlem af Unionen......�. I EU-traktatens 

artikel 6, stk. 1, bestemmes følgende : �Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati 

og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt 

retsstatsprincippet, der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles.�  

 

4) Med princippet om ensartethed i Den Europæiske Unions medlemsstaters 

grundlæggende forfatningsstruktur, som er knæsat i disse bestemmelser, beskrives de forhold, 

der er fremherskende i Unionens medlemsstater i dag. Set i lyset af konteksten og den 

europæiske integrations historie er det tydeligt, at disse bestemmelser ikke udelukker tidligere 

fascistiske eller kommunistiske lande fra at ansøge om at blive medlem af Den Europæiske 

Union.  

 

5) Det bør i den forbindelse erindres, at den europæiske integrationsstruktur først blev 

udviklet i form af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der allerede blev oprettet seks år efter 

den anden verdenskrig, af seks medlemsstater, hvoraf fem mindst havde været delvist besat af 

Tyskland under anden verdenskrig.2 Befolkningerne i disse besatte lande havde lidt voldsomt 

under besættelsen.  

 

                                                                                                                                                            
Juridiske Tjeneste, �The so-called �Bene�-Decrees� and their relevance under Community Law�, Europa-
Kommissions uformelle eksemplar af analysen vedrørende Bene�-dekreterne, fortrolig og begrænset adgang til 
dokumentet, unummeret dokument. 
2 En del af præamblen lyder: �[...] Som har sat sig for at erstatte århundreders rivalisering med en sammenslutning 
af deres væsentligste interesser, ved gennem oprettelse af et økonomisk fællesskab at nedlægge den første 
grundsten til et videregående og uddybet fællesskab mellem befolkninger, der i lange tider har været splittet af 
blodige stridigheder, og at skabe det institutionelle grundlag, der kan være retningsgivende for en fremtidig fælles 
skæbne, har vedtaget at oprette et Europæisk Kul og Stålfællesskab [...]�. 
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6) Der hersker således ingen tvivl om, at EU-traktatens artikel 49 og artikel 6 skal fortolkes 

med henblik på fremtiden og ikke på fortiden. På den anden side kan det ikke udelukkes, at der 

skal foretages en vurdering af, hvorvidt bestemmelser, der blev vedtaget tidligere, kan have 

retsvirkninger, der ikke er i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 49 og artikel 6. Det er 

det spørgsmål, der er rejst vedrørende de såkaldte Bene�-dekreter.  

 

7) I denne forbindelse er Europa-Parlamentets beslutninger af den 15. april 1999 og den 5. 

september 2001 vigtige. I sidstnævnte beslutning bifaldt Europa-Parlamentet, �at den tjekkiske 

regering har til hensigt at undersøge de love og dekreter fra Bene�-regeringen fra 1945 og 1946, 

som stadig er gældende, med henblik på at konstatere, om de er i modstrid med Fællesskabets 

regelværk og Københavnskriterierne�.3  

 

 

3. De såkaldte Bene�-dekreter 
 

8) Med begrebet �Bene�-dekreterne� henvises der til en række love, der blev fra præsident 

Edward Bene�� hånd, der på grundlag af et forfatningsdekret af 15. oktober 1940 fra London 

håndhævede sine nødbeføjelser efter at have forladt Tjekkoslovakiet. Disse beføjelser blev 

ligeledes håndhævet, efter at præsident Bene� var vendt tilbage til Tjekkoslovakiet4. Efter at 

Tjekkoslovakiets lovgivningsmagt den 28. oktober 1945 var blevet overført til den midlertidige 

                                                 
3 Europa-Parlamentets beslutning om Den Tjekkiske Republiks ansøgning om medlemskab af Den Europæiske 
Union og status over forhandlingerne (EFT C 72 E af 21.3.2002). 
4 Jeg har fået oplyst, at der i alt blev vedtaget 143 dekreter, hvoraf 98 blev vedtaget, efter at præsident Bene� var 
vendt tilbage ved afslutningen af anden verdenskrig. Cf. Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, ibid., afsnit 16; 
H. Slapnicka, �Osteuropa Recht 1999�, s. 5. En uofficiel oversættelse af nogle af de væsentligste Bene�-dekreter til 
tysk kan findes på http://www.mitteleuropa.de/Bene�ch-d01.htm. 
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nationale forsamling, blev alle Bene�-dekreterne bekræftet i en særlig forfatningsbestemmelse af 

28. marts 1946 med tilbagevirkende kraft for juridisk gyldighed.5  

 

9) I den nuværende kontekst er kun et begrænset antal dekreter og love relevante, da de 

kunne give anledning til spørgsmål i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af 

Den Europæiske Union. Det drejer sig om følgende dekreter og love:  

 

a) Dekret af 21. juni 1945 (nr. 12) og dekret af 20. juli 1945 (nr. 28) om konfiskation uden 

kompensation af ejendom, herunder især af ejendomme, der tilhører det tyske eller ungarske 

folk. Disse dekreter om konfiskation blev suppleret med dekretet af 25. oktober 1945 (nr. 

108), i henhold til hvilket alle ejendomsrettigheder, der tilhørte personer med tysk eller 

ungarsk statsborgerskab, blev inddraget, medmindre de tilhørte personer, der var forblevet 

loyale mod Tjekkoslovakiet. 

 

b) Dekret af 2. august 1945 (nr. 33) om tjekkoslovakisk borgerskab. I henhold til dette dekret 

mistede de tjekkoslovakiske borgere af tysk eller ungarsk nationalitet, der havde fået tysk 

eller ungarsk borgerskab, deres tjekkoslovakiske statsborgerskab med tilbagevirkende kraft 

fra den dato, hvor de fik tysk eller ungarsk statsborgerskab. Alle andre tjekkoslovakiske 

borgere af tysk eller ungarsk nationalitet mistede deres tjekkoslovakiske statsborgerskab fra 

den dato, hvor dekretet trådte i kraft. Der blev gjort undtagelser for de personer, der havde 

udvist loyalitet over for Tjekkoslovakiet.  

 

c) Særlige dekreter om strafferetlige aspekter og procedurer gjorde det muligt at dømme folk in 

absentia for manglende loyalitet over for den tjekkoslovakiske stat under besættelsen. Med 

                                                 
5 Forfatningsbestemmelse af 28.3.1946 (nr. 57). Tysk oversættelse, se H. Slapnicka, ibid., s. 520. 
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dekret nr. 16/1945 blev der åbnet mulighed for, at der kunne idømmes dødsstraf i visse 

tilfælde, samt at der kunne idømmes hårde og lange fængselsstraffe. Disse bestemmelser er 

ikke længere gældende, men det er imidlertid uklart, i hvilken udstrækning domme, der er 

afsagt på grundlag af ovennævnte dekreter, stadig kan fuldbyrdes.  

 

d) Den 8. maj 1946 vedtog den midlertidige nationale forsamling lovgivning �om lovligheden af 

handlinger, der var begået i forbindelse med kampen for at genvinde tjekkernes og 

slovakkernes frihed� (lov nr. 115). I artikel 1 i denne lov erklæres følgende: 

 
Enhver handling, der blev begået mellem 30. september 1938 og 28. oktober 1945, og som 

havde til formål at støtte tjekkernes og slovakkernes frihedskamp, eller som var 

velbegrundede gengældelsesaktioner for de handlinger, som besættelsesmagten og deres 

allierede havde begået, er ikke ulovlig, ej heller i de tilfælde, hvor sådanne handlinger 

under andre omstændigheder ville have været strafbare.6  

 
Nærværende responsum omhandler de forskellige spørgsmål, der opstår i kølvandet på disse 

bestemmelser.  

 

 

4. Indledende bemærkninger 
 

10) For at undgå eventuelle misforståelser er det nødvendigt at gøre klart, at der er to 

anvendelsesområder for nærværende responsum. Det ene er holdningen til Den Slovakiske 

Republik, og det andet er Den Europæiske Unions borgeres retsstilling efter tiltrædelsen.  

                                                 
6 Oversættelse forefindes i: Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, ibid., afsnit 60.  
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11) Da staten Tjekkoslovakiet blev opløst via en procedure, der var baseret på en aftale 

mellem den tjekkiske og slovakiske side, blev de to nye republikker, Den Tjekkiske Republik og 

Den Slovakiske Republik, oprettet.7 Bene�-dekreterne udgør fortsat en del af begge republikkers 

retsorden. Selv om mange af de spørgsmål, der drøftes i nærværende responsum, ligeledes vil 

finde anvendelse på Den Slovakiske Republik, begrænser responsummet sig til situationen i Den 

Tjekkiske Republik. Grunden til denne begrænsning er, at det forhåndenværende materiale, 

herunder Europa-Parlamentets og Europa-Kommissionens responsa, hovedsagelig omhandler 

Den Tjekkiske Republik. Da det forventes, at Den Tjekkiske Republik er den første af de to 

republikker, der tiltræder Unionen, er det forsvarligt at begrænse nærværende responsum til Den 

Tjekkiske Republiks situation.  

 

12) Jeg har ikke fået nogen særlige oplysninger om status for tiltrædelsesforhandlingerne 

mellem Den Europæiske Union og Den Tjekkiske Republik. Der er navnlig ingen oplysninger til 

rådighed om eventuelle overgangsbestemmelser, der kan være indgået aftale om, for så vidt 

angår Den Europæiske Unions borgeres erhvervelse af ejendom i Den Tjekkiske Republik. I de 

problemstillinger, som er omfattet af det mandat, der er udarbejdet af Europa-Parlamentet, 

antydes det ikke på nogen måde, at tiltrædelsesforhandlingerne kunne indebære, at der ville 

blive sondret mellem Den Europæiske Unions borgere efter tiltrædelsen. Det skal særligt 

fremhæves, at en sådan sondring ville være et grundlæggende brud på Den Europæiske Unions 

traditioner og måske endda ville give anledning til søgsmål, da den ville blive opfattet som en 

traktatbestemmelse, der udgør forskelsbehandling, som ikke er i overensstemmelse med de 

generelle forfatningsmæssige principper, som Den Europæiske Union bygger på.  

 

                                                 
7 En detaljeret gennemgang findes i: Eric Stein, �Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup�, 1997. 
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13) I nærværende responsum er der således taget udgangspunkt i, at alle Den Europæiske 

Unions borgere efter tiltrædelsen vil have samme ret til at erhverve ejendomme i Den Tjekkiske 

Republik. Dette udelukker ikke, at der kan vedtages særlige overgangsbestemmelser, og det 

udelukker ikke, at der kan indgås aftale om bestemmelser vedrørende fritidsboliger. Det er 

velkendt, at protokol nr. 16 fra 1992 beskytter den danske lovgivning om erhvervelse af 

ejendomme, der ikke er helårsboliger, mod at blive anfægtet i henhold til Den Europæiske 

Unions lovgivning.  

 

14) På grund af de misforståelser, der nogle gange er fremherskende i denne forbindelse, 

skal følgende imidlertid fremhæves: Det er udelukket at udarbejde en tillægsprotokol med 

bestemmelser om udøvelse af forskelsbehandling mellem forskellige kategorier af Den 

Europæiske Unions borgere. Dette betyder, at tyskere, ungarere eller østrigere, der var, eller hvis 

forfædre var, tidligere indbyggere i Sudeterland, ikke kan tildeles færre rettigheder i Den 

Europæiske Union end andre europæiske borgere.  

 

 

5. Konfiskationsspørgsmålene i 1945-1946 
 

15) Konfiskationen uden kompensation af tidligere tjekkoslovakiske eller andre borgeres 

ejendom, der blev anset for at tilhøre den tyske eller ungarske befolkning, er et emne, der blev 

helt færdigbehandlet i 1945 og 1946. På denne baggrund hævdede den tjekkiske 

forfatningsdomstol i sin afgørelse af 8. marts 1995, at dekret nr. 108 af 25. oktober 1945 skulle 

anses for at være en �udtømt� retskilde.8 Det er imidlertid klart, at dekretet blev anset for at 

være blevet gyldigt vedtaget, og at dets retsvirkning var overdragelse af ejendomme, der 
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oprindelig tilhørte de personer, hvis ejendom blev konfiskeret. Dekretet er således relevant for 

den nuværende juridiske status for de ejendomme, der er omfattet af den tjekkiske retsorden. 

 

16) Der er tvivl om, hvorvidt de konfiskationer, der i 1945 og 1946 foregik i forbindelse med 

tvangsforflytning af befolkninger, kunne forsvares i henhold til den internationale folkeret, selv 

under hensyntagen til de særlige reaktioner, som Tysklands handlinger under den anden 

verdenskrig affødte.9 Der kan imidlertid ikke være tvivl om, at konfiskationerne ikke har noget 

at gøre med bestemmelserne i EU-traktatens artikel 49 og artikel 6. Der er ingen henvisninger til 

fortiden i nogen af artiklerne, og ingen af artiklerne kunne danne grundlag for en genoptagelse 

af drøftelserne om konfiskationer, hvorom der for længst er truffet beslutning i et 

tiltrædelseslands retssystem.  

 

17) I EF-traktatens artikel 295 bekræftes det, at de ejendomsretlige ordninger i 

medlemsstaterne ikke berøres af traktaten. Denne regel finder anvendelse på alle former for 

ejendom, herunder ejendom, der er erhvervet gennem eller efter konfiskation og lovligt i 

henhold til den pågældende medlemsstats retsorden, samt ejendom, der er erhvervet længe før 

                                                                                                                                                            
8 Den tjekkiske forfatningsdomstols afgørelse af 8. marts 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 (bind I, 
1995), 73ff). Den tyske oversættelse kan findes i: G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, 
�Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik�, 2001, s. 151ff. 
9 Dette emne kan ikke drøftes, samtidig med at det begrænses til Tjekkoslovakiets handlinger, men det ville være 
nødvendigt at behandle de beslutninger, der blev truffet af de allierede på Potsdam-konferencen i 1945. Følgende 
blev fastslået i konferencens protokol: Tyske befolkningsgrupper eller personer, der er bosiddende i Polen, 
Tjekkoslovakiet og Ungarn, skal forflyttes til Tyskland. Det blev tilføjet, at forflytningerne skulle gennemføres på 
en ordentlig og menneskelig måde. Det er generelt erkendt, at denne betingelse blev tilsidesat i vid udstrækning før 
og efter Potsdam-konferencen. Som følge af denne beslutning, der blev truffet af de allierede, blev konfiskationen 
af ejendomme, der blev forladt i de lande, hvorfra personerne blev forflyttet, tilsyneladende accepteret som en 
konsekvens. En nyligt offentliggjort tjekkisk publikation indeholder erklæringer fra den russiske, amerikanske og 
britiske ambassadør i Prag, hvori beslutningerne fra Potsdam bekræftes. Af erklæringerne fremgår det, at enhver 
drøftelse om forflytningen af den tyske befolkning fra tjekkoslovakisk territorium og konfiskation af de 
tilbageblevne ejendomme skulle ske med deltagelse af de stater, der havde været med til at træffe beslutningen i 
Potsdam. Den tjekkiske publikation: �Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, s. 103�. For en diskussion 
af Potsdam-konferencen, se J. A. Frowein, �Potsdam Agreements on Germany�, Encyclopedia of Public 
International Law (ed. R. Bernhardt), bind III, 1997, s. 1087-1092. For en kritisk diskussion af selve forflytningen, 
C. Tomuschat, �Die Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens von Rechtsansprüchen nach 
Völkerrecht und deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht�, 56 (1996), s. 
1-69. I denne forbindelse, skal det ligeledes erindres, at Tyskland havde påbegyndt en tvangsforflytning af 
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tiltrædelsen. Det er korrekt, at Domstolen har gjort det klart, at artikel 295 ikke kan anvendes til 

at begrænse de frihedsrettigheder, som er knæsat i traktaten.10 I frihedsrettighederne i traktaten 

henvises der imidlertid ikke på nogen måde til konfiskationer i 1945-1946.  

 

18) Det skal ligeledes tages i betragtning, at der i EF-traktaten ikke direkte er fastlagt krav 

vedrørende ekspropriation. EU-traktatens artikel 6 skal bestemt fortolkes på en sådan måde, at 

der i denne forbindelse henvises til kravene i den europæiske menneskerettighedskonvention. 

Derved finder artikel 1 i protokol nr. 1 til konventionen, i henhold til hvilken der i princippet 

kræves kompensation i forbindelse med ekspropriation, anvendelse på Den Europæiske Unions 

lovgivning.11 Denne bestemmelse virker imidlertid ikke med tilbagevirkende kraft og regulerer 

ikke konfiskationer, der er gennemført i 1945-1946.  

 

19) Det synspunkt, at konfiskationerne, der blev gennemført i 1945-46, ikke kan anfægtes 

under henvisning til EU-lovgivningen udtrykkes korrekt i Europa-Kommissionens Juridiske 

Tjenestes analyse12 samt i Parlamentets udtalelse13. De forfattere, der har udtalt sig om emnet, er 

ligeledes enige i dette synspunkt.14 I den tysk-tjekkiske erklæring fra 1997 beklager Tjekkiet, at 

konfiskationerne gjorde uskyldige mennesker uret, men beklagelsen er ikke blevet fulgt op af 

konsekvenser.15  

 

                                                                                                                                                            
befolkningsgrupper. Tvangsforflytningen var ikke begrænset til jøderne, men omfattede ligeledes polakker og 
andre. Cf. G. Aly, �Endlösung�, 1998. 
10 Sag C-350/92, Spanien mod Rådet, Sml. 1995 I, s. 1985. 
11 Se J. A. Frowein/W. Peukert, �EMRK-Kommentar�, 2. udgave, 1996, s. 809-817; kompensationsprincippet blev 
fastlagt i afgørelserne i James-sagen og Lithgow-sagen i 1986, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, s. 98, 
66ff og s. 102, 89ff. 
12 Europa-Kommissionens Juridiske Tjeneste, ibid., s. 4. 
13 Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, ibid., afsnit 165ff, s. 24 s. I Parlamentets responsum henvises der til 
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse af 12. juli 2001 i sagen om Prins Hans-Adam II af 
Liechtenstein. I denne afgørelse behandler domstolen imidlertid ikke emnet konfiskation i denne sammenhæng (se 
s. 10).  
14 C. Tomuschat i: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, �European Integration and International Co-ordination�, 
2002, s. 451. 
15 Se bilag, erklæring III. 
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20) Det bør også nævnes, at Tyskland efter genforeningen i denne forbindelse ikke 

tilbagegav ejendom, der var konfiskeret mellem 1945 og 1949 på grundlag af de sovjetiske 

beslutninger. Den tyske forfatningsdomstol bekræftede i adskillige afgørelser, at denne praksis 

ikke udgør en krænkelse af forfatningens bestemmelser om ejendomsret.16 Dette eksempel viser, 

at en af Den Europæiske Unions medlemsstater ikke tilbagegav ejendom, der var konfiskeret 

under de meget særlige omstændigheder, der forelå efter den anden verdenskrig. 

 

21) Jeg kan således konkludere, at konfiskationerne på grundlag af de såkaldte Bene�-

dekreter ikke giver anledning til problemer i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks 

tiltrædelse af Den Europæiske Union.  

 

 

6. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse i den sag, der blev indbragt af 
Prinsen af Liechtenstein 

 

22) Den afgørelse, der blev afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 12. 

juli 2001, i den sag, der blev indbragt af Prinsen af Liechtenstein17, citeres i Parlamentets 

responsum.18  

 

23) Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol skulle tage stilling til, hvorvidt de tyske 

domstoles afvisning af at tage stilling til, hvorvidt de tjekkoslovakiske konfiskationer på 

grundlag af Bene�-dekreterne var i strid med den internationale lovgivning, udgjorde en 

krænkelse af den europæiske menneskerettighedskonvention. Prinsen af Liechtenstein havde 

hævdet, at denne afvisning var en krænkelse af hans rettigheder i henhold til konventionen. Den 

                                                 
16 Den tyske forfatningsdomstol, BVerfGE s. 84, 90, 122-128; s. 94, 12. 
17 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, afgørelse af 12. juli 2001, Prins Hans-Adam II af Liechtenstein 
mod Tyskland, sag nr. 42527/98.  
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Europæiske Menneskerettighedsdomstol mente, at de tyske domstoles tilgrundlæggelse af en 

international traktat, der skulle sætte de tyske domstole ude af stand til at vurdere nogen former 

for konfiskationsforanstaltninger efter anden verdenskrig, var i fuld overensstemmelse med den 

europæiske menneskerettighedskonvention. Dette viser, at domstolen ikke på nogen måde tog 

stilling til konfiskationsforanstaltningerne. 

 

24) For så vidt angår påstanden om krænkelse af ejendomsretten i henhold til artikel 1 i 

protokol nr. 1 til den europæiske menneskerettighedskonvention, konkluderede domstolen, at 

der ikke var tale om nogen krænkelse. Prinsen af Liechtenstein havde hævdet, at han stadig 

ejede det pågældende maleri, og at konfiskationen, der var i strid med den internationale 

folkeret, skulle ophæves. Domstolen fandt ikke, at sagsøgeren havde nogen �ejendomsret� i 

henhold til artikel 1. Domstolen udtalte følgende: 

 

85. For så vidt angår dette præliminære spørgsmål, fremhæver domstolen, at 

ekspropriationen var blevet gennemført af myndighederne i det tidligere Tjekkoslovakiet i 

1946, som fastslået af forvaltningsdomstolen i Bratislava i 1951, dvs. før den 3. september 

1953, hvor konventionen trådte i kraft, og før den 18. maj 1954, hvor protokol nr. 1 trådte 

i kraft. Som følge heraf er domstolen ratione temporis ikke kompetent til at undersøge 

omstændighederne for ekspropriationen eller ekspropriationens skadelige virkninger, som 

stadig kan mærkes i dag (se Malhous mod Den Tjekkiske Republik (afgørelse), der citeres 

ovenfor, og Kommissionens retspraksis, f.eks. Mayer mod Tyskland, anbringende 

18890/91, 19048/91, 19342/92 og 19549/92, Kommissionens beslutning af 4. marts 1996, 

afgørelser og rapporter, s. 5-20).  

                                                                                                                                                            
18 Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, ibid., afsnit 81-86, s. 12-13, og afsnit 166-169, s. 24-25. 
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Domstolen tilføjer, at der under de foreliggende omstændigheder ikke er tale om en fortsat 

krænkelse af konventionen, som kan tilskrives Forbundsrepublikken Tyskland, og som 

kan påvirke de tidsmæssige begrænsninger på domstolens kompetence (se derimod 

afgørelsen i sagen Loizidou mod Tyrkiet (omstændigheder), der citeres ovenfor, s. 2230, § 

41). 

Efter iværksættelsen af foranstaltningen havde hverken sagsøgerens far eller sagsøgeren 

selv været i stand til at udøve nogen ejendomsrettigheder over maleriet, der blev opbevaret 

på Brno Historical Monuments Office i Den Tjekkiske Republik. 

Under disse omstændigheder kan sagsøgeren, som sin fars arving, ikke anses for at have 

bevaret adkomstretten eller kunne rejse krav om tilbagegivelse over for 

Forbundsrepublikken Tyskland, i medfør af artikel 1 i protokol nr. 1, i form af en 

�berettiget forventning� i henhold til domstolens retspraksis. 

86. Set i lyset af denne situation kan de tyske domstolsafgørelser og den efterfølgende 

tilbagesendelse af maleriet til Den Tjekkiske Republik ikke anses for at være et indgreb i 

sagsøgerens �ejendom� i henhold til artikel 1 i protokol nr. 1 (se ovenstående afsnit 78). 

87. Domstolen fastslår således, at artikel 1 i protokol nr. 1 ikke er blevet krænket.  

 

25) Selv om man måske kan anse den del af afgørelsen for at være en blåstempling af 

konfiskationsforanstaltningerne i den internationale retsorden, fremhævede domstolen, at den 

ratione temporis ikke kunne vurdere de konfiskationer, der blev gennemført i 1945-1946. I 

afgørelsen bekræftes imidlertid det synspunkt, som udtrykkes i nærværende dokument, om at 

konfiskationerne fra 1945-1946 ikke giver anledning til problemer i forhold til den europæiske 

menneskerettighedskonvention.  
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7. Mulig forskelsbehandling i forbindelse med tilbagegivelse 
 

26) Med lov nr. 243/1992 af 15. april 1992 blev der åbnet mulighed for tilbagegivelse til 

visse personer, der havde mistet deres ejendom på grund af konfiskationsbestemmelserne i 

Bene�-dekreterne. Muligheden for tilbagegivelse blev begrænset til borgere i Den Tjekkiske 

Republik. I henhold til artikel 11 a, § 3 i lov nr. 243/1992 kan personer, der er berettiget [til 

tilbagegivelse] i henhold til artikel 2, stk. 2, fremsætte krav om tilbagegivelse af fast ejendom i 

henhold til denne lov, dog senest den 30. juni 2001. Dette betyder, at fristen for fremsættelse af 

krav om tilbagegivelse for længst er udløbet, når tiltrædelsesprocessen afsluttes. 

 

27) Det spørgsmål, der opstår, er, hvorvidt en tilbagegivelsesprocedure, inden for rammerne 

af hvilken der kun kan fremsættes krav om tilbagegivelse inden Den Tjekkiske Republiks 

tiltrædelse af Den Europæiske Union, kunne give anledning til en sag i medfør af 

bestemmelserne om forskelsbehandling i artikel 12 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 

Fællesskab, i henhold til hvilken al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, 

er forbudt.  

 

28) Forbuddet mod forskelsbehandling kan som alle andre bestemmelser i Den Europæiske 

Unions lovgivning først få virkning fra det øjeblik, hvor det pågældende land tiltræder Den 

Europæiske Union. Dette bekræftes i Domstolens retspraksis.19 I henhold til denne fastslås det, 

at en tilbagegivelsesprocedure, der er afsluttet inden tiltrædelsen, ikke kan anfægtes under 

henvisning til traktatens bestemmelser om forskelsbehandling. De juridiske konsekvenser af en 

tilbagegivelsesprocedure, der afsluttes inden tiltrædelsen, er, at sagen ikke kan genåbnes efter 

tiltrædelsen på grundlag af EF-traktatens artikel 12.20 Selv i de tilfælde, hvor 

                                                 
19 Se f.eks. sag C-464/98, Westdeutsche Landesbank Girozentrale mod Friedrich Stefan, Sml. 2001 I, s. 173. 
20 Dette er sandsynligvis det synspunkt, der ligger til grund for formuleringen i Europa-Parlamentets Juridiske 
Tjenestes responsum: Der hersker tvivl om, hvorvidt disse love stadig ville skabe nye rettigheder og forpligtelser 
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tilbagegivelsesprocedurerne endnu ikke er afsluttet, vil tiltrædelsen ikke indebære en genåbning 

af fristen for fremsættelse af krav om tilbagegivelse. 

 

29) Der skal imidlertid tages højde for, at den kommission, der blev nedsat i henhold til FN�s 

konvention om borgerlige og politiske rettigheder, i adskillige sager, der er blevet den forelagt, 

har fastslået, at Den Tjekkiske Republiks tilbagegivelsesprocedure er i strid med artikel 26 i 

konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, hvori lighed, herunder lighed for loven, 

beskyttes.21 Set i lyset af disse omstændigheder bør det drøftes, hvorvidt forskelsbehandling i 

lovgivningen om tilbagegivelse, der er fastslået af et kompetent menneskerettighedsorgan, 

kunne få indflydelse på tiltrædelsesproceduren, selv hvis tilbagegivelseslovgivningen kun fandt 

anvendelse på et tidspunkt, hvor tiltrædelsen endnu ikke var sket. Man kunne f.eks. forestille 

sig, at fristen blev genåbnet på grund af tiltrædelsesforhandlingerne. Det er derfor væsentligt at 

drøfte FN�s Menneskerettighedskommissions synspunkter.  

 

30) Menneskerettighedskommissionen har først og fremmest i adskillige sager afgjort, at den 

tilbagegivelsesprocedure, som Den Tjekkiske Republik havde vedtaget for de personer, der 

havde mistet deres ejendomme som følge af de kommunistiske konfiskationsforanstaltninger, 

var udtryk for forskelsbehandling, da den både var baseret på kravet om tjekkoslovakisk 

borgerskab og permanent ophold i Tjekkoslovakiet. Menneskerettighedskommissionen 

konkluderede, at disse to krav skulle anses for vilkårlige krav, da kravene ikke var forbundet 

med den oprindelige ejendomsret og desuden var modstridende, da den tidligere 

                                                                                                                                                            
efter tiltrædelsen. Konklusioner, afsnit 171b, s. 26. Lovgivningen om tilbagegivelse, hvor fristen for fremsættelse af 
krav om tilbagegivelse er udløbet inden tiltrædelsen, kan ikke skabe nye rettigheder eller forpligtelser efter 
tiltrædelsen.  
21 I artikel 26 bestemmes det: �Alle mennesker er lige for loven og er berettigede til lovens ligelige beskyttelse uden 
nogen forskelsbehandling. I denne henseende skal loven forbyde enhver forskelsbehandling og sikre alle ligelig og 
effektiv beskyttelse imod forskelsbehandling af nogen grund, herunder race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk 
eller anden anskuelse, national eller social herkomst, formueforhold, fødsel eller anden stilling.�  
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tjekkoslovakiske stat selv havde fordrevet forfatterne til meddelelsen fra landet ved anvendelse 

af forfølgelse.22  

 

31) I adskillige sager vedrørende tidligere sudetertysk ejendom har kommissionen afgjort, at 

det ikke var vilkårligt, men udtryk for forskelsbehandling, at begrænse tilbagegivelsen til de 

ejendomme, der var blevet konfiskeret af det kommunistiske styre, og ikke udvide 

tilbagegivelsesforanstaltningerne til ligeledes at omfatte konfiskationer, der var foretaget i 

medfør af de såkaldte Bene�-dekreter.23 

 

32) I 2001 skulle kommissionen behandle spørgsmålet om tilbagegivelse i henhold til lov nr. 

243/1992 om konfiskation i medfør af Bene�-dekreterne. Sagen om De Fours Walderode24 

kendetegnes af meget særlige faktiske omstændigheder. Forfatteren til meddelelsen, K. De 

Fours Walderode, havde været statsborger i den nyligt dannede tjekkoslovakiske stat siden 

1918. Hans besiddelser blev konfiskeret i 1945. På grund af hans dokumenterede loyalitet over 

for Tjekkoslovakiet under besættelsen bevarede han imidlertid sit tjekkoslovakiske borgerskab. 

 

                                                 
22 FN�s menneskerettighedskommission, meddelelse nr. 516/1992, Simunek et al. mod Den Tjekkiske Republik, 
endelig stillingtagen, 19.7.1995, beretning fra FN�s menneskerettighedskommission, bind II, GA Official Records, 
50. mødeperiode, tillæg nr. 40 (A/50/40); Meddelelse nr. 586/1994, Adam mod Den Tjekkiske Republik, endelig 
stillingtagen, 23.7.1996, beretning fra FN�s menneskerettighedskommission, bind II, GA Official Records, 51. 
mødeperiode, tillæg nr. 40 (A/51/40); meddelelse nr. 857/1999, Blazek et al. mod Den Tjekkiske Republik, endelig 
stillingtagen, 12.7.2001, beretning fra FN�s menneskerettighedskommission, bind II, GA Official Records, 56. 
mødeperiode, tillæg nr. 40 (A/56/40). Det skal understreges, at mandatet til udarbejdelse af denne juridiske 
udtalelse begrænser sig til at omhandle tilbagegivelse forbundet med konfiskation i henhold til Bene�-dekreterne. 
23 FN�s menneskerettighedskommission, meddelelse nr. 643/1992, Drobek mod Den Tjekkiske Republik, endelig 
stillingtagen, 14.7.1997, beretning fra FN�s menneskerettighedskommission, bind II, GA Official Records, 52. 
mødeperiode, tillæg nr. 40 (A/52/40); Meddelelse nr. 669/1995, Malik mod Den Tjekkiske Republik, endelig 
stillingtagen, 21.10.1998, og meddelelse nr. 670/1995; Schlosser mod Den Tjekkiske Republik, endelig stillingtagen, 
21.10.1998, beretning fra FN�s menneskerettighedskommission, bind II, GA Official Records, 54. mødeperiode, 
tillæg nr. 40 (A/54/40); meddelelse nr. 807/1998, Koutny mod Den Tjekkiske Republik, endelig stillingtagen, 
20.3.2000, beretning fra FN�s menneskerettighedskommission, bind II, GA Official Records, 55. mødeperiode, 
tillæg nr. 40 (A/55/40).  
24 FN�s menneskerettighedskommission, meddelelse nr. 747/1997, De Fours Walderode mod Den Tjekkiske 
Republik, endelig stillingtagen, 30.10.2001, FN-dokument nr. CCPR/C/73/D/747/1997. 
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33) I 1992 mente de tjekkiske myndigheder, at han havde mistet sit tjekkoslovakiske 

borgerskab i 1949, da han forlod landet. I 1996 blev uafbrudt borgerskab vedtaget ved lov nr. 

243/1992 som et krav for at være berettiget til at fremsætte krav om tilbagegivelse. Udvalget 

mente, at det var udtryk for forskelsbehandling at kræve uafbrudt tjekkoslovakisk og tjekkisk 

statsborgerskab for nogen, som i henhold til lov nr. 243/1992 ellers havde ret til at kræve 

tilbagegivelse af ejendom, der var blevet konfiskeret på grundlag af de dekreter, der var rettet 

mod mennesker af tysk og ungarsk nationalitet.  

 

34) Spørgsmålet er, om menneskerettighedskommissionen mener, at den tjekkiske 

lovgivning om tilbagegivelse, for så vidt angår konfiskationer foretaget i medfør af Bene�-

dekreterne, generelt er udtryk for forskelsbehandling og burde ændres inden tiltrædelsen, fordi 

loven ikke giver mulighed for tilbagegivelse til personer, der i dag har tysk, ungarsk eller andet 

statsborgerskab. 

 

35) Der er vægtige argumenter mod dette synspunkt. Ingen har indtil videre hævdet, at Den 

Tjekkiske Republik burde tilbagegive al ejendom, der var blevet konfiskeret i medfør af Bene�-

dekreterne, til de tidligere ejere. Der er ingen tvivl om, at dette ville overskride enhver stats 

økonomiske og juridiske formåen i en tilsvarende situation. Der ville imidlertid også opstå et 

spørgsmål om baggrunden for konfiskationen, dvs. forflyttelsen af de tyske og ungarske 

befolkningsgrupper, der blev bekræftet på Potsdam-konferencen.25 Som ovenfor nævnt er denne 

beslutning for nylig blevet bekræftet af de stater, der undertegnede Potsdam-aftalen.26  

 

36) Menneskerettighedskommissionen behandlede ikke udtrykkeligt spørgsmålet om, 

hvorvidt den tjekkiske lovgivning, hvori tilbagegivelse begrænses til de personer, der har udvist 

                                                 
25 Se ovenfor i note 9, s. 8.  
26 Se note 9, s. 8. 
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loyalitet over for Tjekkoslovakiet, kan forsvares. I den sag, der blev behandlet i kommissionen, 

var der ingen tvivl om, at personen havde udvist loyalitet. Det er således tilsyneladende klart, at 

kommissionen baserede sin analyse på denne konstatering. Den anså indførelsen af kravet om 

uafbrudt statsborgerskab over for en, der havde udvist loyalitet, for at være udtryk for 

forskelsbehandling. Af kommissionens synspunkt kan det udledes, at alle andre, der ikke 

opfylder loyalitetskravet, skal have ret til tilbagegivelse.  

 

37) Dette viser, at der ved foretagelse af en grundig analyse af det synspunkt, som FN�s 

menneskerettighedskommission udtrykte om De Fours Walderode-sagen, ikke stilles 

spørgsmålstegn ved den generelle tilbagegivelsesordning, som Den Tjekkiske Republik 

anvender under henvisning til lov nr. 243/1992. Der er således ingen grund til at betvivle 

procedurens forenelighed med princippet om ikkeforskelsbehandling i forbindelse med 

tiltrædelsesprocessen. Hvis man foretager en grundig analyse af den sondring, der anvendes i 

den tjekkiske lov nr. 243/1992 om tilbagegivelse, kan det konstateres, at sondringen sker 

mellem personer, der udviste loyalitet over for staten Tjekkoslovakiet under besættelsen, og 

andre personer. Der er ikke korrekt at udlede kommissionens synspunkt, at der burde vedtages 

en generel tilladelse til at fremsætte krav om tilbagegivelse for alle de personer, der tilhørte den 

tyske eller ungarske befolkningsgruppe, og som led under konfiskationerne i 1945 og derefter. 

Sondringen skal nærmere anses for at være rimelig. 

 

38) Dette fører til den konklusion, at selv en udvidet fortolkning af reglen om 

ikkeforskelsbehandling, der er fastlagt i EF-traktatens artikel 12 og i EU-traktatens artikel 6, 

ikke giver anledning til at sætte spørgsmålstegn ved den procedure, der er fastlagt i den 

tjekkiske lov om tilbagegivelse, der som følge af tidsfristen den 30. juni 2001, ikke længere 

finder anvendelse, når tiltrædelsen finder sted. Den begrænsede tilbagegivelsesordning for de 
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konfiskationer, der blev gennemført i medfør af Bene�-dekreterne, giver således ikke anledning 

til spørgsmål i forbindelse med tiltrædelsen. 

 

 

8. Spørgsmålet om borgerskab 
 

39) På grundlag af dekretet om borgerskab (nr. 33/1945) mistede mange tidligere 

tjekkoslovakiske statsborgere, der blev anset for at tilhøre den tyske eller ungarske 

befolkningsgruppe, deres tjekkoslovakiske borgerskab. Dem, der havde fået tildelt tysk eller 

ungarsk borgerskab på grundlag af de forskellige traktater eller forordninger, blev frataget 

borgerskabet med tilbagevirkende kraft. Det er klart, at anvendelsen af disse bestemmelser var 

begrænset til den pågældende periode. Der kan ikke blive tale om nye sager i henhold til dette 

dekret. Selv om denne slags procedurer gav anledning til spørgsmål i forhold til de gældende 

internationale retsregler, regulerer disse regler ikke sager fra 1945-1946. Det bør i denne 

forbindelse tilføjes, at der var en tydelig logik forbundet med fratagelsen af de tvangsforflyttede 

menneskers borgerskab. Medmindre de blev frataget deres borgerskab i det land, hvorfra de blev 

forflyttet, ville de, i hvert fald teoretisk set, kunne kræve at vende tilbage.  

 

40) Forbundsrepublikken Tyskland var under forhandlingerne om Prag-traktaten af 11. 

december 197327 meget påpasselig med ikke at sætte spørgsmålstegn ved det tyske borgerskab, 

som sudetertyskere havde erhvervet på baggrund af München-traktaten.28 Erklæringen i Prag-

traktaten vedrørende annulleringen af München-traktaten er betinget i den henseende, at den 

ikke tillader konsekvenser for nationaliteten, her i betydningen borgerskab.29 Der skal tages 

                                                 
27 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; engelsk oversættelse: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
28 Bundesgesetzblatt 1938 II, 853; engelsk oversættelse: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
29 I artikel II, afsnit 2 anføres det, at traktaten ikke påvirker nationaliteten for hverken levende eller afdøde personer 
som følge af de enkelte kontrahenters retssystemer. 
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højde for dette i denne sammenhæng. Det viser, at de tjekkoslovakiske foranstaltninger, for så 

vidt angår disse mennesker, uheldigvis var en konsekvens af den historiske udvikling.  

 

41) Hvad der imidlertid er endnu vigtigere i forbindelse med udvidelsen er den udtrykkelige 

nationale kompetence i sager om borgerskab og nationalitet. Af EF-traktatens artikel 17 fremgår 

det, at nationalitet og borgerskab i medlemsstaterne udelukkende reguleres af den pågældende 

stat. Borgerskab er således ikke et spørgsmål, der giver anledning til problemer i forbindelse 

med tiltrædelsen.  

 

 

9. Dekreterne om strafferet og procedurer 
 

42) Særligt dekret nr. 16 og 137 fra 1945 åbnede mulighed for strafferetlige sanktioner mod 

personer, der havde samarbejdet med besættelsesmagten eller udvist tilsvarende opførsel. Der 

blev oprettet ekstraordinære domstole, der dømte folk i summariske procedurer, ofte in absentia. 

Et stort antal personer, der var flygtet eller drevet på flugt fra tjekkoslovakisk territorium, blev 

tilsyneladende dømt af sådanne domstole. Det er uklart, hvorvidt dommene fra disse domstole 

stadig er gældende og retskraftige i den tjekkiske retsorden.30 Dekreterne blev tilsyneladende 

ophævet i begyndelsen af 1948.31  

43) Hvis sådanne domme stadig kunne eksekveres, ville det give anledning til at vurdere 

spørgsmålet i medfør af EF-traktatens artikel 45 og artikel 6. Eventuel arrestation og 

tilbageholdelse af personer, der rejser ind i Den Tjekkiske Republik, på baggrund af in absentia-

domme i summariske procedurer i 1945 og 1946 ville være i modstrid med de grundlæggende 

rettigheder og retsstatsprincippet, der skal finde anvendelse fra tiltrædelsesdagen. Ifølge Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol udgør in absentia-strafferetsprocedurer principielt et 

                                                 
30 En tjekkisk advokat når frem til den konklusion, at domme, der er afsagt under det store omlægningsdekret nr. 
16/1945 ikke er retskraftige i dag af såvel retlige som faktuelle årsager. Selve dekretet blev ophævet og kan ikke 
stride imod regelværket. 
31 Udtalelse fra Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, konklusioner, punkt 171k, s. 27. 
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brud på menneskerettighederne i medfør af artikel 6 i den europæiske 

menneskerettighedskonvention.32  

 

44) Det er derfor vigtigt at kontrollere, om håndhævelsen af disse dokumenter automatisk 

udelukkes af bestemmelserne i den tjekkiske straffelov eller på baggrund af en anden retsregel. 

Dette skal afklares under tiltrædelsesproceduren.33 Det er en forudsætning for retssikkerheden, 

at der ikke rejses tvivl om dette punkt. Den tjekkiske regering skal indtage en klar holdning. Om 

nødvendigt må der vedtages lovgivning herom.  

 

 

10. Fritagelse for strafferetligt ansvar på baggrund af lov nr. 115 af 8. maj 1946 
 

45) Ifølge lov nr. 115 af 1946 er enhver handling, der blev begået mellem 30. september 

1938 og 28. oktober 1945, og som havde til formål at støtte tjekkernes og slovakkernes 

frihedskamp, eller som var velbegrundede gengældelsesaktioner for de handlinger, som 

besættelsesmagten og deres allierede havde begået, ikke ulovlig, ej heller i de tilfælde, hvor 

sådanne handlinger under andre omstændigheder ville have været strafbare.34 Denne lovgivning 

har stadig retskraft. Den udelukker eventuelle strafferetlige undersøgelser, anklager og 

domsfældelser af personer, som i den angivne periode har optrådt på den af reglen afgrænsede 

måde.  

 

46) Hvor det var let at forstå, at de handlinger, der havde til formål at hjælpe tjekkerne og 

slovakkerne i deres kamp for frihed, var fritaget for mulige sanktioner, er det sværere at fatte 

forståelse for den anden kategori. Den anden kategori henviser til velbegrundede 

gengældelsesaktioner for de handlinger, som besættelsesmagten og dens allierede havde begået. 

                                                 
32 Dom af 12.2.1985, Colozza mod Italien, serie A, nr. 89; dom af 13.2.2001, Krombach mod Frankrig, 
anbringende nr. 29731/96; ECHR, dom af 11.7.2002, Osu mod Italien, anbringende nr. 36534/97.  
33 I sit responsum konkluderer Europa-Parlamentet, at det ville være hensigtsmæssigt at kontrollere, om retten til 
håndhævelse automatisk udelukkes i medfør af bestemmelserne i den gældende tjekkiske straffelov (punkt 171k, s. 
27). Dette må anses som værende en betingelse for tiltrædelse.  
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Utvivlsomt var der under tvangsforflytningen (Vertreibung) af et stort antal tyskere og ungarere 

mange, der mistede livet som følge af vilkårlige handlinger fra vagterne, militsen eller voldelige 

medlemmerne af befolkningen.35 Lov nr. 115 har været brugt til at fritage handlinger for 

strafferetlige sanktioner, som var i strid med elementære humanitære principper, som det er 

anerkendt i den tysk-tjekkiske erklæring fra 1997.36 En sådan lovgivning er, under henvisning til 

EF-traktatens artikel 6, en grov overtrædelse af garantien for menneskerettighederne, 

retsstatsprincippet og den pågældende stats pligt til at beskytte alle mennesker på dets 

territorium mod voldelige handlinger. 

 

47) Det bør naturligvis tilføjes, at denne lovgivning blev vedtaget efter en lang og barsk 

besættelsesperiode, hvor mange civile var blevet brutalt myrdet eller såret. Mange, om ikke de 

fleste, handlinger fra tyskernes side under besættelsen blev aldrig undersøgt af anklagere eller 

domstole. Det var ikke muligt at fastslå, om der, for at tage et af de mere berygtede eksempler, 

nogensinde blev rejst sager ved de tyske domstole mod de medlemmer af den tyske hær, der 

havde været involveret i mordene i Lidice, der blev begået som en gengældelsesaktion efter 

angrebet på Heydrich, den højstrangerende tyske tjenestemand i det besatte Tjekkoslovakiet 

(Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).37 Ifølge rapporterne blev 199 mænd dræbt på stedet i 

Lidice, mens 184 kvinder blev deporteret til koncentrationslejren i Ravensbrück, hvor 52 af 

kvinderne døde, og flere end 80 børn blev dræbt i gaskammeret i Chelmno.38 

 

48) Så vidt vides fandtes der ingen andre love i de europæiske lande, der var under tysk 

besættelse, som svarer til loven af 1946. Den franske lov nr. 46/729 af 16. april 1946 åbnede 

                                                                                                                                                            
34 Engelsk oversættelse fra Europa-Parlamentets Juridiske Tjenestes responsum, punkt 60, s. 9.  
35 Se citater i C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), s. 1, 5. 
36 Se III i erklæringen, bilag. 
37 Der er ikke anført nogen Lidice-retssager i C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
38 Se M. Kárný, i: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, s. 61. 
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mulighed for amnesti i forbindelse med alle de strafferetlige handlinger, der havde til formål at 

befri Frankrig.39 Dette kan fortolkes på samme måde som lov nr. 115. Den formelle fritagelse 

for strafferetlige sanktioner af handlinger, som udgjorde en velbegrundet gengældelsesaktion for 

de handlinger, som besættelsesmagten og deres allierede havde begået, er tilsyneladende 

enestående.  

 

49) Det er ikke almindeligt kendt, at lov nr. 115 af 8. maj 1946 tilsyneladende var udarbejdet 

under indflydelse af et Hitler-dekret af 7. juni 1939, hvori alle, der havde begået strafferetlige 

handlinger i kampen for bevarelsen af det tyske element i de sudetertyske områder eller for disse 

områders hjemkomst til det tyske kejserrige inden den 1. december 1938, blev fritaget for 

strafferetligt ansvar.40 Tjekkiske forfattere forklarer, at lov nr. 115 rent faktisk blev udarbejdet 

efter samme model som det tyske dekret af 7. juni 1939. De anfører ligeledes, at lov nr. 115 ikke 

blev anvendt i praksis i sager, hvor der kun forelå personlige motiver, som f.eks. ved røverier. 

Dette blev tilsyneladende bekræftet af afgørelser i den tjekkoslovakiske højesteret i 1947 og 

1949.41 Ligeledes har mindst to forfattere anført, at loven ikke fandt anvendelse på forbrydelser 

mod menneskeheden.42 Men der er tilsyneladende ikke rejst nogen tiltale.  

 

                                                 
39 Teksten lyder som følger: �Art. 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi 
pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées 
pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commises 
antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour les départements du 
Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l�esprit de servir la 
cause de la libération définitive de la France.� 
40 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Den tyske tekst lyder: �Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten und 
Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 
oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit folgender 
Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht vollstreckt sind, 
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet.� 
41 V. Pavlicek, i: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, s. 69 ff. 
42 J. Hon/J. �itler, Law no. 115/46, dated 8 May 1946, its genesis and implementation and criticism. Ifølge den 
foreliggende tekst blev manuskriptet udgivet i 1996 og redigeret i 2002. Forfatterne forklarer detaljeret drøftelserne 
omkring lov nr. 115, herunder den på daværende tidspunkt udtrykte kritik fra tjekkoslovakiske politikere og andre 
borgere. De beskriver flere sager, hvor loven ikke blev anvendt på handlinger, der betegnedes �gestapoisme�.  
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50) Christian Tomuschat, et tidligere medlem af FN�s kommission under konventionen om 

borgerlige og politiske rettigheder, har foreslået, at denne lovgivning skulle ophæves af Den 

Tjekkiske Republik for at muliggøre efterforskningen af kriminalsager.43 Tomuschat baserer 

sine argumenter på afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, FN�s 

Menneskerettighedskommissions synspunkter og flere andre internationale forhold, der viser, at 

kriminelle aktører i princippet skal retsforfølges.44 Han drøfter ikke i detaljer, hvilke årsager der 

eventuelt kunne tale mod en ophævelse af lovgivningen efter mere end 50 år, med den 

konsekvens, at folk kunne retsforfølges nu.  

 

51) Der kan drages tvivl om, hvorvidt en fjernelse af den lovgivningsmæssige hindring for 

efterforskning og en mulig retssag ville være i modstrid mod artikel 7 i den europæiske 

menneskerettighedskonvention, hvori det fastlægges, at ingen kan kendes skyldig i et strafbart 

forhold på grund af en handling, der ikke udgjorde en forbrydelse efter national eller 

international ret, da den blev begået.45 Eftersom loven af 8. maj 1946 havde tilbagevirkende 

kraft, idet den begrænsede fritagelse for strafferetlige sanktioner indtil den 28. oktober 1945 

kunne det argumenteres, at artikel 7 i den europæiske menneskerettighedskonvention i det 

mindste ikke finder direkte anvendelse. En ophævelse af loven ville medføre en fjernelse af en 

normativ fritagelse for strafferetligt ansvar.  

 

52) Dette argument giver imidlertid ikke noget endegyldigt svar på den skæbne, der venter 

de personer, der berøres af en sådan ophævelse. Der kan ikke ses bort fra, at efterforskningen af 

og retsforfølgningen i kriminalsager giver anledning til meget alvorlige problemer, selv efter 50 

år. I henhold til oplysninger fra tjekkiske advokater falder de fleste af sagerne for 

                                                 
43 C. Tomuschat, i: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, �European Integration and International Co-
ordination�, 2002, s. 451, 470 ff. 
44 C. Tomuschat, ibid., p. 471 et seq. 
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forældelsesfristen og kan derfor ikke længere gennemføres46. Selv om forældelsesfristen ikke er 

overskredet, er det meget tvivlsomt, om det i henhold til de Unionens grundlæggende 

rettigheder er nødvendigt på nuværende tidspunkt at retsforfølge at personer, der begik en 

forbrydelse for mere end 50 år siden, da disse mennesker hele deres liv har haft tillid til, at de 

ikke kunne retsforfølges for deres strafbare handlinger.  

 

53) Christian Tomuschat nævner helt korrekt, at der i Tyskland er personer, der retsforfølges 

for krigsforbrydelser, som de begik under den anden verdenskrig, selv om de blev afsløret meget 

sent47. Det ville imidlertid ikke være korrekt at anvende samme målestok for udviklingen i 

Tyskland og det spørgsmål, som behandles i dette responsum. Efter den 8. maj 1945 og 

Tysklands besættelse herskede der ingen tvivl om, at der var tyskere, der skulle tage ansvaret for 

de mange forfærdelige forbrydelser, som de havde begået under det nationalsocialistiske styre 

og især fra 1939 til 1945. Dette blev i begyndelsen kun håndhævet af de allierede 

besættelsesmagter, men meget snart blev det ligeledes indført i det tyske retssystem, om end 

princippet blev håndhævet mindre strengt. Ingen personer i Tyskland kunne læne sig op ad 

princippet om berettiget forventning og føle sig overbevist om, at de ikke kunne retsforfølges, 

såfremt det blev opdaget at de havde begået sådan en form for strafbar handling.48  

 

54) Dette adskiller sig fuldstændigt fra situationen i Tjekkoslovakiet og i Den Tjekkiske 

Republik, som den har formet sig hidtil. Det kan hævdes, at det ikke er overbevisende at 

behandle personer, der har begået alvorlige kriminelle handlinger, forskelligt under disse 

omstændigheder. En af de tidligere nævnte betragtninger er imidlertid relevant i denne 

                                                                                                                                                            
45 Denne bestemmelse gennemgås i detaljer i J. A. Frowein i: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2. udg. 1996, art. 7, s. 321 ff. 
46 J. Hon/J. �itler, se note 42.  
47 I 2002 blev en tidligere officer på 93 år dømt for drab på gidsler i Italien. 
48 C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 
1945-1997, 1998, indeholder en generel beskrivelse af tyske retssager. 
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sammenhæng. De handlinger, der henvises til i den tjekkoslovakiske lov af 8. maj 1946, var 

handlinger, der blev udført som reaktion på det, som Tyskland havde udsat den tjekkoslovakiske 

befolkning for mellem 1938 og 1945. Selv om de fleste af ofrene var uskyldige, kan der ikke ses 

bort fra, at de krænkelser, som tyskerne dengang blev udsat for, navnlig var en reaktion på det, 

der var sket under den tyske besættelse.  

Citat af Ian Kershaw fra hans nylige biografi om Hitler:49 

 

Den rå brutalitet, som tyskerne havde anvendt over for befolkningerne i de lande, navnlig i 

Østeuropa, som de havde besat, gav nu bagslag for hele den tyske befolkning. I løbet af 

krigens sidste måneder mærkede tyskerne på deres egen krop den overvældende mængde 

tøjlesløs barbari, som Hitlers regime havde lagt kimen til.  

 

55) Selv om nærværende responsum omhandler spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for 

indgreb i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union, 

forekommer det ligeledes at være vigtigt at tage højde for udviklingen i forholdet mellem 

Tyskland og Tjekkiet i forhold til dette spørgsmål. I den tysk-tjekkiske erklæring fra 1997 

behandles det vanskelige forhold mellem Tyskland og Tjekkiet ved slutningen af og efter den 

anden verdenskrig direkte. I afsnit III i denne erklæring beklager Tjekkiet de lidelser og den 

uretfærdighed, som uskyldige mennesker blev udsat for i forbindelse med tvangsforflytningen af 

sudetertyskerne og konfiskationen af sudetertyskernes ejendom. Tjekkiet beklager overgrebene, 

der var i strid med grundlæggende humanitære principper og retsnormer. Endvidere beklager 

Tjekkiet formelt, at disse overgreb ikke blev anset for at være ulovlige endsige blev straffet i 

henhold til lov nr. 115 af 8. maj 1946. Afsnit III i erklæringen:50  

 

                                                 
49 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, s. 986, (tysk udgave). 
50 Se bilag. 
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Tjekkiet beklager, at der efter krigen blev påført mange lidelser og begået mange 

uretfærdigheder over for uskyldige mennesker i forbindelse med tvangsfordrivelsen og 

den tvungne genhusning af sudetertyskerne fra det tidligere Tjekkoslovakiet samt i 

forbindelse med ekspropriationen og fratagelsen af statsborgerskab, også set i lyset af, at 

skylden blev kollektivt pålagt. Tjekkiet beklager især de overgreb, der var i strid med de 

grundlæggende humanitære principper samt med dagældende retsregler, og beklager 

desuden, at det med lov nr. 115 af 8. maj 1946 blev gjort muligt at anse disse overgreb for 

ikke at være ulovlige, og at handlingerne som følge heraf ikke blev straffet. 

 

56) I forbindelse med nærværende vurdering er ovenstående udtalelse fra Tjekkiet og den 

kendsgerning, at Tyskland accepterede den, væsentlig. Det skal ses som et klart udtryk for den 

tyske holdning, i henhold til hvilken Tyskland ikke vil anmode om retsforfølgelse af de 

personer, der er omfattet af lov nr. 115. I modsat fald ville det ikke være muligt at forstå 

udtalelsens formulering, og der ville være ubalance i erklæringen. Afsnit II indeholder en 

erklæring, hvori Tyskland påtager sig ansvaret for udviklingen fra 1938 og frem.51 Igen meldes 

der ikke om nogen juridiske konsekvenser heraf.  

 

57) Dette viser ligeledes, at det i forbindelse med tiltrædelsesprocessen vil være vanskeligt at 

anmode om ophævelse af den pågældende lov, da Tyskland, som er det land, der er mest direkte 

berørt af udviklingen, i forbindelse med forhandlingerne om erklæringen fra 1997 ikke fastholdt, 

at lov nr. 115 skulle ophæves delvist. Erklæringen er ikke en traktat. Det er imidlertid en 

omhyggeligt formuleret tekst, der er forhandlet i detaljer, og som med udgangspunkt i princippet 

                                                 
51 Tyskland anerkender Tysklands ansvar for sin rolle i en historisk udvikling, der førte til München-aftalen i 1938, 
menneskeflugt og tvangsfordrivelse af personer fra det tjekkiske grænseområde samt den tvungne opsplitning og 
besættelse af Den Tjekkoslovakiske Republik. Tyskland beklager de lidelser og den uretfærdighed, som den 
tjekkiske befolkning blev udsat for som følge af de nationalsocialistiske forbrydelser, der blev begået af tyskere. 
Tyskland hylder ofrene for det nationalsocialistiske tyranni og de mennesker, der modsatte sig dette. Tyskland er 
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om god tro og standsning i international lovgivning, er relevant for forholdet mellem Tyskland 

og Tjekkiet.  

 

58) Af alle de ovenstående grunde, men især på grund af den indvirkning, som ophævelsen 

ville have på enkeltpersoner, konkluderer jeg, at en ophævelse af lov nr. 115 ikke kan kræves. 

Der skal gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Den Tjekkiske Republik har beklaget følgerne af 

loven, for så vidt angår de overgreb, der var i strid med de grundlæggende humanitære 

principper og retsregler. Det ville være passende, hvis denne holdning blev bekræftet i løbet af 

tiltrædelsesproceduren. Det er imidlertid en anden sag, hvorvidt den holdning, som de tjekkiske 

advokater udtrykker, og i henhold til hvilken forbrydelser mod menneskeheden aldrig var 

omfattet af lovens bestemmelser, bør give anledning til en eller anden form for indgreb fra de 

kompetente tjekkiske myndigheder i særligt alvorlige tilfælde.52  

 

11. Beskyttelse af mindretal 
 
59) I juni 1993 fastlagde Det Europæiske Råd i København nogle af de kriterier, der skulle 

overholdes i forbindelse med EU-traktatens artikel 6 og 49. I den forbindelse blev �respekt for 

og beskyttelse af mindretal� udtrykkeligt nævnt.53  

 

60) Den Tjekkiske Republik er medlem af Europa-Rådets rammekonvention om beskyttelse 

af nationale minoriteter54. Den Tjekkiske Republik anerkender formelt tilstedeværelsen af et 

                                                                                                                                                            
ligeledes bevidst om, at den nationalsocialistiske voldspolitik mod den tjekkiske befolkning bidrog til at skabe 
grundlaget for den flugt, tvangsfordrivelse og tvungne genhusning, der fandt sted i efterkrigstiden. 
52 Se note 46, s. 24. 
53 �Medlemskab kræver, at ansøgerlandene har fået skabt stabile institutioner, der sikrer demokrati, 
retsstatsprincippet, menneskerettighederne og respekt for og beskyttelse af mindretallene, og det skal have en 
fungerende markedsøkonomi samt kunne klare konkurrencepresset og markedskræfterne i Unionen. Medlemskab 
kræver, at ansøgerlandet skal være i stand til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab og bl.a. tilslutte sig 
målene for politisk, økonomisk og monetær union.� (Det Europæiske Råds møde i København, den 21.-22. juni 
1993, Formandskabets konklusioner). 
54 International Legal Materials, vol. 34 (1995), s. 353. 
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tysk mindretal på ca. 38.000 personer55. Den Tjekkiske Republik er ligeledes forpligtet af en 

traktat, som landet har indgået med Tyskland om den tyske minoritets rettigheder. I henhold til 

artikel 20 i traktaten af 27. februar 1992, der blev indgået med Den Tjekkiske og Slovakiske 

Føderative Republik og fortsat af Den Tjekkiske Republik, har det tyske mindretal fuldstændig 

ytringsfrihed og ret til at bevare deres traditioner. Der må ikke udøves forskelsbehandling over 

for dem på grundlag af deres tilhørsforhold til mindretallet56. 

61) Det er ikke blevet påstået, at Den Tjekkiske Republik ikke overholder deres nuværende 

forpligtelser til at beskytte mindretal. Det må formodes, at de bestemmelser, der ligeledes er 

knæsat i EU-traktatens artikel 49 og 6, overholdes.  

 

                                                 
55 I den tjekkiske folketælling fra marts 2001 beskrev 38.000 tjekkiske statsborgere deres nationalitet som værende 
tysk og udgjorde således under en halv procent af befolkningen. Se resultatet af folketællingen på 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
56 �Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit�, Bundesgesetzblatt 1992 II, s. 463. Den 
uofficielle engelsksprogede oversættelse kan læses i de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, 
s. 368. Følgende er et uddrag af artikel 20: �[...] (2) I henhold hertil har medlemmer af det tyske mindretal i Den 
Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik, dvs. personer, der har tjekkoslovakisk borgerskab, og som har tysk 
baggrund eller identificerer sig selv med det tyske sprog og den tyske kultur eller traditioner, navnlig ret til som 
enkeltpersoner eller i forening med andre medlemmer af deres gruppe at ytre sig frit og til at bevare og udvikle 
deres etniske, kulturelle, sproglige og religiøse identitet, og der må ikke gøres forsøg på at assimilere dem mod 
deres vilje. De har ret til at udøve deres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder fuldt ud og 
effektivt, uden nogen form for forskelsbehandling og med fuld lighed for loven. (3) Tilhørsforholdet til det tyske 
mindretal i Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik er enhver persons individuelle valg, der ikke må 
være til skade for den pågældende person. [...]�. 
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12. Konklusioner 
 

1) Konfiskationen i 1945-1946 af ejendom, der tilhørte mennesker, som blev anset for at være 

tyskere og ungarere, giver ikke anledning til spørgsmål i forbindelse med tiltrædelsen, da 

tiltrædelsesbetingelserne i EU-traktaten ikke vedrører fortiden. 

 

2) De begrænsede tjekkiske bestemmelser om tilbagegivelse, for så vidt angår ejendom, der er 

konfiskeret i henhold til Bene�-dekreterne, kan ikke anfægtes på grundlag af lovgivningen i Den 

Europæiske Union, da det ikke længere er muligt at anmode om tilbagegivelse, og da Den 

Europæiske Unions lovgivning først er gældende fra tiltrædelsestidspunktet.  

 

3) Selv hvis man tager højde for de synspunkter, der udtrykkes af FN�s 

Menneskerettighedskommission, kan den tjekkiske lovgivning, hvori der i forbindelse med 

tilbagegivelse skelnes mellem dem, der har udvist loyalitet over for Tjekkoslovakiet og derfor 

har bevaret deres statsborgerskab, og andre, ikke anfægtes i henhold til Den Europæiske Unions 

lovgivning, da sondringen er baseret på et rimeligt grundlag.  

 

4) Forordningerne vedrørende statsborgerskab i 1945-1946 giver ikke anledning til spørgsmål i 

forbindelse med tiltrædelse, da spørgsmål om nationalt statsborgerskab generelt ligger uden for 

Den Europæiske Unions lovgivning. 

 

5) Det skal sikres, at domme, der afsiges in absentia på grundlag af de specifikke dekreter, der 

blev vedtaget i 1945 og derefter, ikke kan håndhæves over for personer, der rejser ind i Den 

Tjekkiske Republik efter tiltrædelsen. Om nødvendigt, skal der vedtages lovgivning på dette 

område.  
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6) Lov nr. 115 af 1946 er stadig gældende og forhindrer straffesager mod personer, der har 

gennemført �velbegrundede gengældelsesaktioner� som reaktion på handlinger, der blev udført 

under besættelsen. Selv om dette har medført, at der er blevet begået forbrydelser mod uskyldige 

mennesker under tvangsforflyttelsen, anses en ophævelse af loven ikke for at være obligatorisk i 

forbindelse med tiltrædelsen. Grunden hertil er, at en ophævelse ville være et brud på de 

forventninger, som personer kan have haft i over 50 år. Juridisk set er det relevant, at Tyskland, 

der er det land, der var mest direkte berørt, ikke fastholdt, at loven skulle ophæves, da der blev 

afholdt forhandlinger om den tysk-tjekkiske erklæring fra 1997. Det ville være hensigtsmæssigt, 

hvis Den Tjekkiske Republik bekræftede, at den beklager særlige følger af lov nr. 115, som den 

har gjort i den tysk-tjekkiske erklæring fra 1997.  

 

7) For så vidt angår det tyske mindretal, der stadig bor i Den Tjekkiske Republik, er de 

europæiske bestemmelser om beskyttelse af mindretal tydeligt fastlagt i multilaterale og 

bilaterale traktater. Det må formodes, at disse bestemmelser overholdes.  

 

8) Tjekkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union kræver ikke, at Bene�-dekreterne eller anden 

lovgivning, der er nævnt i den sammenhæng, ophæves. Denne holdning er imidlertid baseret på 

det udgangspunkt, at alle Den Europæiske Unions borgere har lige rettigheder på Den Tjekkiske 

Republiks område efter tiltrædelsen.  

 

Heidelberg, den 12. september 2002      J. A. Frowein 
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BILAG: TYSK-TJEKKISK ERKLÆRING OM GENSIDIGE FORBINDELSER 
OG DEN FREMTIDIGE UDVIKLING DERAF 

 
 
Regeringerne i Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tjekkiske Republik, 
 
der henviser til traktaten af 27. februar 1992 om godt naboskab og venskabeligt samarbejde mellem 
Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik, med hvilken tyskere og 
tjekkere viste imødekommenhed over for hinanden, 
 
der erindrer den lange periode med frugtbare og fredelige forbindelser om godt naboskab mellem tyskere og 
tjekkere, i løbet af hvilken der blev etableret en rig og løbende kulturarv, 
 
der er overbevist om, at fortidig uretfærdighed ikke står til at ændre, men højst kan bedres, og at der ved en sådan 
udbedring ikke må opstå nye uretfærdigheder, 
 
der er bekendt med, at Forbundsrepublikken Tyskland varmt støtter Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Den 
Europæiske Union og Nordatlantiske Alliance, fordi den er overbevist om, at dette tjener til begges fordel,  
 
der bekræfter, at tillid og åbenhed i deres gensidige forbindelser er en forudsætning for et varigt og 
fremtidsorienteret forlig, 
 
erklærer hermed følgende: 
 
 

I 
 
De to lande er bekendt med deres forpligtelse til og ansvar for at udvikle de fremtidige tysk-tjekkiske forbindelser 
på grundlag af godt naboskab og partnerskab og dermed hjælpe med at forme et integreret Europa. 
 
Forbundsrepublikken Tyskland og Den Tjekkiske Republik deler i dag fælles demokratiske værdier, respekt for 
menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og international lovgivnings normer samt en 
forpligtelse til at overholde retsstatsprincippet og følge en politik for fred. På denne baggrund er de besluttede på at 
arbejde tæt sammen og i en venskabelig ånd inden for alle vigtige områder af deres gensidige forbindelser. 
 
Samtidig er de to lande bekendt med, at deres fælles vej til fremtiden kræver en klar erklæring om fortiden 
omfattende en tydelig anerkendelse af årsag og virkning i hændelsesforløbet. 
 
 

II 
 
Tyskland anerkender Tysklands ansvar for sin rolle i en historisk udvikling, der førte til München-aftalen i 1938, 
menneskeflugt og tvangsfordrivelse af personer fra det tjekkiske grænseområde samt den tvungne opsplitning og 
besættelse af Den Tjekkoslovakiske Republik. 
 
Tyskland beklager de lidelser, og den uretfærdighed, som den tjekkiske befolkning blev udsat for som følge af de 
nationalsocialistiske forbrydelser, der blev begået af tyskere. Tyskland hylder ofrene for det nationalsocialistiske 
tyranni og de mennesker, der modsatte sig dette. 
 
Tyskland er ligeledes bevidst om, at den nationalsocialistiske voldspolitik mod den tjekkiske befolkning bidrog til 
at skabe grundlaget for den flugt, tvangsfordrivelse og tvungne genhusning, der fandt sted i efterkrigstiden. 
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III 
 
Tjekkiet beklager, at der efter krigen blev påført mange lidelser og begået mange uretfærdigheder over for 
uskyldige mennesker i forbindelse med tvangsfordrivelsen og den tvungne genhusning af sudetertyskerne fra det 
tidligere Tjekkoslovakiet samt i forbindelse med ekspropriationen og fratagelsen af statsborgerskab, også set i lyset 
af, at skylden blev kollektivt pålagt. Tjekkiet beklager især de overgreb, der var i strid med de grundlæggende 
humanitære principper samt med dagældende retsregler, og beklager desuden, at det med lov nr. 115 af 8. maj 1946 
blev gjort muligt at anse disse overgreb for ikke at være ulovlige, og at handlingerne som følge heraf ikke blev 
straffet. 
 
 

IV 
 
De to lande er enige om, at fortidig uretfærdighed hører fortiden til, og de vil derfor rette deres forbindelser mod 
fremtiden. Netop fordi de stadig er bevidste om de tragiske kapitler i deres historie, er de fast besluttede på fortsat 
at prioritere forståelse og gensidig enighed i udviklingen af deres forbindelse, idet landene hver især lægger sig i 
hænderne på deres eget retssystem og respekterer, at den anden side har en anden juridisk holdning. De to lande 
erklærer derfor, at de ikke vil bebyrde deres forbindelser med politiske og juridiske spørgsmål, som hidrører fra 
fortiden. 
 
 

V 
 
De to lande bekræfter deres forpligtelser i henhold til artikel 20 og 21 i traktaten af 27. februar 1992 om godt 
naboskab og venskabeligt samarbejde, hvori rettighederne for medlemmerne af det tyske mindretal i Den Tjekkiske 
Republik og for personer af tjekkisk oprindelse i Forbundsrepublikken Tyskland fastlægges i detaljer. 
 
De to lande er bekendt med, at dette mindretal og disse personer spiller en vigtig rolle i deres gensidige forbindelser 
og erklærer, at fremme heraf fortsat er i begge landes interesse. 
 
 

VI 
 
De to lande er overbeviste om, at Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union og fri 
bevægelighed i dette område yderligere vil lette de gode naboskabsforbindelser mellem tyskere og tjekkere. 
 
I denne forbindelse udtrykker de tilfredshed med, at der på grund af Europaaftalen mellem Den Tjekkiske Republik 
og De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater er sket yderligere fremskridt inden for økonomisk 
samarbejde, herunder mulighed for selvstændig virksomhed og erhvervsvirksomheder i overensstemmelse med 
artikel 45 i denne aftale. 
 
De to lande er, inden for rammene af deres gældende love og regler, villige til i særlig grad at rette 
opmærksomheden mod humanitære og andre anliggender, særligt familieforhold og -forbindelser samt andre bånd, 
i deres behandling af ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse.  
 
 

VII 
 
De to lande opretter en tysk-tjekkisk fremtidsfond. Tyskland erklærer sig villig til at stille i alt 140 mio. DEM til 
rådighed for denne fond. Tjekkiet erklærer sig villig til at stille i alt 440 mio. CZK til rådighed for denne fond. 
Landene indgår en særskilt aftale om fælles forvaltning af fonden. 
 
Denne fælles fond anvendes til at finansiere projekter af fælles interesse (som f.eks. ungdomsudvekslinger, 
ældrepleje, bygning og drift af sanatorier, bevaring og genopbygning af monumenter og kirkegårde, fremme af 
mindretal, partnerskabsprojekter, tysk-tjekkiske debatfora, fælles videnskabelige og miljømæssige projekter, 
sprogundervisning, grænseoverskridende samarbejde). 
 
Tyskland anerkender sine forpligtelser og sit ansvar over for alle ofrene for nationalsocialistiske voldshandlinger. 
De pågældende projekter skal derfor især tjene til fordel for ofrene for nationalsocialistiske voldshandlinger. 
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VIII 

 
De to lande er enige om, at den historiske udvikling af forbindelserne mellem tyskere og tjekkere, særligt i første 
halvdel af det 20. århundrede, kræver en fælles forskningsindsats, og støtter derfor en fortsættelse af det tysk-
tjekkiske historikerudvalgs vellykkede arbejde. 
 
De to lande er samtidig enige om, at bevarelse og støtte af den kulturarv, der binder tyskere og tjekkere sammen, er 
et vigtigt skridt på vejen til at bygge bro til fremtiden. 
 
De to lande er enige om at oprette et tysk-tjekkisk debatforum, som især skal fremmes via den tysk-tjekkiske 
fremtidsfond, og i hvilket den tysk-tjekkiske dialog skal fremmes i begge regeringers regi og med deltagelse af alle, 
der har interesse i et tæt og stærkt tysk-tjekkisk partnerskab.  
 
 
 
Prag, januar 1997 
 
For Forbundsrepublikken Tysklands regering 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel    
 
For Den Tjekkiske Republiks regering 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Uofficiel engelsk oversættelse stillet til rådighed af presseafdelingen i Forbundsrepublikken 

Tysklands ambassade, Washington, D.C. 
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Prof. Bernitz 
 

 

 

 
RESPONSUM 
 

om undersøgelse ved professor dr. Jochen A. Frowein, Heidelberg af 12. september, 2002. 

Udbedt responsum om 

 

Bene�-dekreterne og relaterede spørgsmål 
 

udarbejdet af 

 

Professor dr. Ulf Bernitz 
 

Professor i europæisk ret ved universitetet i Stockholm 

Senior Research Fellow, Balliol College, Oxford 

 

30. september 2002 
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1. Mandatet 
 

Jeg har af Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Forskning fået mandat til at fremsende mit 

responsum om visse elementer af Den Tjekkiske Republiks lovgivnings overholdelse af 

regelværket. 

 

Parlamentet har givet professor dr. Jochen Abr. Frowein, Max Planck-instituttet for udenlandsk 

offentlig ret og international ret, Heidelberg, til opgave at udarbejde en grundlæggende 

undersøgelse om emnet. Jeg er blevet bedt om at fremsende et responsum om denne 

undersøgelse. En anden person, Lord Kingsland, London, har fået en tilsvarende opgave. 

 

Mandatet for professor Froweins undersøgelse og mit responsum defineres som følger: 

 

- sæt fokus på gyldigheden og retsvirkningerne i dag af de såkaldte Bene�-dekreter og den 

dermed forbundne lovgivning om tilbagegivelse samt på Bene�-dekreternes status i forhold 

til overensstemmelsen mellem dekreterne og fællesskabslovgivningen, 

Københavnskriterierne og den internationale lovgivning, der er relevant i forbindelse med 

tiltrædelsen; 

- tag de forhåndenværende responsa behørigt i betragtning, herunder især de responsa, der er 

udarbejdet af de europæiske institutioners tjenestegrene; 

- anfør, hvorvidt ansøgerlandene bør iværksætte foranstaltninger i lyset af deres tiltrædelse. 

 

I slutningen af august 2002 modtog jeg et udkast til professor Froweins undersøgelse. I en 

skrivelse til professor Frowein i starten af september rejste jeg et par vigtige spørgsmål. Disse 

spørgsmål blev afklaret af professor Frowein og jeg selv via telefon og e-mail og er medtaget i 

den endelige udgave af professor Froweins undersøgelse. 

 

 

2. Omfang og begrænsninger af responsummet 
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Jeg er blevet anmodet om at fremsende et responsum om professor Froweins undersøgelse. 

Denne undersøgelse udgør derfor baggrunden for mit responsum, og jeg har baseret mine 

konklusioner på den i nævnte undersøgelse fremlagte dokumentation. 

 

I de seneste måneder har jeg modtaget skrivelser og dokumentation i forbindelse med Bene�-

dekreterne og anvendelsen heraf fra forskellige personer og organisationer, som jeg hidtil ikke 

har haft kendskab til, primært i Tyskland og Ungarn. Jeg har imidlertid valgt ikke at tage 

kontakt til disse personer og organisationer, før jeg har fremsendt mit responsum til Parlamentet. 

 

På samme måde som professor Frowein finder jeg, at omfanget af det emne, vi er blevet 

anmodet om at undersøge, er begrænset til problemer i forbindelse med Den Tjekkiske 

Republiks kommende tiltrædelse af Den Europæiske Union. Således omfatter undersøgelsen 

ikke problemer vedrørende Den Slovakiske Republik, som primært vedrører forbindelser til 

ungarerne. Disse problemer synes imidlertid at være meget lig hinanden. Hovedparten af 

drøftelsen og konklusionerne i professor Froweins undersøgelse synes derfor at finde tilsvarende 

anvendelse på den slovakiske/ungarske situation. Dette gælder naturligvis ikke særlige tysk-

tjekkiske aftaler. 

 

Jeg vil også gerne påpege en anden begrænsning. Den nugældende Europaaftale mellem EU og 

Den Tjekkiske Republik falder tilsyneladende uden for undersøgelsens mandat og har ikke 

været omfattet af professor Froweins undersøgelse. Jeg vil derfor ikke drøfte situationen inden 

for rammerne af Europaaftalen. Jeg vil imidlertid kort nævne, at De Europæiske Fællesskabers 

Domstol (Domstolen) har fundet, at visse bestemmelser i Europaaftalen har en direkte virkning 

inden for EU og følgelig kan påberåbes af privatpersoner og virksomheder i retssager i 

medlemsstaterne. Disse bestemmelser, der har en direkte virkning, omhandler bl.a. 

etableringsfriheden og den frie bevægelighed for arbejdstagere.57 Jeg er ikke klar over, hvorvidt 

Den Tjekkiske Republik anvender Europaaftalen på tilsvarende vis og dermed tillader 

privatpersoner og virksomheder at påberåbe sig aftalen ved de tjekkiske domstole. Spørgsmålet 

vedrører internationale traktaters generelle status i national tjekkisk lovgivning. I det omfang de 

tjekkiske domstole anerkender en sådan direkte virkning, bør der imidlertid allerede i dag være 

mulighed for, at eksempelvis tyskere med en sudeterbaggrund kan indbringe spørgsmål om 

                                                 
57 Sag C-63/99, Gloszczuk, Sml. 2001 I, s. 6369 (anerkendelse af en polsk entreprenørs ret til at føre virksomhed i 
Det Forenede Kongerige), sag C-268/99, A. M. Jany et al mod Staatssecretaris van Justitie, Sml. 2002 I, s. 8615 
(anerkendelse af en tjekkisk prostituerets ret til at arbejde professionelt i Amsterdam).  
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økonomiske og personlige interesser i Den Tjekkiske Republik for de tjekkiske domstole på 

baggrund af bestemmelserne i Europaaftalen. 

 

 

3. Grundlæggende EU-lovgivning om statsborgerskab, forskelsbehandling og mindretal 
 

Før jeg kommenterer specifikke punkter, mener jeg, at det er vigtigt at minde om den 

grundlæggende EU-lovgivning om statsborgerskab, forskelsbehandling og mindretal. Disse 

principper bør udgøre det centrale grundlag for vurderingen af de behandlede problemer. 

 

Når man undersøger problemerne og drøftelserne i forbindelse med Bene�-dekreterne, er det 

klart, at dette stadig er et meget ømtåleligt emne i betragtning af, at hændelserne foregik for over 

55 år siden. Nazitidens grusomheder skal huskes og på ingen måde undskyldes, men på den 

anden side har vi længe arbejdet på at opbygge en europæisk fremtid i fred, og det er yderst 

vigtigt, at nye medlemsstaters tiltrædelse foregår i en atmosfære af forsoning og tillid.  

 

Det bør ligeledes huskes, at det helt grundlæggende mål med Den Europæiske Union ifølge 

traktatens artikel 1 er at oprette en stadig snævrere union mellem de europæiske folk. Endvidere 

er enhver, der er af en medlemsstats nationalitet, unionsborger, altså europæiske borger. 

Generelt har enhver unionsborger ifølge EF-traktatens artikel 18 ret til at færdes og opholde sig 

frit på medlemsstaternes område. Den Europæiske Domstol fastslog tydeligt i sin skelsættende 

dom i Baumbast-sagen,58 at artikel 18 har direkte virkning. Dermed kan en person påberåbe sig 

individuelle rettigheder direkte på baggrund af hans/hendes unionsborgerskab.  

 

Endvidere indeholder traktatens artikel 12, som professor Frowein drøfter i sin undersøgelse, et 

generelt forfatningsmæssigt forbud mod al forskelsbehandling, der udøves på grundlag af 

nationalitet. Domstolen har i sin retspraksis udviklet dette princip om ikkeforskelsbehandling til 

et generelt princip om ligebehandling og anvendt det på en lang række foranstaltninger med 

indirekte diskriminerede virkning. Rådet har for nylig, efter en høring i Parlamentet, brugt sine 

beføjelser i medfør af EF-traktatens artikel 13 til at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at 

                                                 
58 Sag C-413/99, Baumbast og R, dom af 17. september 2002. 



PE323.934 42 
 

bekæmpe bl.a. forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, ved at udstede særlige 

ligebehandlingsdirektiver.59 

 

Disse principper er ligeledes indeholdt i EU�s nye charter om grundlæggende rettigheder. 

Navnlig fastlægges følgende i chartrets artikel 21: �Enhver forskelsbehandling på grund af � 

etnisk eller social oprindelse, � sprog, �, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, � er 

forbudt.� 

 

Kort sagt er den Europæiske Union ikke blot en union af nationale stater, den er også en union 

af alle de forskellige folk, der bor i Unionen, herunder dens etniske og sproglige mindretal, 

således at alle de, der er statsborgere i en medlemsstat, også nyder en særlig status som 

europæisk statsborger. Alle sådanne overgangsbestemmelser bør dog ikke have nogen 

diskriminerende virkninger for mindretal eller andre særlige grupper af europæiske statsborgere.   

 

Unionen er således baseret på helt andre grundlæggende værdier end fortidens nationalistiske 

ideologier i Europa. Det er af største vigtighed, at disse kerneværdier respekteres fuldt ud i 

forhold til de nye tiltrædelsestraktater med bl.a. Den Tjekkiske Republik, om end det i en 

begrænset periode kan være nødvendigt at indføre overgangsbestemmelser. 

 

 

4. Generel vurdering af undersøgelsen 
 

Generelt finder jeg, at professor Froweins undersøgelse er bemærkelsesværdigt klar og meget 

velskrevet. Hans behandling af den relevante tjekkiske lovgivning (Bene�-dekreterne) er dog 

meget forsigtig, måske endda for taktfuld. Med udgangspunkt i de moderne standarder i 

humanitær lovgivning gør denne lovgivning og dens anvendelse sig fortjent til hård kritik.  

 

Jeg påskønner professor Froweins ambitioner om i sin undersøgelse at nå frem til håndfaste 

konklusioner under hensyntagen til de involverede vanskeligheder. Jeg finder, at såvel 

argumenter som konklusioner er overbevisende med hensyn til de fleste spørgsmål. 

 

                                                 
59 Rådets direktiv 2000/43/EF, EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22 og Rådets direktiv 2000/78/EF, EFT L 303 af 
2.12.2000, s. 16. 
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Der er dog visse punkter, hvor jeg finder det hensigtsmæssigt at fremsætte nogle bemærkninger 

og forbehold.  

 

 

5. Lovligheden af Bene�-dekreterne 
 

Professor Frowein gør i sin undersøgelse tydeligt rede for det velkendte faktum, at der er en 

meget tæt forbindelse mellem udviklingen i og omkring Tjekkoslovakiet kort før og under den 

anden verdenskrig og Bene�-dekreterne og fordrivelsen af sudeterne i 1945-1946. Som det 

påpeges af professor Frowein, godkendte den tyske besættelsesmagt fordrivelsen, som på det 

tidspunkt generelt blev anset som værende en konsekvens af tidligere hændelser. 

Konfiskationerne var tæt forbundet med fordrivelsen.  

 

Den måde, hvorpå konfiskationerne og den fysiske fordrivelse af befolkningen udførtes, synes 

imidlertid i mange tilfælde at have været særligt streng og yderligtgående. De trufne 

foranstaltninger har karakter af kollektiv afstraffelse og ramte formodentlig mange uskyldige 

personer. Det er uklart, hvorvidt og i hvilken udstrækning disse personer fik mulighed for at 

forsvare deres personlige sag og få sagen underkastet en upartisk undersøgelse, fortrinsvist af 

domstolene. 

 

I sin undersøgelse kommenterer professor Frowein lovligheden af Bene�-dekreterne i henhold 

den daværende internationale lovgivning (punkt 16, fodnote 9). Personligt er jeg stærkt i tvivl 

om dette punkt. Det er sandt, at de fleste grundlæggende principper i international lovgivning 

åbenbart blev tilsidesat under anden verdenskrig. På den anden side trådte FN�s pagt 

indeholdende en række meget vigtige principper om international humanitær lovgivning i 

pagtens første artikler om grundlæggende mål og principper i kraft den 24. oktober 1945, dvs. 

efter dekreterne trådte fuldt i kraft. Bestemmelserne i denne pagt var et udtryk for den 

relancering og nærmest universelle anerkendelse af international lovgivning, der fandt sted 

allerede umiddelbart efter krigen. 

 

I forbindelse med det aktuelle spørgsmål om tiltrædelse af EU må man imidlertid acceptere 

professor Froweins udgangspunkt om, at vi skal se på den aktuelle situation. I denne 

sammenhæng kan Bene�-dekreterne, når de evalueres som en historisk hændelse, udelades. Jeg 
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vender tilbage til spørgsmålet om mulige tilbageværende virkninger af dekreterne. For så vidt 

angår EU, der blev både oprettet og omlagt på et senere tidspunkt, er udviklingen i 1940�erne en 

del af Europas historiske baggrund, som EU aldrig har haft nogen indflydelse på og heller ikke 

kan drages til ansvar for. På samme måde blev den europæiske menneskerettighedskonvention 

indgået og trådte i kraft på et senere tidspunkt. 

 

Således kan professor Froweins argument om, at EU-traktatens artikel 49 og 6 bør fortolkes med 

henblik på fremtiden og ikke på fortiden, accepteres (punkt 6 og 16). Jeg støtter ligeledes 

professor Froweins første konklusion om, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved de 

tjekkiske konfiskationer i 1945-1946 på baggrund af den gældende EU-lovgivning.  

 

 

6. De restriktive tjekkiske regler om tilbagegivelse 
 

Efter det kommunistiske systems fald blev der i 1992 åbnet mulighed for tilbagegivelse af fast 

ejendom, primært jord, for visse personer, der havde mistet deres ejendom på grund af 

konfiskationsbestemmelserne i Bene�-dekreterne (punkt 26 i Froweins undersøgelse). 

Tilbagegivelsen blev imidlertid begrænset til borgere i Den Tjekkiske Republik, og fristen for 

fremsættelse af krav om tilbagegivelse udløb den 30. juni 2001. I 1996 blev lovgivningen 

ændret med tilbagevirkende kraft, således at der nu krævedes uafbrudt borgerskab for at være 

berettiget til at fremsætte krav om tilbagegivelse. Mange personer, som forblev loyale over for 

den tjekkoslovakiske stat under krigen, men flygtede ud af landet under eller lige efter krigen 

som følge af hændelserne i de første efterkrigsår, synes således at have mistet deres ret til 

tilbagegivelse. Som professor Frowein påpeger (punkt 29 ff.), er den restriktive tjekkiske 

lovgivning om tilbagegivelse blevet stærkt kritiseret af FN�s Menneskerettighedskommission i 

en række sager. Overraskende nok har Den Tjekkiske Republik tilsyneladende ikke været 

imødekommende over for FN�s Menneskerettighedskommissions synspunkter og har ikke 

ændret sin lovgivning.  

 

Det er velkendt, at andre post-kommunistiske lande har praktiseret en anden tilgang til 

spørgsmålet om tilbagegivelse af retten til fast ejendom. Der kan f.eks. foretages en 

sammenligning med situationen i Estland og Letland, idet mange borgere flygtede fra netop 

disse to lande under og lige efter krigen. Efter kommunismens fald har landene i forhold til 
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ejendomsretten forsøgt at genoprette situationen fra 1939 som en del af genopbygningen af et 

samfund, der er baseret på det markedsøkonomiske system. Estere og lettere, der har boet i 

andre lande (f.eks. Canada eller Sverige) siden midten af 1940�erne, og disses efterkommerne 

har således fået tilbudt retten til at gøre krav på deres ejendom. Denne ret er tilsyneladende 

blevet flittigt benyttet i praksis. Forskellen ved sammenligning med den tjekkiske situation er 

slående. 

 

I sin analyse af FN�s Menneskerettighedskommissions synspunkter, primært i sagen vedrørende 

De Fours Walderode, finder professor Frowein, at der kan skelnes mellem personer, der har 

udvist loyalitet over for den tjekkoslovakiske stat under besættelsen, og andre. Han finder ikke, 

at det er korrekt at udlede af kommissionens synspunkter, at der bør foreligge et generelt krav 

om tilbagegivelse til sidstnævnte, i realiteten tyskere og ungarere, der blev tvunget ud af landet i 

1945-1946. En anden holdning til dette punkt ville uden tvivl have vidtrækkende konsekvenser. 

 

I sin tredje konklusion anfører professor Frowein:  

 

�Selv hvis man tager højde for de synspunkter, der udtrykkes af FN�s 

Menneskerettighedskommission, kan den tjekkiske lovgivning, hvori der i forbindelse med 

tilbagegivelse skelnes mellem dem, der har udvist loyalitet over for Tjekkoslovakiet og derfor 

har bevaret deres statsborgerskab, og andre, ikke anfægtes i henhold til Den Europæiske Unions 

lovgivning, da sondringen er baseret på et rimeligt grundlag.� 

 

Efter min mening bør der tilføjes et par punkter til denne konklusion. Først og fremmest er de 

sager om tjekkisk tilbagegivelse, som internationale organer har behandlet, f.eks. FN�s 

Menneskerettighedskommission og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, af nyere dato 

og afklarer ikke alle de relevante spørgsmål. Det er meget sandsynligt, at der fremover vil dukke 

nye sager op, muligvis også ved tjekkiske domstole, som vil bidrage til en yderligere afklaring 

af de relevante spørgsmål. Jeg finder derfor ikke, at det er nødvendigt, endsige 

anbefalelsesværdigt, at EU�s politiske institutioner indtager en fast holdning til fornuften i den 

tjekkiske lovgivning om tilbagegivelse.   

 

For det andet vil jeg gerne henlede opmærksomheden på et bestemt punkt. Selv om man 

accepterer, at der skelnes mellem dem, der udviste loyalitet over for den tjekkoslovakiske stat 

under krigen, og andre i forhold til kravene om tilbagegivelse, er spørgsmålet stadig, om det i 
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henhold til den gældende menneskerettighedslovgivning er muligt at godtage de summariske 

procedurer, der blev praktiseret i Tjekkoslovakiet i 1945, som det endelige ord i samtlige 

tilfælde. Som angivet i afsnit 5 ovenfor i dette responsum betyder den strenge og yderligtgående 

håndhævelse af Bene�-dekreterne, at det er meget sandsynligt, at de personer, der ikke opfyldte 

kravene i henhold til dekreterne, ligeledes blev ramt af konfiskationer og fordrivelse.  

 

EU�s lovgivning er som understreget i afsnit 3 ovenfor baseret på retsstatsprincippet og respekt 

for det enkelte menneske og hans/hendes rettigheder og adgang til domstolene. I denne 

sammenhæng fremgår det ikke, hvorvidt og i hvilken udstrækning det i Den Tjekkiske Republik 

er eller har været tilstrækkeligt muligt for de personer, der gør gældende, at Bene�-dekreterne 

ikke skulle have været anvendt i deres situation, at få deres sag revurderet ved en upartisk 

instans, fortrinsvist af domstolene. Ifølge de foreliggende generelle oplysninger om 1990�ernes 

tjekkiske tilbagegivelseslovgivning er der tilsyneladende ikke etableret nogen sådanne 

procedurer. Målet synes i stedet at være at bibeholde de fulde virkninger af håndhævelsen af 

dekreterne. Denne situation finder jeg utilfredsstillende. 

 

I sin anden konklusion anfører professor Frowein:  

 

�De begrænsede tjekkiske bestemmelser om tilbagegivelse, for så vidt angår ejendom, der er 

konfiskeret i henhold til Bene�-dekreterne, kan ikke anfægtes på grundlag af lovgivningen i Den 

Europæiske Union, da det ikke længere er muligt at anmode om tilbagegivelse, og da Den 

Europæiske Unions lovgivning først er gældende fra tiltrædelsestidspunktet.� 

 

Efter min mening skal denne konklusion modificeres en smule. I overensstemmelse med 

tidligere tiltrædelsestraktater vil tiltrædelsestraktaten med Den Tjekkiske Republik ikke betyde, 

at EU-traktaterne og det sekundære regelværk får tilbagevirkende kraft. Den europæiske 

menneskerettighedskonvention finder imidlertid allerede i dag i fuld udstrækning anvendelse på 

EU og dens medlemsstater samt på Den Tjekkiske Republik. Endvidere er grundlæggende 

humanitær lovgivning ligeledes indeholdt i FN�s system (som vist i de sager, der allerede har 

været indgivet for FN�s Menneskerettighedskommission, som nævnt ovenfor), og i de 

europæiske staters fælles juridiske arv. Således kan jeg ikke se, at den kommende 

tiltrædelsestraktat udelukker muligheden for at fremsætte krav om tilbagegivelse på baggrund af 

menneskerettighedsprincipperne.  
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Som konklusion mener jeg ikke, at der er behov for at indføre spørgsmålene om tilbagegivelse 

som en betingelse i den kommende tiltrædelsestraktat. Jeg henstiller, at traktaten hverken bør 

udelukke eller bekræfte eksistensen af de tilbageværende krav om tilbagegivelse. 

 

 

7. Dekreterne om strafferet og procedurer 
 

På baggrund af ræsonnementet i undersøgelsens punkt 42-44 drager professor Frowein sin femte 

konklusion, nemlig følgende: 

 

�Det skal sikres, at domme, der afsiges in absentia på grundlag af de specifikke dekreter, der 

blev vedtaget i 1945 og derefter, ikke kan håndhæves over for personer, der rejser ind i Den 

Tjekkiske Republik efter tiltrædelsen. Om nødvendigt, skal der vedtages lovgivning på dette 

område.� 

 

Jeg støtter fuldt ud dette synspunkt af de nævnte årsager. Foruden de åbenlyse problemer om 

grundlæggende rettigheder kan der peges på den kendsgerning, at reglerne udgør en hindring for 

den frie bevægelighed for personer. De mangler ligeledes proportionalitet.60 

 

 

8. Fritagelse for strafferetligt ansvar på baggrund af loven fra 1946 
 

I Den Tjekkiske Republik findes en lov fra 1946, der stadig har retskraft, og som forhindrer, at 

der indledes strafferetlige procedurer mod personer, der har foretaget �retfærdige 

gengældelsesaktioner� for aktioner under besættelsen. Efter nøje overvejelser når professor 

Frowein frem til den konklusion, at det ikke er nødvendigt for EU at kræve loven ophævet som 

en betingelse for tiltrædelse (den sjette konklusion). 

 

Ifølge undersøgelsen drøftes det tilsyneladende i tjekkiske juridiske kredse, hvorvidt statutten 

dækker forbrydelser mod menneskeheden, f.eks. særligt voldsomme overtrædelser. Så vidt jeg 

                                                 
60 I sagen C-348/96, Donatella Calfa, Sml. 1999 I, s. 11, fandt Domstolen, at græsk lovgivning var uforenelig med 
fællesskabsretten, hvor der automatisk anordnedes livsvarig udvisning (medmindre der forelå vigtige 
familiemæssige grunde), hvis en udlænding blev fundet skyldig i overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, 
uden hensyntagen til personlige forhold eller om den pågældende udgjorde en trussel for den offentlige orden. 



PE323.934 48 
 

kan se på baggrund af de foreliggende oplysninger, er der imidlertid ingen beretninger om 

sådanne overtrædelser.  

 

Det, at der i dag findes en sådan gældende lov, tyder på, at der tøves med at rydde op i fortiden 

på samme måde, som det ses i visse aspekter af 1990�ernes tilbagegivelseslovgivning. Dette gør 

situationen unødvendigt ømtålelig. Jeg er dog villig til at acceptere professor Froweins 

ræsonnement om, at det ikke burde være nødvendigt, 56 år senere, at indføre strenge krav om 

ophævelse af loven som en betingelse i tiltrædelsestraktaten. 

 

 

9. Beskyttelse af mindretal 
 

I EU-lovgivningen og forskellige internationale traktater er der klart fastlagte standarder for 

beskyttelse af mindretal. Som professor Frowein anfører i sin syvende konklusion, skal Den 

Tjekkiske Republik som medlem af EU overholde disse standarder. 

 

Efter min mening er dette helt åbenlyst. Jeg henviser til det, jeg har skrevet i afsnit 3 ovenfor om 

den grundlæggende EU-lovgivning om statsborgerskab, forskelsbehandling og mindretal. 

 

Det bør tilføjes, at Den Slovakiske Republik, hvis den tiltræder EU, vil være underlagt de 

samme forpligtelser, f.eks. i forhold til landets ungarske mindretal. 

 

 

10. Ret til at vende tilbage 
 

Fordrivelse i ordets egentlige betydning indebærer ikke kun en pligt til at forlade landet, men 

også et forbud mod at vende tilbage. Fordrivelsen i 1945-1946 var baseret på det princip, at de 

personer, der blev tvunget til at forlade landet, ikke måtte vende tilbage. Den barske måde, 

hvorpå fordrivelsen blev håndhævet, og den efterfølgende omdannelse af Tjekkoslovakiet til en 

kommunistisk stat bag �jerntæppet� lagde helt sikkert en dæmper på interessen i at vende 

tilbage. Under de nuværende omstændigheder og i lyset af den kommende tiltrædelse er det 

imidlertid vigtigt at spørge, om Bene�-dekreterne stadig har retskraft på en sådan måde, at 

medlemmer af bestemte grupper eller disses efterkommere begrænses i deres muligheder for at 
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vende tilbage til Den Tjekkiske Republik og slå sig ned, arbejde, købe fast ejendom i landet eller 

starte erhvervsvirksomhed. 

 

For så vidt angår dette vigtige punkt, indeholder professor Froweins undersøgelse ingen 

oplysninger om den aktuelle situation. Han har sandsynligvis ikke haft adgang til sådanne 

oplysninger, eftersom han i sin undersøgelse anfører, at han ikke har haft adgang til specifikke 

oplysninger om status for tiltrædelsesforhandlingerne (punkt 12). Jeg mener imidlertid, at det er 

meget vigtigt at understrege, at denne sag skal undersøges til bunds, inden der undertegnes en 

tiltrædelsestraktat. I denne sammenhæng vil jeg gerne understrege, at diskriminerende 

foranstaltninger ikke nødvendigvis skal tage form af direkte forbud, men også kan komme til 

udtryk i forskellige restriktive foranstaltninger. Det er velkendt, at der inden for EU er 

fuldstændig frihed til at bevæge sig mellem medlemsstaterne og til at arbejde, købe fast ejendom 

og starte erhvervsvirksomhed i andre medlemsstater.  

 

Professor Frowein skriver i punkt 12 i undersøgelsen: 

 

�I de spørgsmål, som er omfattet af det mandat, der er udarbejdet af Europa-Parlamentet, 

antydes det ikke på nogen måde, at tiltrædelsesforhandlingerne kunne indebære, at der ville 

blive sondret mellem Den Europæiske Unions borgere efter tiltrædelsen. Det skal særligt 

fremhæves, at en sådan sondring ville være et grundlæggende brud på Den Europæiske Unions 

traditioner og måske endda ville give anledning til søgsmål, da den ville blive opfattet som en 

traktatbestemmelse, der udgjorde forskelsbehandling, som ikke er i overensstemmelse med de 

generelle forfatningsmæssige principper, hvorpå Den Europæiske Union er opbygget.� 

 

I konklusion nr. 8 anfører professor Frowein, at hans holdning er baseret på det udgangspunkt, 

at alle Den Europæiske Unions borgere har lige rettigheder på Den Tjekkiske Republiks område 

efter tiltrædelsen. 

 

Jeg er enig i disse konklusioner. Det er muligt at nå til enighed om forholdsmæssige 

overgangsbestemmelser i tiltrædelsestraktaten, for så vidt angår begrænsninger i den ret, som 

EU-borgere fra andre medlemsstater har til at slå sig ned, arbejde, udøve virksomhed og købe 

fast ejendom i Den Tjekkiske Republik. Det er imidlertid absolut nødvendigt, at disse 

bestemmelser ikke hjemler forskelsbehandling, f.eks. at de ikke sætter en bestemt gruppe 

europæiske statsborgere i en særlig ugunstig position.  
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11. Konklusioner 
 

I mit responsum giver jeg generelt en positiv vurdering af professor Froweins undersøgelse 

(afsnit 4). 

Jeg minder om, at undersøgelsen og mit responsum ikke dækker den gældende Europaaftale. 

Jeg minder ligeledes om den grundlæggende EU-lovgivning om statsborgerskab, 

forskelsbehandling og mindretal samt lovgivningens betydning i denne sammenhæng (afsnit 3). 

Jeg betvivler stærkt lovligheden af Bene�-dekreterne i henhold til international lovgivning, men 

støtter professor Froweins grundlæggende konklusion (nr. 1). Se afsnit 5. 

Jeg drøfter de restriktive tjekkiske regler om tilbagegivelse og foretager visse tilføjelser, som jeg 

finder vigtige, til professor Froweins anden og tredje konklusion. Mine synspunkter omhandler 

primært forholdet til den grundlæggende humanitære lovgivning. Se afsnit 6 i mit responsum. 

Jeg ser ikke nogen grund til at indføre spørgsmålene om tilbagegivelse som en betingelse i den 

kommende tiltrædelsestraktat. Jeg henstiller, at traktaten hverken bør udelukke eller bekræfte 

eksistensen af de tilbageværende krav om tilbagegivelse.  

Jeg støtter professor Froweins femte konklusion vedrørende dekreterne om strafferet og 

procedurer og hans sjette konklusion om fritagelse for strafferetligt ansvar på baggrund af loven 

fra 1946. 

Jeg støtter hans syvende konklusion om beskyttelse af mindretal. 

Jeg ønsker i særlig grad at gøre opmærksom på professor Froweins endelige konklusion (nr. 8) 

samt mine bemærkninger om dette punkt i responsummets afsnit 10. Bestemmelserne i den 

kommende tiltrædelsestraktat må ikke hjemle forskelsbehandling, de må f.eks. ikke sætte en 

bestemt gruppe europæiske statsborgere i den særlig ugunstig position.  

 

Stockholm, den 1. oktober 2002 

 

 

Ulf Bernitz 



PE323.934 52 
 

 



 

PE 323.934 

 

53

 

Lord Kingsland, Q.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEMÆRKNINGER TIL BENE�-DEKRETERNE OG DEN TJEKKISKE REPUBLIKS 

TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udarbejdet 
 

af 
 

Lord Kingsland, Q.C. 
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1. Bene�-dekreterne er en række dekreter, der blev udstedt af den daværende præsident for 
Tjekkoslovakiet, Edvard Bene�, under anden verdenskrig og i den periode, der fulgte 
umiddelbart efter befrielsen.  

 
2. Spørgsmålet er, om Bene�-dekreterne kunne forhindre Den Tjekkiske Republiks 

tiltrædelse af Den Europæiske Union. 
 

Bene�-dekreterne 
 

3. Ni dekreter er blevet fremhævet som værende mulige hindringer for Den Tjekkiske 
Republiks tiltrædelse af EU. Det drejer sig om følgende: 
 

  Dekreter om ejendom og konfiskation af denne 
 

(a) Dekret nr. 5/1945 (19.5.45) � Ugyldighed af visse ejendomsrelaterede love, der 
blev vedtaget i besættelsesperioden 

(b) Dekret nr.12/1945 (21.6.45) � Konfiskation og fremskyndet fordeling 
landbrugsejendomme, der tilhører tyskere, ungarere, forrædere og 
kollaboratører samt visse organisationer og institutter 

(c) Dekret nr. 28/1945 (20.7.45) 
(d) Dekret nr.108/1945 (25.10.45) � Konfiskation af fjendens ejendom og de 

nationale fornyelsesmidler 
 

  Dekret vedrørende statsborgerskab 
 

(e) Dekret nr. 33/1945 (2.8.45) � Statsborgerskab til personer med tysk eller 
ungarsk nationalitet 

 
  Dekreter om strafferet og strafferetspleje 
 

(f) Dekret nr. 16/1945 (19. juni 1945) � �det store gengældelsesdekret� � 
afstraffelse af nazi-forbrydere og deres medskyldige samt vedrørende 
ekstraordinære folkedomstole 

(g) Dekret nr. 138/1945 (27. oktober 1945) � �det lille gengældelsesdekret� � straf 
for visse lovovertrædelser i strid med den nationale ære 

(h) Dekret nr. 71/1945 � tvangsarbejde til personer, der har mistet deres 
tjekkoslovakiske statsborgerskab som følge af dekret nr. 33/1945 

(i) Lov nr. 115/1946 (8. maj 1946) � �loven om amnesti� � fritagelse for 
straffeansvar for handlinger, der blev begået som gengældelse mod 
besættelsesmagten 

 

Gyldigheden af Bene�-dekreterne 
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4. Der er blevet rejst tvivl om gyldigheden af Bene�-dekreterne. Nogle kritikere har 
hævdet, at de blev udstedt af en udøvende myndighed (præsidenten), hvis magtudøvelse 
var i modstrid med den dagældende forfatning. 

 
5. München-aftalen fra 1938 samt invasionen og den efterfølgende besættelse af 

Tjekkoslovakiet i 1939 resulterede i en politisk situation, der ikke var forudset, eller 
lovgivet om, i den tjekkoslovakiske forfatning. Efter en indledende periode med uvished 
fra juli 1940, blev den tjekkoslovakiske regering anerkendt af den britiske regering i juli 
1941 som værende den eksilregering, der arbejdede fra London i medfør af et 
præsidentdekret61. Selv om den britiske regerings holdning på daværende tidspunkt ikke 
er endegyldig, for så vidt angår dekreternes gyldighed, udgør den både ud fra et 
fornuftsmæssigt synspunkt og de allieredes synspunkt en repræsentativ holdning 
vedrørende den tjekkoslovakiske eksilregerings legitimitet. 

 
6. Under krigen regerede statsoverhovederne for andre besatte lande på samme måde. Dette 

var f.eks. tilfældet for dronningen af Nederlandene, Norges konge og Jugoslaviens 
konge62. I Polen, hvor forfatningen indeholdt magtbeføjelser for regeringen i krigstid, 
blev der anvendt tilsvarende foranstaltninger63. Som tidligere nævnt gør den 
kendsgerning, at tilsvarende metoder blev anvendt af statsoverhovederne for andre 
besatte lande ikke den tjekkoslovakiske metode gyldig. Det tydeliggør imidlertid, at det 
at regere ved dekret anses for at være en accepteret styreform i de tilfælde, hvor et 
statsoverhoved er tvunget til at regere fra eksil.  

 
7. Efter krigen blev Bene�-dekreterne ratificeret ved den forfatningsmæssige lov nr. 

57/1946 af 28. marts 1946. 
 

Den midlertidige nationale forsamling vedtog denne lov med 
henblik på at godkende præsidentdekreterne og give dem 
lovrang, og stadfæstede således endelig rathabitio. I lovens 
artikel 1 bestemmes det, at den midlertidige nationale 
forsamling godkender de konstitutionelle dekreter og 
præsidentdekreter, der blev udstedt på grundlag af det 
konstitutionelle dekret om midlertidig udøvelse af lovgivende 
beføjelser af 15. oktober 1940, herunder ovennævnte dekret, 
og giver disse dekreter lovrang. Allerede fra begyndelsen 
skulle alle præsidentdekreter anses for at være love, og de 
konstitutionelle dekreter skulle anses for at være 
konstitutionelle love.64 

 
8. Det bør endvidere bemærkes, at Den Tjekkiske Republiks regering anser Bene�-

dekreterne for at udgøre grundlaget for den lovgivning, der blev vedtaget i 
Tjekkoslovakiet i efterkrigstiden: 
 

Hvad angår den vellykkede ratihabitio, drøftelsen om 
dekreterne, risikoen for, at de blev erklæret for ugyldige fra 
begyndelsen, eller for, at de ville blive krævet ændret eller 

                                                 
61 Udtalelsen om Bene�-dekreterne, udarbejdet af det tjekkiske udenrigsministerium, s. 10. 
62 Ibid, s. 9. 
63 Ibid, s. 10. 
64 Ibid, s. 9. 
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ophævet, altså spørgsmål vedrørende det faktiske grundlag for 
den tjekkoslovakiske lovgivning i efterkrigstiden.65 

 
9. Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol er den endelige og afgørende domstol i 

forfatningsspørgsmål i Den Tjekkiske Republik. Dens afgørelse er bindende for alle 
mennesker og myndigheder i Tjekkoslovakiet. Dette er klart fastlagt i artikel 89 i Den 
Tjekkiske Republiks forfatning: 
 

Artikel 89 
(1) En afgørelse fra forfatningsdomstolen får virkning, når 

den er blevet offentliggjort på den måde, der er fastlagt 
i loven, medmindre forfatningsdomstolen har truffet 
anden beslutning om afgørelsens virkning. 

(2) De afgørelser fra forfatningsdomstolen, som har fået 
virkning, er bindende for alle myndigheder og 
personer. 

 
10. Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol kendte Bene�-dekreterne for gyldige og i 

overensstemmelse med forfatningen. Forfatningsdomstolens holdning fremgår af 
afgørelse nr. 55/1995 af 8. marts 1995: 

 
�eftersom Det Tredje Riges væbnede styrkers fjendtlige 
besættelse af Tjekkoslovakiet havde gjort det umuligt at 
forfægte den suveræne statsmagt, der var fastlagt i Den 
Tjekkoslovakiske Republiks konstitutionelle charter, der blev 
indført ved den forfatningsmæssige lov nr. 121/1920 samt i 
hele den tjekkoslovakiske retsorden, skal den midlertidige 
konstitutionelle forsamling for Den Tjekkoslovakiske 
Republik, der er blevet nedsat i Det Forenede Kongerige, 
anses for at være den internationalt anerkendte lovlige 
forfatningsmyndighed for den tjekkoslovakiske stat. Som følge 
heraf og som en konsekvens af den midlertidige nationale 
forsamlings ratificering af den konstitutionelle lov nr. 57/1946 
af 28. marts 1946 var enhver lovbestemmelse, der blev 
vedtaget af den midlertidige forfatningsgivende forsamling for 
Den Tjekkoslovakiske Republik, et udtryk for lovlige 
tjekkoslovakiske (tjekkiske) lovgivningsmæssige beføjelser, 
således at de tjekkoslovakiske nationers stræben efter en 
genoprettelse af republikkens forfatningsmæssige orden og 
retsorden blev opnået.66 

 
11. Efter min mening er det op til Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol at afgøre, om 

Bene�-dekreterne var gyldige, da de blev udstedt og, hvilken status de har i dag. Set i 
lyset af, at Bene�-dekreterne kort tid efter krigens afslutning blev ratificeret af et 
parlament, der var korrekt konstitueret, og at Den Tjekkiske Republiks 
forfatningsdomstols i sin kendelse fastslog, at dekreterne er gyldige, anser jeg dekreterne 
for at være gyldige, og jeg mener ikke, at nogen anden medlemsstat har kompetence til 
at anfægte eller fastlægge deres gyldighed. 

                                                 
65 Ibid, s. 9. 
66 Ibid, s. 3. 
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Kriterier for tiltrædelse af EU 
 

12. I EU-traktatens [YEAR] artikel 49 fastlægges kriterierne for tiltrædelse af EU: 
 

�1. Enhver europæisk stat, som overholder principperne i 
artikel 6, stk. 1, kan ansøge om at blive medlem af Unionen. 
Den retter sin ansøgning til Rådet, som træffer afgørelse med 
enstemmighed efter høring af Kommissionen og efter 
samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet, der udtaler 
sig med absolut flertal blandt sine medlemmer.� 

 
�2. Vilkårene for optagelsen og sådanne tilpasninger af de til 
grund for Unionen liggende traktater, som optagelsen 
medfører, fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og 
den ansøgende stat. Denne aftale forelægges samtlige 
kontraherende stater til ratifikation i overensstemmelse med 
deres forfatningsmæssige bestemmelser.� 

 
13. I EU-traktatens artikel 6, stk. 1, bestemmes følgende: 

 
�Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati og 
respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 
frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, der alle er 
principper, som medlemsstaterne har til fælles.� 

 
14. De yderligere kriterier for tiltrædelse, der er kaldes Københavnskriterierne, blev fastlagt 

af Det Europæiske Råd i København i juni 1993. Heri bestemmes det: 
 

�Medlemskab kræver, at ansøgerlandene har fået skabt 
stabile institutioner, der sikrer demokrati, retsstatsprincippet, 
menneskerettighederne og respekt for og beskyttelse af 
mindretallene...67 

 
15. I sit dokument �En vellykket udvidelse� [SEK (2001) 1744-1753] fastslår Europa-

Kommissionen på side 5: 
 

�Betingelserne for medlemskab, der blev fastsat af Det 
Europæiske Råd i København i 1993 og yderligere præciseret 
af efterfølgende Europæiske Råd, er den målestok, hvorefter 
hvert kandidatlands fremskridt vurderes. Disse betingelser 
gælder fortsat, og der er ikke tale om at ændre dem.�68 

 
16. Det står derfor klart, at beslutningen om tiltrædelse skal træffes med udgangspunkt i 

disse principper. 
 

                                                 
67 Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, Harry Tebbens, Antonio Caiola og Gregorio Clariana, s. 7.  
68 En vellykket udvidelse � Strategidokument og Europa-Kommissionens rapport om de enkelte ansøgerlandes 
fremskridt i retning mod tiltrædelse [SEK (2001) 1744-1756], KOM(2001) 700 endelig, s. 5. 
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Dekreter om ejendom og konfiskation af denne 
 
17. Med dekret nr. 5/1945 blev visse ejendomstransaktioner, der var foretaget af nazityskere 

under besættelsen, annulleret. Der blev fastlagt følgende: 
 

Enhver form for ejendomsoverdragelse og �transaktioner, der 
vedrører ejendomsrettigheder til løsøre og fast ejendom samt 
offentlig og privat ejendom erklæres for ugyldig, såfremt den 
er gennemført efter den 29. september 1938 efter pres fra den 
nazistiske besættelsesmagt eller som led í forfølgelse på grund 
af national oprindelse, race eller politiske holdninger69 

 
De ejendomme, der ejes af personer, som landet ikke kan have 
tillid til, og hvor ejendommene ligger i Den Tjekkiske 
Republik, vil blive sat under national forvaltning i henhold til 
de videre bestemmelser i denne forordning.70 

 
18. Dekret nr. 12/1945 om konfiskation og fremskyndet allokering af 

landbrugsejendomme, der tilhører tyskere og ungarere og dem, der har begået 
forræderi, og som har handlet som den tjekkiske og slovakiske befolknings fjender. 
I dette dekret blev der fastlagt bestemmelser om ekspropriation med omgående virkning 
og uden kompensation af landbrugsejendomme med henblik på en jordreform. Det 
vedrørte landbrugsejendomme, herunder bl.a. bygninger og løsøre på sådanne 
ejendomme, der tilhørte alle mennesker af tysk eller ungarsk oprindelse, uanset disse 
personers statsborgerskab.71 

 
19. Dekret nr. 108/1945 omhandlede konfiskation af ejendom, der tilhørte tyskere, ungarere, 

forrædere og kollaboratører og personer med en mistillidsvækkende holdning til 
staten. Ejendommene, der tilhørte mennesker (herunder tyskere og ungarere), der deltog 
aktivt i kampen for Den Tjekkoslovakiske Republiks bevarelse af sit områdes 
integritet og befrielse, blev imidlertid ikke konfiskeret.72  

 
20. Disse dekreter var direkte forbundet med gengældelsesdekreterne, og der skulle tages 

højde for beslutningerne om fratagelse af tjekkoslovakisk statsborgerskab i henhold til 
dekret nr. 33/1945.73 Yderligere undtagelser til disse dekreter vedrørte størstedelen af de 
personer, der vendte tilbage fra koncentrationslejre, og de personer, der kunne bevise, at 
de aktivt havde støttet den tjekkiske nation i bekæmpelsen af nazismen. Dekreterne fandt 
kun anvendelse i en bestemt periode. Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol 
mener ikke, at dekreterne kan revideres, eftersom denne periode er udløbet, og da der 
ikke kan skabes en ny retlig status. 

 
21. Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol bemærker følgende vedrørende dekret nr. 

108/1945: 
 

                                                 
69 Præsidentdekreterne fra 1945. Yderligere oplysninger om Bene�-dekreterne fra det tjekkiske 
udenrigsministerium, 14.6.2002. 
70 Responsum fra Europa-Parlamentets Juridiske Tjeneste, s. 9, op.cit, fodnote nr. 7. 
71 Sagen Prins Hans-Adam II af Liechtenstein mod Tyskland, sag 42527/98, 12.7.2001. 
72 Responsum om Bene�-dekreterne, udarbejdet af det tjekkiske udenrigsministerium, s. 12. 
73 Op.cit., fodnote nr. 12, s. 12. 
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Set i lyset af, at formålet med denne retsakt allerede er opnået, 
og at retsakten i over 40 år ikke har skabt en ny retlig status, 
hvilket bevirker at den ikke længere har konstitutiv karakter, 
kan dens uoverensstemmelse med forfatningsmæssige 
bestemmelser eller internationale traktater.......ikke prøves i 
dag.74 

 
22. Det er vigtigt at bemærke, at selv om Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol 

mener, at dekretet ikke længere finder anvendelse i forbindelse med tildeling af retlig 
status, erklærer forfatningsdomstolen ikke, at dekreterne ikke længere har virkning i dag.  
Faktisk udgjorde disse dekreter grundlaget for fastlæggelsen af nye ejendomsrettigheder, 
og enkeltpersoner har efterfølgende sat deres lid til dekreterne i over 50 år. Efter min 
mening ville det være i strid med princippet om berettiget forventning og retssikkerhed 
at forsøge at ændre denne holdning. 
 

23. Det er muligvis korrekt, at ekspropriationen af ejendom i henhold til Bene�-dekreterne 
sandsynligvis ville være et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention, 
såfremt den blev gennemført i dag. Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol påpeger 
følgende: 
 

�det er i princippet korrekt, at det, der stammer fra fortiden, 
skal være i overensstemmelse med nutidens værdier. Denne 
vurdering af fortiden må imidlertid ikke blot udmønte sig i, at 
nutiden fælder dom over fortiden. Med andre ord kan det ikke 
accepteres, at man i forbindelse med den nuværende 
retsorden, der er baseret på senere begivenheder, og i 
forbindelse med hvilke man tager højde for denne erfaring og 
anser samt vurderer mange fænomener i bagklogskabens lys, 
fælder dom over den retsorden, der tidligere var 
fremherskende.75 

 
24. Jeg er enig med Den Tjekkiske Republiks forfatningsdomstol. Dekreterne kan 

forekomme at være nationalistiske og/eller udtryk for forskelsbehandling, når de ses i 
lyset af den nuværende politiske situation. Dekreterne skal imidlertid vurderes på 
baggrund af eftervirkningerne af den anden verdenskrig. De burde ikke påvirke 
tiltrædelsen, da de ikke har nogen virkning for de nuværende rettigheder.  

 
25. Desuden var ekspropriationen af ejendom i henhold til disse dekreter en del af en 

internationalt anerkendt ordning. Den var først og fremmest tæt forbundet med 
forflytningen af den tyske befolkning til Tyskland. Denne forflytning var udtrykkeligt 
bestemt af de allierede som dokumenteret i protokollen fra Potsdam-konferencen af 1. 
august 194576. For det andet var de i overensstemmelse med de allieredes internationale 
aftaler om oprejsning efter krigen. Aftalen fra 1946 om genoprejsning fra Tyskland var 
undertegnet af 18 lande herunder Tjekkoslovakiet og Det Forenede Kongerige. Artikel 6 
i denne aftale omhandler Tysklands aktiver i udlandet. Heri bestemmes følgende: 
 

                                                 
74 Op.cit., fodnote nr. 12, s. 5. 
75 Op.cit., fodnote nr. 12, s. 4. 
76Berlin-konferencen (Potsdam), 17. juli til 2. august 1945, (a) �Protocol of the Proceedings�, 1. august 1945, XII. 
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A. Aftalens parter skal i henhold den fremgangsmåde, som 
de måtte vælge, besidde eller disponere over tyske fjendtlige 
aktiver inden for deres retsområde på en sådan måde, at det 
udelukkes, at aktiverne igen kommer til at tilhøre tyskere 
eller bliver kontrolleret af tyskere og skal modregne sådanne 
aktiver i deres andel af krigsskadeerstatningen� 

 
E. De tyske, fjendtlige aktiver, der skal modregnes i 
forbindelse med krigsskadeerstatningen, skal omfatte aktiver, 
der faktisk er tyske fjendtlige aktiver, på trods af, at den 
faktiske ejer af aktiverne ikke er en tysk fjende.77 

 
26. I henhold til aftalens artikel 6, litra a), var Tjekkoslovakiet i henhold til en international 

aftale, der var undertegnet af de allierede, forpligtet til at ekspropriere tyske fjendtlige 
aktiver inden for sin jurisdiktion. I henhold til artikel 1 i aftalen er Tjekkoslovakiet 
berettiget til en andel i Tysklands krigsskadeerstatning. Den tjekkoslovakiske regering 
accepterede, at landets ekspropriation af tysk, fjendtlig ejendom udgjorde landets andel 
af krigsskadeerstatningen og håndhævede således aldrig denne ret. 

 
27. Desuden bør det bemærkes, at Den Tjekkiske Republiks regering accepterede, at der 

umiddelbart efter krigen skete voldelige hændelser, skade på ejendom og overdragelse af 
ejendom, uden at der forelå et passende juridisk grundlag. Regeringen indrømmer, at der 
ikke er nogen lovlig begrundelse for disse handlinger. Dette er for nylig blevet påpeget i 
den tysk-tjekkiske erklæring om landenes gensidige forhold og fremtidige udvikling, der 
blev undertegnet den 21. januar 1997. Følgende artikler er navnlig relevante: 

 
Artikel II: Tyskland er ligeledes bevidst om, at den 
nationalsocialistiske voldspolitik mod den tjekkiske befolkning 
bidrog til at skabe grundlaget for den flugt, tvangsfordrivelse 
og tvungne genhusning, der fandt sted i efterkrigstiden.78 
 
Artikel III: Tjekkiet beklager, at der efter krigen blev påført 
mange lidelser og begået mange uretfærdigheder over for 
uskyldige mennesker i forbindelse med tvangsfordrivelsen og den 
tvungne genhusning af sudetertyskerne fra det tidligere 
Tjekkoslovakiet samt i forbindelse med ekspropriationen og 
fratagelsen af statsborgerskab, også set i lyset af, at skylden blev 
kollektivt pålagt.79 

 
28. Aftalen forudsætter i det mindste Tysklands accept af ekspropriationen af ejendom i 

henhold til Bene�-dekreterne. 
 
29. I EF-traktatens artikel 295 bestemmes der under alle omstændigheder følgende: 

 
�De ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne berøres ikke 
af denne traktat.� 

                                                 
77 Aftale om genoprejsning fra Tyskland, om oprettelsen af de allieredes fælles agentur for genoprejsning og om 
tilbagegivelse af guldbeholdning, Paris, 14.1.1946.  
78 Den tysk-tjekkiske erklæring om landenes gensidige forhold og fremtidige udvikling, 21.1.1997, s. 1. 
79 Ibid, s. 2. 
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30. I denne bestemmelse udelukkes det udtrykkeligt, at der kan eksproprieres ejendom i 

henhold til europæisk lovgivning. Disse spørgsmål henhører fortsat under de enkelte 
medlemsstaters kompetence, forudsat at medlemsstaternes bestemmelser ikke er 
uforenelige med opnåelsen af målsætningerne i EF-traktaten eller den europæiske 
menneskerettighedskonvention. 

 
31. Af alle ovennævnte grunde mener jeg ikke, at dekreterne om ekspropriation af ejendom 

bør udgøre en hindring for Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af EU. 
 
Sagen om Prins Hans-Adam II af Liechtenstein mod Tyskland, 12.7.2002, anbringende nr.: 
42527/98. 
 

32. I denne sag anlagde sagsøgeren sag ved de tyske domstole med henblik på tilbagegivelse 
af ejendom, der i dette tilfælde var et maleri, der blev konfiskeret af det tidligere 
Tjekkoslovakiet i 1946 i henhold til dekret nr. 12/1945, og som havde tilhørt 
sagsøgerens far, den tidligere fyrste af Liechtenstein. De tyske domstole afgjorde, at de 
ikke havde kompetence til at behandle hans sag, så sagsøgeren anlagde sag ved Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Han påstod, at han var blevet frataget retten til 
retfærdig rettergang og retten til at møde for en domstol for at få stadfæstet sine 
ejendomsrettigheder. Han hævdede ligeledes, at hans ejendomsret var blevet krænket. 
Han påberåbte sig især artikel 6, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention 
og artikel 1 i protokol nr. 1.  

 
 
 

33. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol påpegede, at retten til rettergang, der er 
fastlagt i artikel 6, stk. 1, ikke er ubetinget, men underlagt begrænsninger. For at være 
forenelig med artikel 6, stk. 1, skal en begrænsning have et lovligt sigte og være 
afpasset. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, at begrænsningen af 
adgangen til de tyske domstole havde et lovligt sigte i henhold til 
tvistbilæggelseskonventionen, set i lyset af situationen vedrørende den anden 
verdenskrig og Tysklands efterfølgende særstatus i henhold til den internationale 
folkeret. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol accepterede de tyske domstoles 
afgørelse om, at de ikke havde kompetence til at behandle sagen, og afgjorde, at dette 
ikke var i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1. 

 
34. I sin afgørelse bemærkede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol følgende: 

 
66. � Det korrekte forum for bilæggelse af tvister i 
forbindelse med disse ekspropriationsforanstaltninger var 
tidligere domstolene i det tidligere Tjekkoslovakiet og 
efterfølgende domstolene i Den Tjekkiske Republik eller Den 
Slovakiske Republik. Ganske vist havde sagsøgerens far i 1951 
benyttet sig af muligheden for at anfægte den pågældende 
ekspropriation ved forvaltningsdomstolen i Bratislava.80 

 

                                                 
80 Op.cit., fodnote nr. 11, s. 23. 
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35. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afviste ligeledes sagsøgerens argument 
om, at hans ejendomsrettigheder i henhold til artikel 1 i protokol nr. 1 var blevet 
krænket, idet domstolen erklærede følgende: 
 

83. �håbet om anerkendelse af en gammel ejendomsrets 
beståen, hvor rettigheden i lang tid har været umulig at 
håndhæve effektivt, kan ikke anses for at være en �ejendom� i 
henhold til artikel 1 i protokol nr. 1, og dette gælder ligeledes 
et betinget krav, der hidrører fra den manglende opfyldelse af 
betingelsen (se sammendraget af de relevante principper i 
�afgørelsen i Malhous-sagen�)81 

 
85. Domstolen bemærker, at ekspropriationen var blevet 
gennemført af myndighederne i det tidligere Tjekkoslovakiet i 
1946, som fastslået af forvaltningsdomstolen i Bratislava i 
1951, dvs. før den 3. september 1953, hvor konventionen 
trådte i kraft, og før den 18. maj 1954, hvor protokol nr. 1 
trådte i kraft. Som følge heraf er domstolen ratione temporis 
ikke kompetent til at undersøge omstændighederne for 
ekspropriationen eller ekspropriationens skadelige virkninger, 
som stadig kan mærkes i dag (se Malhous mod Den Tjekkiske 
Republik (afgørelse), nr. 33071/96, af 13.12.2000, Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol, sml. 2000 XII, og 
f.eks. Mayer mod Tyskland (anbringende 18890/91, 19048/91, 
19342/92 og 19549/92, Kommissionens beslutning af 4. marts 
1996, afgørelser og rapporter 1985, s. 5-20). 

 
36. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afgjorde, at denne ekspropriation af 

ejendom, der var blevet gennemført i henhold til Bene�-dekreterne, hverken var eller 
kunne være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Domstolen 
fastholdt, at de ekspropriationer, der var blevet gennemført i 1945-1946 i henhold til 
Bene�-dekreterne ikke kan anfægtes på grundlag af artikel 6, stk. 1, i protokol nr. 1. Set i 
lyset af denne afgørelse forekommer det at være usandsynligt, at fremtidige anfægtelser 
af Bene�-dekreterne vedrørende ekspropriation af ejendom på grund af brud på den 
europæiske menneskerettighedskonvention vil falde ud til sagsøgerens side. 

 
37. Jeg har desværre ikke været i stand til at finde sagen om De Fours Walderode mod Den 

Tjekkiske Republik. Jeg synes imidlertid slet ikke, at den er direkte relevant, da det 
fastlægges, hvorvidt tilbagegivelsesforanstaltningerne er forenelige med chartret om 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Da chartret om grundlæggende 
rettigheder og frihedsrettigheder ikke er indarbejdet i EU-lovgivningen, og da det i sagen 
om Prinsen af Liechtenstein mod Tyskland blev afgjort, at 
ekspropriationsforanstaltningerne ikke var i strid med den europæiske 
menneskerettighedskonvention, mener jeg ikke, at afgørelsen i sagen om De Fours 
Walderode vil være direkte relevant i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks 
tiltrædelse af EU. 

 

                                                 
81 Op.cit., fodnote nr. 11, s. 27. 
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Statsborgerskab 
 

38. I § 1, stk. 1, i dekret nr. 33/1945 bestemmes følgende: 
 

Tjekkoslovakiske borgere, der er af tysk eller ungarsk 
nationalitet, og som har erhvervet tysk eller ungarsk 
nationalitet i henhold til en fremmed besættelsesmagts 
lovgivning, har mistet deres tjekkoslovakiske borgerskab med 
virkning fra den dato, hvor det pågældende borgerskab blev 
erhvervet.82 

 
39. De personer, der imidlertid havde udvist �loyalitet over for Den Tjekkoslovakiske 

Republik, aldrig havde begået strafbare handlinger mod Tjekkiet eller Slovakiet, og som 
enten havde deltaget aktivt i kampen for landets befrielse eller havde lidt under det 
nazistiske eller fascistiske rædselsregime� ville bevare deres statsborgerskab83. De 
tyskere og ungarere, der �i perioden, hvor truslen mod republikken blev større, lod sig 
officielt registrere som tjekker eller slovakker� bevarede ligeledes deres 
statsborgerskab�84. Der var yderligere en kategori, hvormed borgere fik mulighed for at 
generhverve deres statsborgerskab inden for seks måneder fra det tjekkoslovakiske 
indenrigsministeriums offentliggørelse af den pågældende forordning. Sidstnævnte 
gruppe omfattede tyske �modstandere af nazisme og fascisme�85. Anmodninger om 
generhvervelse af tjekkoslovakisk statsborgerskab skulle indgives til det nationale 
distriktsorgan mellem den 10. august 1945 og den 10. februar 1946.86 

 
40. Dekret nr. 33/1945 skal ses i lyset af forflyttelserne af de tyske og ungarske mindretal, 

der blev gennemført efter krigens afslutning. Dekretet blev ikke undertegnet af Bene�, 
før Potsdam-konferencen var afsluttet, for at sikre, at det var i overensstemmelse med de 
allieredes beslutning.87  

 
41. Dekretets anvendelsesområde er i lighed med anvendelsesområdet for de dekreter, der 

omhandler ekspropriation, begrænset. Under henvisning til dekretet blev visse 
mennesker fra et givet tidspunkt frataget deres tjekkoslovakiske statsborgerskab. 
Dekretet har ikke virkning til at fratage mennesker, der på nuværende tidspunkt er 
statsborger i Den Tjekkiske Republik, deres statsborgerskab. Det fremgår heller ikke af 
dekretets bestemmelser, hvem der kan opnå statsborgerskab, eller hvordan 
statsborgerskab kan erhverves i Den Tjekkiske Republik i dag. 

 
42. Desuden beskyttes de mennesker, der har tjekkisk statsborgerskab, i dag udtrykkeligt i 

henhold til artikel 12 i Den Tjekkiske Republiks forfatning: 
 

Artikel 12 
(1) Måderne, hvorpå tjekkisk statsborgerskab kan 

erhverves og fortabes, skal reguleres i loven. 

                                                 
82 Op.cit., fodnote nr. 1, s. 5. 
83 Op.cit., fodnote nr. 10, s. 4. 
84 Ibid, s. 35. 
85 Ibid. 
86 Ibid, s. 36. 
87 Ibid, s. 33. 
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(2) Ingen kan blive frataget sit statsborgerskab mod sin 
vilje. 

 
43. Under alle omstændigheder erklæres følgende i EF-traktatens artikel 17: 

 
�1. Der indføres unionsborgerskab. Unionsborgerskab har 
enhver, der er statsborger i en medlemsstat. 
Unionsborgerskab er et supplement til det nationale 
statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette.� 

 
44. Det er således op til den enkelte medlemsstat at afgøre, hvem der er berettiget til 

statsborgerskab, og hvordan et sådant statsborgerskab kan erhverves. Efter min mening 
er dekretet om statsborgerskab irrelevant i forbindelse med Den Tjekkiske Republiks 
tiltrædelse af EU. 

 

Dekreterne om kriminelle handlinger og strafferetspleje 
 

45. I lov nr.115/1946 bestemmes følgende: 
 

Enhver handling, der blev begået mellem 30. september 1938 
og 28. oktober 1945, og som havde til formål at støtte 
tjekkernes og slovakkernes frihedskamp, eller som var 
velbegrundede gengældelsesaktioner for de handlinger, som 
besættelsesmagten og deres allierede havde begået, er ikke 
ulovlig, ej heller i de tilfælde, hvor sådanne handlinger under 
andre omstændigheder ville have været strafbare88. 

 
46. Denne lov har tydeligvis stadig retsvirkninger i dag, da den hindrer efterforskningen i 

eller en retslig behandling af visse kriminelle handlinger, hvoraf mange også kan have 
været umenneskelige. På trods af, at dette kan være forsvares og anses for rimeligt i de 
tilfælde, hvor disse handlinger blev begået som led i frihedskampen mod besættelsen, 
mener jeg ikke, at det kan forsvares eller anses for rimeligt i de tilfælde, hvor 
handlingerne var gengældelsesaktioner. Ordet �velbegrundede� i denne sammenhæng 
forekommer mig at være vilkårligt og i strid med retssikkerhedsprincipperne. Hvis man 
ophævede en lov, hvormed mennesker er blevet fritaget for retsforfølgning i mere end 50 
år med det resultat, at disse mennesker nu kan retsforfølges, kunne dette ligeledes blive 
kritiseret som værende i strid med princippet om begrundet forventning og retssikkerhed. 

 
47. Lov nr. 115/1945 anses som et af de væsentligste problemer i forbindelse med den 

tjekkoslovakiske lovgivning i efterkrigstiden og kan vanskeliggøre eller hindre Den 
Tjekkiske Republiks tiltrædelse af EU. Den største fortaler for dette synspunkt er 
professor Christian Tomuschat, et tidligere medlem af FN�s kommission under 
konventionen om borgerlige og politiske rettigheder, men da han skriver på tysk, er jeg 
ikke umiddelbart i stand til at kommentere hans holdninger. Professor Tomuschat 
foreslår, at loven skal ophæves af Den Tjekkiske Republik89. Han påpeger, at mange 
mennesker i Tyskland retsforfølges for krigsforbrydelser, som de begik under anden 

                                                 
88 Responsum om Bene�-dekreterne og relaterede spørgsmål, udarbejdet af prof. Dr. Dres h.c. Jochen A. Frowein, s. 
19. 
89 Ibid, s. 23. 
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verdenskrig, selv om de ikke blev opdaget før mange år senere90. Professor Frowein 
henleder opmærksomheden på forskellen mellem Tyskland, hvor der aldrig var tvivl om, 
at tyskerne skulle stilles til ansvar for de forbrydelser, der blev begået under krigen, og 
hvor der ikke kunne være skabt nogen begrundet forventning om, at de ville blive 
fritaget for ansvar, og Den Tjekkiske Republik. 

 
48. Den tjekkiske regering påpeger, at mange af dem, der i efterkrigstiden har begået 

forbrydelser mod personer, der tilhører det tyske mindretal, faktisk blev dømt, selv om 
ikke alle lovovertrædere blev retsforfulgt og straffet og ikke alle domme forekommer at 
være passende i dag91. Desuden blev mange forvaltningsafgørelser og generelle 
lovbestemmelser ændret i den efterfølgende periode i form af lovgivning samt gennem 
administrative og retslige procedurer, hvori organer som den højeste forvaltningsdomstol 
ofte havde det sidste ord at skulle have sagt. Regeringen vedtog allerede den 15. juni 
1945 retningslinjer, hvori den tjekkoslovakiske befolkning blev befalet at �respektere de 
tyske statsborgere, der var forblevet loyale mod republikken, deltog aktivt i republikkens 
frihedskamp eller led under de nazistiske eller fascistiske rædselsregimer�92.  

 
49. I den tjekkisk-tyske erklæring fra 1997 blev lov nr. 115/1945 formelt beklaget: 

 
3. Tjekkiet � beklager især de overgreb, der var i strid med 
de grundlæggende humanitære principper samt med 
dagældende retsregler, og beklager desuden, at det med lov 
nr. 115 af 8. maj 1945 blev gjort muligt at anse disse overgreb 
for ikke at være ulovlige, og at handlingerne som følge heraf 
ikke blev straffet. 

 
50. I denne erklæring tilkendegiver Tyskland, at landet accepterer virkningerne af lov nr. 

115/1945, og det bliver klart antydet, at Tyskland ikke anser en ophævelse af loven for 
nødvendig. 

 
51. Det er vanskeligere at vurdere virkningerne af de øvrige dekreter:16/1945, 137/1945 og 

71/1945. I afsnit 62 i Europa-Parlamentets Juridiske Tjenestes responsum er holdningen, 
at disse dekreter nu er blevet ophævet i henhold til lov nr. 33/1948 af den 25. marts 
1948, lov nr. 87/1950 af 1. august 1950 og lov nr. 65/1966 af 1. januar 196693. For så 
vidt angår dekret nr. 71/1945, har det ikke længere nogen retsvirkninger. Hvad angår 
dekret nr. 16/1945 og 137/1945 er dette imidlertid ikke nødvendigvis tilfældet. Professor 
Frowein påpeger korrekt, at det ikke er tydeligt i hvilket omfang domme, der er afsagt på 
grundlag af disse dekreter, stadig vil være gyldige og kunne håndhæves i henhold til den 
tjekkiske retsorden. Professor Frowein citerer en tjekkisk advokats foreløbige opfattelse: 

 
Domme, der er afsagt i henhold til det store 
gengældelsesdekret nr. 16/1945, kan ikke håndhæves i dag af 
såvel retlige som faktuelle grunde. Selve dekretet blev ophævet 
og kan ikke stride mod Fællesskabets regelværk.94 

 
 
                                                 
90 Ibid, s. 24. 
91 Op.cit., fodnote nr. 1, s. 28. 
92 Ibid, s. 28. 
93 Op.cit., fodnote nr. 10, s. 10. 
94 Op.cit., fodnote nr. 28, s. 19. 
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52. Europa-Kommissionen henviser til en gennemgribende reform af strafferetsplejeloven95, 
der er blevet vedtaget af Den Tjekkiske Republik. Denne lov indeholder måske 
bestemmelser, der vedrører dette emne. Desværre har jeg ikke adgang til loven. 

 
53. Chartret om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder blev indarbejdet i Den 

Tjekkiske Republiks forfatning med loven af 9. januar 1991 og i henhold til artikel 3 i 
forfatningen, hvori det bestemmes: 

 
Artikel 3 
Chartret om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder 
skal udgøre en del af Den Tjekkiske Republiks forfatning. 

 
54. I chartrets artikel 40, stk. 6, bestemmes følgende: 
 

Spørgsmålet om, hvorvidt en handling er strafbar eller ej skal 
behandles, og straffen skal være i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende lov på det tidspunkt, hvor 
handlingen blev begået. Der skal efterfølgende anvendes en 
anden lov, hvis denne er mere fordelagtig for 
lovovertræderen. 

 
55. I henhold til chartrets artikel 40, stk. 6, og selv hvis dekret nr. 16/1945 og 137/1945 

ophæves, vil enhver dom, der er baseret på disse dekreter, efter min vurdering stadig 
være gyldig og retskraftig. For at opfylde EU�s krav vil det derfor være nødvendigt at 
fremlægge klare beviser på, at domme, der er afsagt i henhold til disse dekreter, ikke er 
retskraftige. 

 
56. Jeg bemærker, at artikel 62 og artikel 87 i forfatningen kunne anvendes til at neutralisere 

dekreternes virkning: 
 

Artikel 62 
Republikkens præsident skal : 
(g) give benådning og mildne domme, der er afsagt af 

domstole, kræve, at straffesager ikke indledes, eller 
hvis de er blevet indledt, at de afbrydes, og tillade, at 
domme afsagt af juridiske myndigheder streges fra 
enkeltpersoners straffeattest� 

 

 Artikel 87 
(1) Forfatningsdomstolen skal træffe afgørelse 
b) om annullering af love eller lovbestemmelser, hvis de er 

i strid med en konstitutiv lov eller med en international 
traktat i henhold til artikel 10� 

 
57. Efter min mening kunne præsidenten gøre brug af sine beføjelser i henhold til artikel 62 

og benåde de personer, der er blevet dømt i henhold til det relevante Bene�-dekret. 
Alternativt kunne en sådan dom anfægtes af forfatningsdomstolen, der kunne udøve sin 
kompetence i henhold til artikel 87 ved at annullere det relevante dekret, såfremt det er i 

                                                 
95 Op.cit., fodnote nr. 8, s. 5. 
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strid med enten chartret om grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder eller den 
europæiske menneskerettighedskonvention. 

 
58. Til trods for mine bemærkninger i punkt 57 ovenfor burde Den Tjekkiske Republik 

sikre, at der er en klar og utvetydig måde, hvorpå det kan sikres, at enhver uholdbar dom, 
der er afsagt i henhold til Bene�-dekreterne ikke kan håndhæves. 
 

EU-lovgivningens forrang 
 

59. Det er værd at bemærke De Europæiske Fællesskabers Domstols dom i sag 106/77, 
Amministrazione della Finanze dello Stato mod Simmental SpA, Sml. 1978 III, s. 263, 
som fastlægger EU-lovgivningens forrang. Særligt er følgende præmisser relevante: 
 

�17.  Endvidere forholder det sig i overensstemmelse med 
princippet om fællesskabsrettens forrang således, at 
forholdet mellem traktatens bestemmelser og 
institutionernes direkte anvendelige foranstaltninger på 
den ene side og medlemsstaternes nationale lovgivning 
på den anden er af en sådan natur, at disse 
bestemmelser og foranstaltninger ikke blot indebærer, 
at enhver bestemmelse i den gældende nationale 
lovgivning, der måtte være i strid med dette princip, 
uden videre bliver uanvendelig�  

 
�21. Det følger af ovenstående, at enhver national ret inden for sin kompetence har pligt 
til at anvende fællesskabsretten fuldt ud og til at beskytte de rettigheder, som 
fællesskabsretten tillægger private, idet den skal undlade at anvende enhver 
modstridende bestemmelse i national lov, hvad enten denne er vedtaget før eller efter 
fællesskabsreglen. 

 
60. Efter denne dom og idet der tages højde for veletablerede principper for så vidt angår 

EU-lovgivningens forrang, vil dekreter, som Den Tjekkiske Republik måtte være i 
besiddelse af, og som er i strid med fællesskabsretten, blive uanvendelige ved 
anvendelse af EU-lovgivningen. 

 
61. I artikel 10 i Den Tjekkiske Republiks forfatning fastlægges følgende: 

 
Artikel 10 
De ratificerede og offentliggjorte internationale traktater om 
menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder, som 
Den Tjekkiske Republik er bundet af, er direkte bindende 
regler, der har forrang for lovgivningen. 

 
62. I medfør af artikel 10 i Den Tjekkiske Republiks forfatning ville den europæiske 

menneskerettighedskonvention ved den Tjekkiske Republiks indtrædelse i EU være 
direkte bindende lovgivning i landet, hvorved eventuel modstridende lovgivning ikke 
længere ville være finde anvendelse. 
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Argumentet om afskæring af indsigelse 
 

63. Jeg mener, at der er et vægtigt argument for, at Tyskland er afskåret fra at gøre 
indsigelser mod Bene�-dekreterne såvel i et offentligt internationalt forum som, hvad der 
er mere relevant, i forbindelse med tiltrædelsen af EU. 

 
64. I sagen om Prinsen af Liechtenstein mod Germany citerede de tyske domstole kapitel 6, 

artikel 3 i konventionen til bilæggelse af tvister opstået som følge af krigen og 
besættelsen af 23. oktober 1954 (�tvistbilæggelseskonventionen�). I kapitel 6, artikel 3 
fastlægges følgende: 

 
1. Forbundsrepublikken Tyskland gør i fremtiden ingen 
indsigelser over for de foranstaltninger, som er eller vil blive 
truffet for så vidt angår Tysklands aktiver i udlandet eller 
anden ejendom, der er beslaglagt med henblik på 
krigsskadeerstatning eller tilbagegivelse eller som følge af 
krigen eller på baggrund af aftaler, som de tre magter har 
indgået eller indgår med andre allierede lande, neutrale lande 
eller tidligere tyske allierede. 

 
3. Ingen påstande eller sager kan gøres gældende mod 
personer, som har erhvervet eller overført ejendomsret på 
baggrund af de i afsnit 1 i nærværende artikel anførte 
foranstaltninger, eller mod internationale organisationer, 
udenlandske regeringer eller personer, som har handlet efter 
anvisninger fra sådanne regeringer.96 

 
65. Efter min mening afskæres Tyskland med sin godkendelse af disse betingelser fra at gøre 

indsigelser vedrørende Bene�-dekreterne om ekspropriation. 
 
66. Den tjekkisk-tyske aftale fra 1997 underbygger et argument på baggrund af afskæring af 

indsigelser og udvider et sådant argument, så det dækker de andre dekreter og 
krigsrelaterede handlinger. 

 
IV De to lande er enige om, at fortidig uretfærdighed hører 
fortiden til, og de vil derfor rette deres forbindelser mod 
fremtiden. Netop fordi de stadig er bevidste om de tragiske 
kapitler i deres historie, er de fast besluttede på fortsat at 
prioritere forståelse og gensidig enighed i udviklingen af 
deres forbindelse, idet landene hver især lægger sig i 
hænderne på deres eget retssystem og respekterer, at den 
anden side har en anden juridisk holdning.  De to lande 
erklærer derfor, at de ikke vil bebyrde deres forbindelser med 
politiske og juridiske spørgsmål, som hidrører fra fortiden.97 

 
67. For så vidt angår EU, skal det erindres, at EU�s grundlæggende princip var at forene 

Europa efter anden verdenskrig. Ethvert forsøg fra tysk side på at forhindre Den 
Tjekkiske Republiks medlemskab på baggrund af handlinger, der er foregået 

                                                 
96 Op.cit., fodnote nr. 20, s. 12. 
97 Op.cit., fodnote nr. 18, s. 2. 
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umiddelbart efter krigen, er klart i modstrid med hele den idé, som EU blev grundlagt på 
og med Unionens fortsatte mål og forpligtelser. 

 
68. Navnlig fastlægges følgende i traktatens artikel 307: 

 
De rettigheder og forpligtelser, der følger af konventioner, 
som før den 1. januar 1958 eller før tiltrædelsesdatoen for 
tiltrædende medlemsstaters vedkommende er indgået 
mellem på den ene side en eller flere medlemsstater og på 
den anden side et eller flere tredjelande, berøres ikke af 
bestemmelserne i denne traktat. 

 
I det omfang, disse konventioner er uforenelige med denne traktat, bringer den eller de 
pågældende medlemsstater alle egnede midler i anvendelse med henblik på at fjerne de 
konstaterede uoverensstemmelser. Om fornødent bistår medlemsstaterne hinanden i dette 
øjemed og indtager i påkommende tilfælde en fælles holdning. 
 
Ved anvendelsen af de konventioner, der omtales i stk. 1, tager medlemsstaterne i 
betragtning, at de fordele, hvorom de hver især har givet tilsagn i denne traktat, indgår 
som integrerende dele af Fællesskabets tilblivelsesproces, og derfor uløseligt hænger 
sammen med oprettelsen af fælles institutioner, med overdragelsen af beføjelser til disse 
og med de andre medlemsstaters indrømmelse af samme fordele.� 

 
69. Den tjekkisk-tyske erklæring fra 1997 bør læses som en aftale om at fjerne 

uoverensstemmelser. Tyskland bør afskæres fra af forhindre Den Tjekkiske Republiks 
tiltrædelse af grunde, der meget vel kunne have fundet anvendelse på Tyskland, hvis de 
var blevet gjort gældende inden Tysklands tiltrædelse. 

 

Konklusioner 
 

70. Dekreterne vedrørende ekspropriation af fast ejendom og statsborgerskab kan ikke 
længere skabe ny retlig status.  Deres virkning har været fastslået, og ejendomsretten har 
være baseret på disse dekreter i over 50 år. Der er opstået en berettiget forventning om, 
at disse dekreter er god retspraksis, og der er dermed etableret ejendomsret, der nu ville 
være beskyttet af Domstolen. Under alle omstændigheder er de ikke relevante i 
forbindelse med Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af EU. 

 
71. Dekreterne vedrørende tvangsarbejde har ingen retskraft i dag og bør således ikke 

påvirke Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af EU. 
 

72. De dekreter, der fritager tjekkoslovakker for strafferetligt ansvar i forbindelse med 
lovovertrædelser, de har begået som gengældelsesaktioner mod tyskere efter krigen, er 
uheldige. Privatpersoner har imidlertid handlet med udgangspunkt i disse bestemmelser i 
mere end 50 år og har derfor har en berettiget forventning om, at de ikke vil blive 
retsforfulgt for deres handlinger. Efter min mening skal disse bestemmelser ikke udgøre 
hindringer for tiltrædelsen. 

 
73. De dekreter, der åbner mulighed for vilkårlige retssager eller retssager in absentia for 

lovovertrædelser, der blev begået under krigen, kan stadig have en virkning i den 
henseende, at domsfældelser på denne baggrund stadig kunne håndhæves. Den Tjekkiske 
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Republik bør sikre, at der findes en juridisk bestemmelse, der sikrer, at enhver 
domsfældelse i medfør af disse dekreter ikke kan håndhæves i dag uden en rimelig og 
fornuftig retssag, der overholder moderne tiders principper om juridiske procedurer og 
menneskerettigheder. 

 
74. Ethvert spørgsmål om Bene�-dekreternes uforenelighed med moderne EU-lovgivning og 

principper bør ikke forhindre tiltrædelse, eftersom alle uforenelige juridiske 
bestemmelser bliver uanvendelige på grund af EU-lovgivningens forrang, når først Den 
Tjekkiske Republik er tiltrådt EU. 

 
75. Der er et vægtigt argument for, at alle lande afskæres fra at rejse spørgsmål vedrørende 

lovgivning, der er opstået som følge af de særlige omstændigheder under anden 
verdenskrig, og som er godkendt i internationale aftaler. Særligt skal disse lande 
afskæres fra at bruge sådanne spørgsmål til at forhindre tiltrædelse af EU, eftersom dette 
ville underminere hele den baggrund, som EU er bygget på. 

 
 
 

Lord Kingsland, Q.C. 
1. oktober 2002  
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