
 
  

EUROOPAN PARLAMENTTI  
 
 
 
 
 
                       __________________                                   __________________ 
 
 

Tutkimuksen pääosasto 
 
 

TYÖASIAKIRJA 
 
 
 
 
 

Oikeudellinen lausunto 
Bene�-säädöksistä ja 

T�ekin tasavallan liittymisestä 
Euroopan unioniin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatijat: 
 

Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein 
Prof. Dr. Ulf Bernitz 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 

 
10-2002 

 



PE323.934 2

 
Tämä tutkimus on tehty Euroopan parlamentin puheenjohtajakokouksen pyynnöstä vuotuisen 
tutkimusohjelman puitteissa. 
 
Asiakirja on saatavilla seuraavilla kielillä: 
DA, DE, EL, EN (alkuperäinen), ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV, CS, SK. 
 
 
 
 
Tekijät:    Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein, Heidelberg 
     Prof. Dr. Ulf Bernitz, Tukholma 
     Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 
 
 
 
 
 
Vastaava virkamies:   Klaus H. Offermann 
     Sosiaali- ja oikeusasioiden jaosto 
     Puh.: (352) 4300 22688 
     Faksi: (352) 4300 27720 
     Sähköposti: koffermann@europarl.eu.int 
 
 
Käsikirjoitus on valmistunut syys-lokakuussa 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxemburg, Euroopan parlamentti, 2002 
 
 
Tässä asiakirjassa esitetyt mielipiteet ovat tekijöiden yksinomaisella vastuulla eivätkä välttämättä 
edusta Euroopan parlamentin virallista kantaa. 
 



PE323.934 iii

Sisällysluettelo 
 

YHTEISET JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................1 

Prof. Frowein ................................................................................................................................3 
1. Tehtävä ...............................................................................................................................5 
2. SEU:n 49 artiklan tulkinta ..................................................................................................5 
3. Niin kutsutut Bene�-säädökset............................................................................................6 
4. Alustavia huomautuksia .....................................................................................................7 
5. Takavarikoinnit vuosina 1945�46 ......................................................................................8 
6. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös Liechtensteinin ruhtinaan nostamaan 

kanteeseen...........................................................................................................................9 
7. Omaisuuden palauttamiseen liittyvä mahdollinen syrjintä...............................................11 
8. Kansalaisuuskysymykset ..................................................................................................13 
9. Säädökset rikoslainsäädännöstä ja rikosoikeudenkäynneistä ...........................................14 
10. Rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttaminen 8. toukokuuta 1946 annetun lain N:o 115 

perusteella .........................................................................................................................15 
11. Vähemmistöjen suojelu.....................................................................................................18 
12. Johtopäätökset...................................................................................................................20 
LIITE: SAKSAN JA T�EKIN VÄLINEN JULISTUS KESKINÄISISTÄ SUHTEISTA .....21 

Prof. Bernitz ................................................................................................................................27 
1. Tehtävä .............................................................................................................................29 
2. Lausuntoni ala ja rajat.......................................................................................................29 
3. Kansalaisuutta, syrjintää ja vähemmistöjä koskeva EU:n peruslainsäädäntö ..................30 
4. Yleisarvio tutkimuksesta ..................................................................................................31 
5. Bene�-säädösten laillisuus ................................................................................................31 
6. T�ekin rajoittavat omaisuuden palauttamista koskevat säännöt .......................................32 
7. Säädökset rikoslainsäädännöstä ja rikosoikeudenkäynneistä ...........................................34 
8. Rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttaminen vuoden 1946 lain nojalla ........................34 
9. Vähemmistöjen suojelu ....................................................................................................34 
10. Palaamisoikeus..................................................................................................................35 
11. Johtopäätökset...................................................................................................................36 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. ..................................................................................................37 
Bene�-säädökset.......................................................................................................................39 
Bene�-säädösten pätevyys........................................................................................................40 
EU:hun liittymisen edellytykset...............................................................................................42 
Omaisuuteen ja sen takavarikointiin liittyvät säädökset..........................................................42 
Kansalaisuus ............................................................................................................................47 
Rikoslainsäädäntöön ja rikosoikeudenkäynteihin liittyvät säädökset......................................48 
EU:n lainsäädännön ensisijaisuus............................................................................................51 
Peruste, jonka mukaan Saksa ei voi valittaa Bene�-säädöksistä..............................................52 
Johtopäätökset..........................................................................................................................54 

 



PE323.934 iv



PE323.934 1

 

2. lokakuuta 2002 
 
 
 
 
 

YHTEISET JOHTOPÄÄTÖKSET 
Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein, Lord Kingsland Q.C. 

 
 
Olemme tehneet yhteisesti seuraavat johtopäätökset: 
 
 
1.  Bene�-säädösten nojalla toteutettu takavarikointi ei aiheuta ongelmaa suhteessa EU:n 

lainsäädäntöön, jolla ei ole taannehtivaa vaikutusta. 
 
2.  Kansalaisuudesta annetut säädökset eivät kuulu EU:n toimialaan. 
 
3.  T�ekin soveltama omaisuuden palauttamisjärjestelmä ei aiheuta ongelmaa suhteessa 

EU:n lainsäädäntöön, vaikka se onkin Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitean 
mukaan joiltakin osin syrjivä. 

 
4.  Liittymisprosessin aikana on tehtävä selväksi, että Bene�-säädösten nojalla annettuja 

rikosoikeudellisia tuomioita ei voida panna täytäntöön liittymisen jälkeen. 
 
5.  Vuoden 1946 lain N:o 115, jolla vapautetaan rikosoikeudellisesta vastuusta 

"oikeutettujen kostotoimien" yhteydessä, kumoaminen ei ole välttämätöntä liittymisen 
yhteydessä. Yksityishenkilöt ovat tukeutuneet kyseisiin säännöksiin yli 50 vuoden ajan, 
joten heillä on perusteltu luottamus siihen, ettei heitä voida enää asettaa syytteeseen 
näistä teoista. Pidämme kuitenkin tätä lakia ihmisoikeuksia ja kaikkia perusluonteisia 
oikeusperiaatteita loukkaavana, ja olemme sitä mieltä, että T�ekin tasavallan tulisi 
virallisesti myöntää asia. 

 
6.  Olemme perustaneet lausuntomme siihen käsitykseen, että liittymisen jälkeen kaikilla 

EU:n kansalaisilla on samat oikeudet T�ekin tasavallan alueella. 
 
 
 

* * * 
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Tehtävä 
 
1) Olen saanut tehtäväkseni laatia tutkimuksen siitä, missä määrin niin kutsutuilla Bene�-

säädöksillä voi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 49 artiklan perusteella olla 
merkitystä T�ekin liittymiselle Euroopan unioniin. Euroopan parlamentin puhemiehistön 
antaman tehtävänkuvauksen sanamuoto on seuraava:  

 

� keskittykää niin kutsuttujen Bene�-säädösten ja niihin liittyvien palauttamislakien 
tämänhetkiseen voimassaoloon ja oikeusvaikutuksiin sekä niiden asemaan suhteessa 
EU:n lainsäädännön, Kööpenhaminan kriteerien ja liittymisen kannalta merkityksellisen 
kansainvälisen oikeuden noudattamiseen 

 
 � ottakaa asianmukaisesti huomioon saatavilla olevat oikeudelliset lausunnot ja erityisesti 

Euroopan unionin toimielinten oikeudellisten yksiköiden antamat lausunnot 
 

 � ilmoittakaa, pitäisikö kyseisten ehdokasvaltioiden ryhtyä asiassa joihinkin 
toimenpiteisiin liittymistä silmällä pitäen. 

 
2) Tämä oikeudellinen lausunto perustuu Euroopan parlamentin ja Euroopan komission 

oikeudellisen yksikön minulle esittämien oikeudellisten lausuntojen sekä muun huomioon 
otettavan aineiston huolelliseen tarkasteluun.1 En pysty lukemaan asiakirjoja t�ekin 
kielellä, joten joudun turvautumaan käännöksiin.  

2. SEU:n 49 artiklan tulkinta 
 
3) SEU:n 49 artiklan mukaan "jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa 6 artiklan 1 kohdassa 

määrättyjä periaatteita, voi hakea unionin jäsenyyttä...". SEU:n 6 artiklan 1 kohta kuuluu 
näin: "Unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin."  

 
4) Näissä määräyksissä korostuva samanarvoisuuden periaate Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden perusrakenteessa viittaa unionin jäsenvaltioissa nykyään vallitseviin 
oloihin. Puhuttaessa Euroopan yhdentymisestä ja sen historiasta on selvää, että nämä 
määräykset eivät estä entisiä fasisti- tai kommunistivaltioita liittymästä Euroopan unioniin.  

 
5) Olisikin pidettävä mielessä, että Euroopan yhdentymiseen johtava rakenne alkoi kehittyä 

Euroopan hiili- ja teräsyhteisöstä, jonka perustamisesta sovittiin vain kuusi vuotta toisen 
maailmansodan jälkeen kuuden jäsenvaltion kesken, joista viisi oli toisessa 
maailmansodassa ollut ainakin osittain Saksan miehittämiä.2 Miehitettyjen valtioiden 
väestöt olivat kärsineet suuresti miehityskauden aikana. 

 

                                                 
1 Asiakirjat: Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö, Legal Opinion on the legal effect and on certain legal 
implications of the so-called "Bene�-Decrees", Bryssel, 24. huhtikuuta 2002, SJ-0071/02; Euroopan komission 
oikeudellinen yksikkö, The so-called "Bene�-Decrees" and their relevance under Community Law, epävirallinen 
jäljennös Euroopan komission oikeudellisen yksikön Bene�-säädöksiä koskevasta analyysista, luottamuksellinen ja 
salainen, ei asiakirjanumeroa. 
2 Johdanto-osassa todetaan muun muassa: " [�] ovat päättäneet vuosisatoja jatkuneen kilpailun asemesta yhdistää 
olennaiset etunsa ja toteuttamalla talousyhteisö luoda perustan veristen ristiriitojen pitkään jakamien kansojen 
väliselle laajalle ja lujalle yhteisölle sekä toimielimille, jotka voivat antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudelle, ovat 
tehneet päätöksen perustaa Euroopan hiili- ja teräsyhteisön [...]" 
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6) On siis täysin selvää, että SEU:n 49 artiklan ja 6 artiklan kaltaisia määräyksiä tulee tulkita 
tavalla, joka suuntautuu tulevaisuuteen eikä menneisyyteen. Toisaalta ei myöskään voida 
jättää ottamatta huomioon sitä, että aiemmin hyväksytyillä määräyksillä voi olla 
oikeusvaikutuksia, jotka on arvioitava suhteessa SEU:n 49 ja 6 artiklan noudattamiseen. 
Tämä on niin kutsutuista Bene�-säädöksistä syntyneen keskustelun aiheena. 

 
7) Euroopan parlamentin 15. huhtikuuta 1999 ja 5. syyskuuta 2001 antamat päätöslauselmat 

ovat tärkeitä tässä yhteydessä. Jälkimmäisessä päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
pitää myönteisenä "T�ekin tasavallan asennetta, jonka mukaan on tarkastettava, ovatko 
Bene�in hallituksen vuosina 1945 ja 1946 antamat, edelleen voimassa olevat lait ja 
säädökset ristiriidassa unionin nykyisen lainsäädännön ja Kööpenhaminan kriteerien 
kanssa".1  

3. Niin kutsutut Bene�-säädökset 
 
8) Bene�-säädöksillä tarkoitetaan eräitä presidentti Eduard Bene�in antamia lakeja, jotka hän 

antoi T�ekkoslovakian alueelta poistuttuaan Lontoosta käsin käyttäen 15. lokakuuta 1940 
annetulla perustuslaillisella säädöksellä asetettuja poikkeusvaltuuksia. Valtuuksia 
käytettiin myös sen jälkeen, kun presidentti Bene� oli palannut T�ekkoslovakiaan.2 Kun 
lainsäädäntövalta T�ekkoslovakiassa oli 28. lokakuuta 1945 siirretty väliaikaiselle 
kansalliskokoukselle, kaikki Bene�-säädökset ja niiden taannehtiva oikeudellinen pätevyys 
vahvistettiin 28. maaliskuuta 1946 annetulla erityisellä perustuslaillisella lailla.3  

 
9) Tässä yhteydessä vain eräät säädökset ja lait ovat merkityksellisiä, sillä ne saattavat olla 

ongelmallisia T�ekin tasavallan Euroopan unioniin liittymisen kannalta. Sellaisia ovat 
seuraavat säädökset ja lait:  

 
a)  21. kesäkuuta 1945 annettu säädös (N:o 12) ja 20. heinäkuuta 1945 annettu 

säädös (N:o 28) omaisuuden ja erityisesti kansallisuudeltaan saksalaisten tai 
unkarilaisten henkilöiden omaisuuden korvauksettomasta takavarikoinnista. 
Takavarikointisäädöksiä täydennettiin 25. lokakuuta 1945 annetulla säädöksellä 
(N:o 108), jonka mukaan kaikkien kansallisuudeltaan saksalaisten tai 
unkarilaisten henkilöiden, lukuun ottamatta niitä, jotka olivat olleet uskollisia 
T�ekkoslovakialle, kiinteistöt takavarikoitiin. 

 

b)  2. elokuuta 1945 annettu säädös (N:o 33) T�ekkoslovakian kansalaisuudesta. 
Säädöksen nojalla sellaiset T�ekkoslovakian kansalaiset, jotka olivat 
kansallisuudeltaan saksalaisia tai unkarilaisia ja jotka olivat saaneet Saksan tai 
Unkarin kansalaisuuden, menettivät T�ekkoslovakian kansalaisuutensa 
taannehtivasti siitä päivästä alkaen, jolloin he olivat saaneet Saksan tai Unkarin 
kansalaisuuden. Kaikki muut T�ekkoslovakian kansalaiset, jotka olivat 
kansallisuudeltaan saksalaisia tai unkarilaisia, menettivät T�ekkoslovakian 

                                                 
1 Euroopan parlamentin päätöslauselma T�ekin tasavallan hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi ja 
neuvottelujen edistyminen (EYVL C 72 E, 21.3.2002). 
2 Tietojeni mukaan säädöksiä hyväksyttiin yhteensä 143, joista 98 sen jälkeen, kun presidentti Bene� oli palannut 
maahan toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Ks. Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö, ibid., kohta 
16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, s. 512. Eräistä tärkeimmistä Bene�-säädöksistä on saatavana epävirallinen 
saksannos osoitteessa http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
3 28. maaliskuuta 1946 annettu perustuslaillinen laki (N:o 57), saksankielinen käännös teoksessa H. Slapnicka, ibid., 
s. 520. 
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kansalaisuutensa säädöksen voimaantulopäivästä alkaen. Poikkeuksia tehtiin 
niiden henkilöiden kohdalla, jotka olivat osoittaneet uskollisuutensa 
T�ekkoslovakiaa kohtaan.  

 
c)   Erityiset rikoslainsäädäntöä ja rikosoikeudenkäyntejä koskevat säädökset 

mahdollistivat sen, että henkilöitä voitiin syyttää oikeudessa heidän poissa 
ollessaan, koska he eivät olleet olleet uskollisia T�ekkoslovakian valtiolle 
miehityskauden aikana. Säädöksellä N:o 16/1945 mahdollistettiin tietyissä 
tapauksissa kuolemanrangaistus sekä ankarat ja pitkät vankilatuomiot. Nämä 
säännökset eivät enää ole voimassa, mutta ei ole täysin selvää, missä määrin 
niiden pohjalta annetut tuomiot ovat edelleen täytäntöönpanokelpoisia. 

 
d)  Väliaikainen kansalliskokous hyväksyi 8. toukokuuta 1946 lain t�ekkien ja 

slovakkien vapauttamistaisteluihin liittyvien toimien laillisuudesta (laki N:o 115). 
Lain 1 artiklassa todetaan näin: 

 
30. päivän syyskuuta 1938 ja 28. päivän lokakuuta 1945 välisenä aikana tehdyt 
teot, joiden tavoitteena oli auttaa t�ekkien ja slovakkien vapaustaisteluissa tai 
jotka olivat miehitysjoukkojen ja niiden avustajien tekojen oikeutettuja 
kostotoimia, eivät ole laittomia, vaikka ne muutoin olisivatkin lain mukaan 
rangaistavia.1 

 
Tässä oikeudellisessa lausunnossa käsitellään kysymyksiä, jotka nousevat esiin näiden säädösten 
yhteydessä. 

4. Alustavia huomautuksia 
 
10) Mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi on syytä selventää tämän oikeudellisen 

lausunnon alaa kahden asian osalta. Ensimmäinen asia on kanta Slovakian tasavaltaan ja 
toinen kaikkien Euroopan unionin kansalaisten oikeudellinen asema liittymisen jälkeen.  

 
11) Kun T�ekkoslovakian valtio T�ekin ja Slovakian yhteiseen sopimukseen perustuvan 

menettelyn kautta lakkasi olemasta, syntyi kaksi uutta tasavaltaa, T�ekin tasavalta ja 
Slovakian tasavalta.2 Bene�-säädökset ovat kummassakin tasavallassa osa kansallista 
oikeusjärjestystä. Lausunto rajoittuu T�ekin tasavallan tilanteeseen, vaikka monia tässä 
oikeudellisessa lausunnossa käsiteltäviä aiheita voidaan soveltaa myös Slovakian 
tasavaltaan. Rajoituksen syynä on se, että käytettävissä oleva aineisto, Euroopan 
parlamentin ja Euroopan komission lausunnot mukaan luettuina, koskevat pääasiassa 
T�ekin tasavaltaa. T�ekin tasavallan odotetaan liittyvän EU:hun ensin, joten on perusteltua 
rajata tämä lausunto koskemaan T�ekin tasavallan tilannetta.  

 
12) Minulle ei ole toimitettu mitään erityisiä tietoja siitä, mikä on Euroopan unionin ja T�ekin 

tasavallan välisten liittymisneuvottelujen tilanne. Käytettävissäni ei ole etenkään tietoja 
mahdollisista sovituista siirtymämääräyksistä, jotka koskisivat Euroopan unionin 
kansalaisten oikeutta hankkia kiinteää omaisuutta T�ekin tasavallan alueella. Euroopan 
parlamentin muotoilemassa tehtävänannossa esitetyistä kysymyksistä ei voi päätellä, että 
liittymisneuvotteluissa voitaisiin harkita minkäänlaista erottelua Euroopan unionin 
kansalaisten välille liittymisen jälkeen. Onkin korostettava, että se rikkoisi vakavasti 

                                                 
1 Englanninkielinen käännös asiakirjassa: Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö, ibid., kohta 60. Paikoin "just 
reprisal" -ilmaisun (oikeutettu kostotoimi) tilalla on käytetty "just retribution" -ilmaisua (oikeutettu rangaistus). 
2 Ks. yksityiskohtainen selvitys teoksessa Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup, 1997. 
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Euroopan unionin perinteitä ja saattaisi jopa johtaa kumoamiskanteen nostamiseen, koska 
se olisi syrjivä sopimusmääräys, joka ei ole Euroopan unionin perustana olevien yleisten 
perusperiaatteiden mukainen. 

 
13) Tämä lausunto perustuu näin ollen siihen käsitykseen, että liittymisen jälkeen kaikilla 

Euroopan unionin kansalaisilla on samat oikeudet hankkia kiinteää omaisuutta T�ekin 
tasavallan alueelta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että erityiset siirtymämääräykset tai 
vapaa-ajan asuntoja koskevat määräykset eivät olisi mahdollisia. On yleisesti tiedossa, että 
vuonna 1992 tehty pöytäkirja N:o 16 suojaa vapaa-ajan asuntojen hankkimista koskevaa 
Tanskan lainsäädäntöä Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvilta kanteilta. 

 
14) Tässä asiassa joskus vallitsevien väärinkäsitysten välttämiseksi on kuitenkin korostettava, 

että lisäpöytäkirjassa ei mitenkään voida määrätä erilaista kohtelua eri Euroopan unionin 
kansalaisryhmien välille. Saksalaisilla, unkarilaisilla tai itävaltaisilla, jotka itse tai joiden 
esivanhemmat asuivat aikoinaan sudeettialueilla, ei voi Euroopan unionin järjestelmässä 
olla rajoitetummat oikeudet kuin muilla Euroopan unionin kansalaisilla. 

5. Takavarikoinnit vuosina 1945�46 
 
15) Entisten t�ekkoslovakialaisten tai muiden kansallisuudeltaan saksalaisiksi tai unkarilaisiksi 

katsottujen kansalaisten omaisuuden korvaukseton takavarikointi suoritettiin kokonaan 
vuosina 1945 ja 1946. T�ekin perustuslakituomioistuin totesi siten 8. maaliskuuta 1995 
antamassaan päätöksessä, että 25. lokakuuta 1945 annettua säädöstä N:o 108 olisi pidettävä 
"sammuneena" oikeuslähteenä.1 On kuitenkin selvää, että säädös katsottiin hyväksytyn 
asianmukaisesti ja että sen oikeusvaikutuksena oli takavarikointitoimien kohteena olleiden 
henkilöiden alun perin hallussa pitämän omaisuuden siirtyminen muiden omistukseen. 
Sillä on siten merkitystä kyseisen omaisuuden tämänhetkiselle oikeudelliselle asemalle 
T�ekin oikeusjärjestyksessä. 

 
16) Voidaan pohtia, olivatko vuosien 1945 ja 1946 takavarikoinnit kansanosien pakkosiirtojen 

yhteydessä oikeutettuja kansainvälisen julkisoikeuden valossa, vaikka otettaisiinkin 
huomioon Saksan toimien aiheuttamat erityiset reaktiot toisessa maailmansodassa.2 Se on 
kuitenkin kiistatonta, että nämä takavarikoinnit eivät liity mitenkään SEU:n 49 ja 6 artiklan 
sisältämiin määräyksiin. Kummassakaan artiklassa ei viitata menneisyyteen, eikä niiden 

                                                 
1 T�ekin perustuslakituomioistuimen 8. maaliskuuta 1995 tekemä päätös � Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 
(1995 � Vol. I), 73�); ks. saksankielinen käännös teoksessa G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, 2001, s. 151�. 
2 Tätä asiaa ei voida pohtia vain T�ekkoslovakian toimien osalta, vaan samalla olisi käsiteltävä liittoutuneiden 
Potsdamin konferenssissa vuonna 1945 tekemiä päätöksiä. Kokouksen pöytäkirjan mukaan Puolassa, 
T�ekkoslovakiassa ja Unkarissa edelleen olevat saksalaiset väestöt tai niiden osat oli siirrettävä Saksaan. Tähän 
lisättiin, että siirtojen olisi tapahduttava rauhallisesti ja inhimillisesti. On yleisesti tiedossa, että tätä ehtoa rikottiin 
yleisesti ennen Potsdamin konferenssia ja sen jälkeen. Tällä liittoutuneiden päätöksellä kansanosien siirtämisen 
seuraukseksi hyväksyttiin ilmeisesti kyseisiin maihin jääneen omaisuuden takavarikointi. Erääseen viimeaikaiseen 
t�ekkiläiseen julkaisuun sisältyy Venäjän, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan Prahan suurlähettiläiden 
lausunnot, joissa he vahvistavat Potsdamin päätökset. He osoittavat näin, että keskustelu saksalaisen väestön 
siirtämisestä pois T�ekkoslovakian alueelta ja sinne jääneen omaisuuden takavarikoinnista koskee kaikkia valtioita, 
jotka osallistuivat Potsdamin päätöksen tekemiseen. Kyseinen t�ekkiläinen julkaisu on "Právní aspekty odsunu 
sudetských Nemcu", 1996, s. 103. Ks. Potsdamin konferenssia koskevasta pohdinnasta lisätietoja teoksessa J. A. 
Frowein, Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 
1997, s. 1087�1092. Nimenomaan käsiteltävänä olevaa siirtoa koskevaa kriittistä pohdiskelua on teoksessa 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. Olisi myös muistettava tässä yhteydessä, että Saksa aloitti kansanosien pakkosiirrot. Ne eivät koskeneet vain 
juutalaisia, vaan myös puolalaisia ja muitakin. Ks. G. Aly, Endlösung, 1998. 
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perusteella voida alkaa käsitellä uudelleen takavarikointeja, jotka on suoritettu loppuun 
ehdokasvaltion oikeusjärjestelmässä kauan sitten.  

 
17) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 295 artiklassa vahvistetaan, että sopimuksella ei 

puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin. Määräys koskee kaikkea omaisuutta, 
myös takavarikoinnin kautta tai sen jälkeen kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen 
mukaan laillisesti ja kauan ennen liittymistä hankittua omaisuutta. On totta, että Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuin on selventänyt, ettei 295 artikla voi rajata perustamissopimuksessa 
asetettuja vapauksia.1 Perustamissopimuksen mukaiset vapaudet eivät kuitenkaan liity 
mitenkään vuosien 1945�46 takavarikointeihin. 

 
18) On myös otettava huomioon, ettei Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa esitetä 

suoraan pakkolunastukseen liittyviä vaatimuksia. SEU:n 6 artikla on puolestaan 
epäilemättä tulkittava viittaukseksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksiin tässä 
asiassa. Siten sopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklaa, jossa periaatteessa 
vaaditaan pakkolunastuksen korvaamista, voidaan soveltaa Euroopan unionin 
lainsäädännössä.2 Määräyksellä ei kuitenkaan ole taannehtivaa vaikutusta, eikä se siten 
koske vuosien 1945�46 takavarikointeja. 

 
19) Näkemys, jonka mukaan vuosien 1945�46 takavarikoinneista ei voida nostaa kannetta 

EU:n lainsäädännön perusteella, on esitetty perustellusti Euroopan komission oikeudellisen 
yksikön analyysissa 3 sekä parlamentin lausunnossa 4. Tämän kannan ovat esittäneet myös 
kirjoittajat, jotka ovat antaneet lausuntoja asiasta.5 Vuonna 1997 annetussa Saksan ja 
T�ekin välisessä julistuksessa T�ekki pahoittelee sitä, että takavarikoinnit aiheuttivat 
vääryyttä viattomille ihmisille, mutta mitään jatkotoimia asiassa ei esitetty.6 

 
20) Tässä yhteydessä olisi myös mainittava, että Saksa ei yhdistymisensä jälkeen palauttanut 

vuosina 1945�1949 Venäjän tekemien päätösten perusteella takavarikoitua omaisuutta. 
Saksan perustuslakituomioistuin vahvisti useissa tuomioissa, ettei tämä käytäntö riko 
perustuslaissa asetettuja omistusoikeutta koskevia takeita.7 Tämä esimerkki osoittaa, että 
Euroopan unionin jäsenvaltio ei palauttanut toisen maailmansodan jälkeisissä täysin 
erityislaatuisissa oloissa takavarikoitua omaisuutta. 

 
21) Olen näistä syistä tehnyt sen johtopäätöksen, että niin kutsuttujen Bene�-säädösten nojalla 

toteutetut takavarikoinnit eivät ole ongelma T�ekin tasavallan Euroopan unioniin 
liittymisen yhteydessä. 

6. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös Liechtensteinin ruhtinaan nostamaan 
kanteeseen 

 

                                                 
1 Asia C-350/92, Espanja v. neuvosto, Kok. 1995, s. I�1985. 
2 Vrt. J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2nd ed. 1996, 809�817; korvausperiaate vakiinnutettiin asioissa 
"James" ja "Lithgow" vuonna 1986 annetuissa tuomioissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 98, 66�, 102, 89�. 
3 Euroopan komission oikeudellinen yksikkö, ibid., s. 4. 
4 Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö, ibid., kohdat 165�, s. 24 s. Parlamentin lausunnossa viitataan 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 12. heinäkuuta 2001 tekemään päätökseen asiassa "Liechtensteinin ruhtinas 
Hans-Adam II". Tässä tuomiossa tuomioistuin ei kuitenkaan käsittele takavarikointikysymystä nyt käsiteltävänä 
olevassa yhteydessä. (ks. s. 10). 
5 C. Tomuschat, teoksessa A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-
ordination, 2002, s. 451. 
6 Ks. liite, julistus, III. 
7 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122�128; 94, 12. 
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22) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 12. heinäkuuta 2001 antamaa tuomiota 
Liechtensteinin ruhtinaan nostamasta kanteesta1 on lainattu parlamentin oikeudellisessa 
lausunnossa.2 

 
23) Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oli ratkaistava, rikottiinko Euroopan 

ihmisoikeussopimusta, kun Saksan tuomioistuimet kieltäytyivät antamasta päätöstä Bene�-
säädöksiin perustuvien T�ekkoslovakiassa toteutettujen takavarikointien 
yhteensopivuudesta kansainvälisen oikeuden kanssa. Liechtensteinin ruhtinas väitti, että 
kieltäytyminen loukkasi yleissopimuksen perusteella hänelle kuuluvia oikeuksia. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin päätti, että Saksan tuomioistuimet toimivat täysin Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen mukaisesti soveltaessaan kansainvälistä sopimusta, joka esti 
Saksan tuomioistuimia arvioimasta toisen maailmansodan jälkeisiä takavarikointitoimia. 
Tuomioistuin ei siis antanut minkäänlaista päätöstä takavarikointitoimista. 

 
24) Tuomioistuin kumosi myös väitteen, jonka mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

ensimmäisen pöytäkirjan 1 artiklan mukaista omistusoikeutta olisi loukattu. 
Liechtensteinin ruhtinas väitti, että hän omisti edelleen jutun aiheena olevan maalauksen ja 
että kansainvälisen julkisoikeuden vastaisesti toteutettu takavarikointi olisi katsottava 
edelleen pätemättömäksi. Tuomioistuimen mukaan kantajalla ei ollut 1 artiklassa 
tarkoitettua "omaisuutta". Tuomioistuin päätti näin: 

 
85. Tämän ensimmäisen asian osalta tuomioistuin toteaa, että entisen 
T�ekkoslovakian viranomaiset olivat toteuttaneet pakkolunastuksen vuonna 1946, 
kuten Bratislavan hallinto-oikeus vahvisti vuonna 1951, eli ennen yleissopimuksen 
voimaantuloa 3. syyskuuta 1953 ja ennen lisäpöytäkirjan N:o 1 voimaantuloa 
18. toukokuuta 1954. Tuomioistuin ei siten ole ajallisesti toimivaltainen tutkimaan 
pakkolunastuksen olosuhteita tai sen jälkeisiä vaikutuksia tähän päivään asti (ks. 
edellä mainittu Malhous v. T�ekin tasavalta (päätös) ja komitean oikeuskäytäntö, 
esimerkiksi Mayer ym. v. Saksa, kanteet nro 18890/91, 19048/91, 19342/92 ja 
19549/92, komitean 4. maaliskuuta 1996 tekemä päätös, Decisions and Reports 85, s. 
5�20). 
Tuomioistuin haluaa lisätä, että jatkuva yleissopimuksen rikkominen, joka voitaisiin 
lukea Saksan liittotasavallan syyksi ja joka vaikuttaisi tuomioistuimen toimivallan 
ajallisiin rajoituksiin (ks. vastakohtaispäätelmänä tuomio asiassa Loizidou v. Turkki 
(tosiseikat), siteerattu edellä, s. 2230, 41 §), ei näin ollen tule kysymykseen. 
Ei kantajan isä eikä kantaja itse ole pystynyt toimenpiteen jälkeen harjoittamaan 
mitään omistajan oikeuksia suhteessa maalaukseen, jota säilytettiin Brnon 
historiallisten muistomerkkien virastossa T�ekin tasavallassa. 
Kantajan ei voida isänsä perijänä katsoa näissä oloissa säilyttäneen pöytäkirjan N:o 1 
1 artiklan mukaista oikeutta omaisuuteen tai vaatimuksen esittämiseen Saksan 
liittotasavallalle sen takaisin saamiseksi tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
tarkoitetun "perustellun luottamuksen" nojalla. 
86. Saksan tuomioistuimen päätöksiä ja maalauksen palauttamista T�ekin tasavallalle 
niiden seurauksena ei siten voida pitää puuttumisena kantajan pöytäkirjan N:o 1 
1 artiklassa tarkoitettuun "omaisuuteen" (ks. edellä kohta 78). 
87. Tuomioistuin päättää siis, ettei pöytäkirjan N:o 1 1 artiklaa ole rikottu. 
 

25) Tuomion tämä osa saatettaisiin tulkita takavarikointitoimien oikeellisuuden vahvistuksena 
kansainvälisen oikeusjärjestyksen valossa, joten tuomioistuin korosti, ettei se ajallisista 

                                                 
1 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 12. heinäkuuta 2001 annettu tuomio, Liechtensteinin ruhtinas Hans-Adam II v. 
Saksa, kanne nro 42527/98. 
2 Euroopan parlamentin oikeudellinen yksikkö, ibid., kohdat 81�86, s. 12/13, ja kohdat 166�169, s. 24/25. 
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syistä voinut arvioida vuosien 1945�46 takavarikointeja. Sen sijaan tuomiossa vahvistetaan 
selvästi tässäkin esitetty näkemys, jonka mukaan vuosien 1945�46 takavarikoinnit eivät 
ole ongelma Euroopan ihmisoikeussopimuksen valossa. 

7. Omaisuuden palauttamiseen liittyvä mahdollinen syrjintä 
 
26) 15. huhtikuuta 1992 annetulla lailla N:o 243/1992 annettiin tietyille henkilöille, jotka olivat 

menettäneet omaisuutensa Bene�in takavarikointisäädösten nojalla, mahdollisuus saada 
omaisuutensa takaisin. Omaisuuden palauttaminen koski vain T�ekin tasavallan 
kansalaisia. Lain 243/1992 11 a artiklan 3 kohdan mukaan 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
omaisuuden takaisin saamiseen oikeutetut henkilöt voivat esittää kiinteän omaisuuden 
palauttamisvaatimuksensa tämän lain mukaisesti viimeistään 30. kesäkuuta 2001. 
Palauttamisvaatimusten määräaika on siis päättynyt kauan ennen kuin liittymisprosessi 
saatetaan päätökseen. 

 
27) Esille nouseva kysymys on se, voiko omaisuuden palauttamista koskeva menettely, johon 

liittyvät hakemukset oli esitettävä ennen T�ekin liittymistä Euroopan unioniin, aiheuttaa 
ongelman suhteessa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12 artiklan syrjintää 
koskeviin määräyksiin, joiden mukaan kansalaisuuteen perustuva syrjintä Euroopan 
unionissa on kiellettyä. 

 
28) Syrjintäkielto, kuten muutkin Euroopan unionin lainsäädännön määräykset, ovat voimassa 

vasta siitä hetkestä lähtien, kun maa liittyy Euroopan unioniin. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on vahvistanut tämän oikeuskäytännössään.1 Perustamissopimuksen 
syrjintämääräykset eivät siis voi kyseenalaistaa ennen liittymistä loppuun saatettua 
omaisuuden palauttamista koskevaa menettelyä. Ennen liittymistä loppuun saatetun 
omaisuuden palauttamista koskevan menettelyn oikeudellisia seuraamuksia ei voida 
käsitellä uudelleen EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan valossa liittymisen jälkeen.2 
Vaikka palauttamismenettely olisikin vielä kesken, omaisuuden palauttamiselle asetettua 
määräaikaa ei voitaisi jatkaa liittymisen vuoksi. 

 
29) On kuitenkin otettava huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla perustettu komitea 
on todennut useissa sille esitetyissä asioissa, että T�ekin tasavallan harjoittaman 
omaisuuden palauttamista koskevan menettelyn kaltaiset menettelyt ovat 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
26 artiklan vastaisia, jossa edellytetään myös yhtäläistä lain suojaa.3 Pitäisikin näin ollen 
pohtia sitä, onko omaisuuden palauttamista koskevaan lainsäädäntöön sisältyvällä, 
toimivaltaisen ihmisoikeustoimielimen toteamalla syrjinnällä vaikutuksia 
liittymisprosessiin, vaikka palauttamista onkin pitänyt hakea aikana, jolloin liittyminen ei 
vielä ollut tapahtunut. Voitaisiinkin esimerkiksi ajatella mahdollisuutta, että aikarajaa 

                                                 
1 Ks. esimerkiksi asia C-464/98, Friedrich Stefan, Kok. 2001, I�173. 
2 Tämä on todennäköisesti myös Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnossa ilmaistu näkemys: Siinä 
todetaan, että on esitetty epäilyjä siitä, voidaanko näillä laeilla luoda uusia oikeuksia ja velvollisuuksia vielä 
liittymisen jälkeenkin (johtopäätökset, kohta 171b, s. 26.). Sellaisella omaisuuden palauttamista koskevalla 
lainsäädännöllä, jonka määräaika on päättynyt ennen liittymistä, ei voida luoda uusia oikeuksia tai velvollisuuksia 
liittymisen jälkeen. 
3 26 artikla kuuluu näin: "Kaikki ihmiset ovat oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkäänlaista 
syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lain tulee kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille 
yhtäläinen ja tehokas suojelu rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun 
mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan 
perustuvaa syrjintää vastaan." 
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jatkettaisiin liittymisneuvottelujen perusteella. On siksi tärkeää pohtia YK:n 
ihmisoikeuskomitean näkökantaa. 

 
30) Ihmisoikeuskomitea on ensinnäkin päättänyt useissa tapauksissa, että T�ekin tasavallan 

soveltama menettely omaisuuden palauttamiseksi niille, jotka olivat menettäneet 
omaisuutensa kommunististen takavarikointitoimien vuoksi, oli syrjivä, koska se perustui 
kaksinkertaiseen vaatimukseen: henkilön tuli olla T�ekkoslovakian kansalainen ja asua 
vakituisesti valtion alueella. Ihmisoikeuskomitea päätteli, että kaksinkertainen vaatimus on 
mielivaltainen, sillä vaatimus ei liittynyt mitenkään alkuperäisiin omistusoikeuksiin ja oli 
lisäksi ristiriitainen sikäli, että entinen T�ekkoslovakian valtio oli itse ajanut kyseisen 
ilmoituksen esittäjät pois maasta vainoamistoimin.1 

 
31) Monissa entisten sudeettisaksalaisten omaisuutta koskevissa asioissa komitea on päättänyt, 

että palauttamisen rajoittaminen kommunistihallinnon toteuttamiin takavarikointeihin, 
jolloin Bene�-säädösten nojalla tehdyt takavarikoinnit jäivät menettelyn ulkopuolelle, ei 
ollut mielivaltainen eikä syrjivä.2 

 
32) Vuonna 2001 komitea käsitteli lain 243/1992 mukaista Bene�-säädösten nojalla 

toteutettuihin takavarikointeihin liittyvää palauttamista. Asiassa De Fours Walderode3 on 
hyvin erityislaatuisia tosiseikkoja. Ilmoituksen esittäjä, K. De Fours Walderode, oli vasta 
perustetun T�ekkoslovakian valtion kansalainen vuodesta 1918 lähtien. Hänen 
maaomaisuutensa takavarikoitiin vuonna 1945. Hän säilytti kuitenkin T�ekkoslovakian 
kansalaisuutensa, koska pystyi osoittamaan olleensa uskollinen T�ekkoslovakialle 
miehityksen aikana. 

 
33) Vuonna 1992 T�ekin viranomaiset katsoivat hänen menettäneen T�ekkoslovakian 

kansalaisuutensa vuonna 1949, kun hän muutti pois maasta. Vuonna 1996 keskeytymätön 
kansalaisuus asetettiin palauttamisen ehdoksi lailla 243/1992. Komitea katsoi, että oli 
syrjintää vaatia keskeytymätöntä T�ekkoslovakian ja T�ekin kansalaisuutta henkilöltä, jolla 
muuten oli lain 243/1992 mukaan oikeus vaatia Saksan ja Unkarin kansalaisiin 
kohdistuneiden määräysten nojalla takavarikoidun omaisuuden palauttamista. 

 
34) Herää kysymys, onko Bene�-säädösten nojalla toteutettuihin takavarikointeihin liittyvä 

T�ekin palauttamislainsäädäntö ihmisoikeuskomitean mielestä yleisesti syrjivä ja pitäisikö 
sitä muuttaa ennen liittymistä, koska siinä ei tarjota palauttamismahdollisuutta ihmisille, 
jotka nykyisin ovat Saksan, Unkarin tai jonkin muun valtion kansalaisia. 

 

                                                 
1 YK:n ihmisoikeuskomitea, ilmoitus N:o 516/1992, Simunek ym. v. T�ekin tasavalta, lopullinen näkökanta, 
19. heinäkuuta 1995, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 50th Session, Supplement No. 40 
(A/50/40); ilmoitus N:o 586/1994, Adam v. T�ekin tasavalta, lopullinen näkökanta, 23. heinäkuuta 1996, UN Report 
of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 51st Session, Supplement No. 40 (A/51/40); ilmoitus N:o 857/1999, 
Blazek ym. v. T�ekin tasavalta, lopullinen näkökanta, 12. heinäkuuta 2001, UN Report of the HRC, Vol. II, GA 
Official Records, 56th Session, Supplement No. 40 (A/56/40). On muistettava, että tätä oikeudellista lausuntoa 
koskeva tehtävänanto rajoittuu Bene�-säädösten nojalla tehtyihin takavarikointeihin liittyvään omaisuuden 
palauttamiseen. 
2 YK:n ihmisoikeuskomitea, ilmoitus N:o 643/1994, Drobek v. Slovakia, lopullinen näkokanta, 14. heinäkuuta 1997, 
UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 52nd Session, Supplement No. 40 (A/52/40); ilmoitus N:o 
669/1995, Malik v. T�ekin tasavalta, lopullinen näkökanta, 21. lokakuuta 1998, ja ilmoitus N:o 670/1995; Schlosser 
v. T�ekin tasavalta, lopullinen näkökanta, 21. lokakuuta 1998, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 
54th Session, Supplement No. 40 (A/54/40); ilmoitus N:o 807/1998, Koutny v. T�ekin tasavalta, lopullinen 
näkökanta, 20. maaliskuuta 2000, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 55th Session, Supplement 
No. 40 (A/55/40). 
3 YK:n ihmisoikeuskomitea, ilmoitus N:o 747/1997, De Fours Walderode v. T�ekin tasavalta, lopullinen näkökanta, 
30. lokakuuta 2001, UN Doc. CCPR/C/73/D/747/1997. 
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35) On ratkaisevia perusteita, jotka eivät puolla tällaista näkökantaa. Kukaan ei ole tähän 
mennessä vaatinut, että T�ekin tasavallan tulisi palauttaa kaikki Bene�-säädösten nojalla 
takavarikoitu omaisuus entisille omistajille. On täysin selvää, että tällainen toiminta 
ylittäisi minkä tahansa vastaavassa tilanteessa olevan valtion taloudelliset ja oikeudelliset 
valmiudet. Se toisi lisäksi esiin ongelman, joka liittyy takavarikointien taustaan eli 
Potsdamin konferenssissa vahvistettuun saksalaisten ja unkarilaisten pakkosiirtoon.1 Kuten 
aiemmin on jo selvitetty, tämän päätöksen ovat hiljattain vahvistaneet Potsdamin 
sopimuksen osapuolena olleet valtiot.2 

 
36) Ihmisoikeuskomitea ei käsitellyt varsinaisesti sitä, onko T�ekin lainsäädäntö perusteltu 

niiltä osin kuin se rajoittaa palauttamisen henkilöihin, jotka ovat osoittaneet olleensa 
uskollisia T�ekkoslovakialle. Komitean ratkaisemassa asiassa ei ollut kiistanalaista, että 
henkilö oli ollut uskollinen. Vaikuttaa siten selvältä, että komitea perusti analyysinsa tähän 
osoitettuun tosiseikkaan. Se piti syrjivänä vaatimusta, jonka mukaan uskollisuutensa 
osoittaneella henkilöllä olisi pitänyt olla keskeytymätön kansalaisuus. Tästä komitean 
näkemyksestä ei voida päätellä, että kaikille niille, jotka eivät täyttäneet 
uskollisuusvaatimusta, olisi annettava oikeus omaisuuden takaisin saamiseen. 

 
37) Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitean asiassa De Fours Walderode esittämän 

näkemyksen asianmukainen tarkastelu osoittaa siis, ettei se kyseenalaista yleistä 
palauttamisjärjestelmää, jota T�ekin tasavalta soveltaa lain 243/1992 nojalla. Ei siis ole 
mitään syytä epäillä menettelyn olevan ristiriitainen syrjintäkiellon periaatteen kanssa 
liittymisprosessin yhteydessä. T�ekin palauttamislainsäädännön laissa 243/92 asetettu ero 
on täsmällisesti analysoituna tehty T�ekkoslovakian valtiolle miehityksen aikana 
uskollisina pysyneiden henkilöiden ja muiden henkilöiden välille. Ei ole oikein tehdä 
komitean näkemyksestä sellaista johtopäätöstä, että kaikilla saksalaisilla ja unkarilaisilla, 
jotka joutuivat vuonna 1945 ja sen jälkeen takavarikointien uhreiksi, pitäisi olla oikeus 
vaatia omaisuuden palauttamista. Tehtyä erottelua olisi pikemminkin pidettävä järkevänä. 

 
38) Teen tästä sen johtopäätöksen, että edes EY:n perustamissopimuksen 12 artiklan ja SEU:n 

6 artiklan laaja tulkinta ei oikeuta T�ekin palauttamislainsäädännössä säädetyn menettelyn, 
joka ei 30. kesäkuuta 2001 päättyneen määräajan vuoksi ole liittymishetkellä enää 
voimassa, asettamista kyseenalaiseksi. Bene�-säädösten nojalla tehtyjä takavarikointeja 
koskeva rajoitettu omaisuuden palauttamisjärjestelmä ei siten ole ongelma liittymisen 
kannalta. 

8. Kansalaisuuskysymykset 
 
39) Kansalaisuudesta annetun säädöksen (N:o 33/1945) perusteella monet entisen 

T�ekkoslovakian kansalaiset, joiden katsottiin olevan kansallisuudeltaan saksalaisia tai 
unkarilaisia, menettivät T�ekkoslovakian kansalaisuutensa. Ne, jotka olivat saaneet Saksan 
tai Unkarin kansalaisuuden erilaisten sopimusten tai sääntöjen perusteella, menettivät 
kansalaisuutensa taannehtivasti. On selvää, että näiden määräysten soveltamisaika rajoittui 
kyseiseen kauteen. Säädökseen perustuvia tapauksia ei enää voi syntyä. Vaikka tällaiset 
menettelyt olisivatkin ongelmallisia suhteessa nykyisiin kansainvälisen oikeuden 
määräyksiin, määräykset eivät koske vuosina 1945�46 tapahtuneita asioita. Lisäksi on 
todettava, että karkotettujen ihmisten kansalaisuuden menettäminen oli selkeän logiikan 
mukaista. Jollei heiltä olisi riistetty sen valtion kansalaisuutta, jonka alueelta heidät 
siirrettiin pois, he olisivat saattaneet ainakin teoriassa vaatia paluumahdollisuutta. 

 
                                                 
1 Ks. edellä s. 10, kohta 9. 
2 Vrt. s. 10, kohta 9. 
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40) Neuvotellessaan 11. joulukuuta 1973 tehdystä Prahan sopimuksesta1 Saksan liittotasavalta 
oli hyvin tarkka siitä, ettei niiden sudeettisaksalaisten Saksan kansalaisuutta, jotka olivat 
saaneet sen Münchenin sopimuksen2 perusteella, asetettaisi kyseenalaiseksi. Prahan 
sopimuksessa oleva Münchenin sopimuksen mitätöimistä koskeva julistus on sellainen, 
ettei se mahdollista mitään kansalaisuuteen liittyviä seuraamuksia; kansalaisuudella 
tarkoitetaan tässä nimenomaan valtion kansalaisuutta.3 Tämä on tässä yhteydessä otettava 
huomioon. Se osoittaa, että T�ekkoslovakian toimenpiteet näiden ihmisten kohdalla olivat 
valitettava historian tapahtumien seuraus. 

 
41) Liittymisen yhteydessä olennaisinta on joka tapauksessa se, että jäsenvaltioilla on 

yksiselitteinen toimivalta kansalaisuutta koskevissa asioissa. Kuten EY:n 
perustamissopimuksen 17 artiklasta käy ilmi, jäsenvaltioiden kansalaisuutta säätelee kukin 
jäsenvaltio itse. Kansalaisuuskysymys ei siten aiheuta ongelmia liittymisprosessin 
yhteydessä. 

9. Säädökset rikoslainsäädännöstä ja rikosoikeudenkäynneistä 
 
42) Erityisesti vuoden 1945 säädöksillä N:o 16 ja 137 mahdollistettiin rangaistusten 

langettaminen ihmisille, jotka olivat olleet yhteistoiminnassa miehitysvallan edustajien 
kanssa tai toimineet muutoin vastaavalla tavalla. Perustettiin ylimääräisiä tuomioistuimia, 
joissa syytettiin, usein poissa olevia, henkilöitä summaarisissa oikeudenkäynneissä. 
Näyttää siltä, että nämä tuomioistuimet langettivat tuomioita huomattavalle joukolle 
T�ekkoslovakiasta paenneita tai karkotettuja henkilöitä. Ei ole selvää, missä määrin näiden 
tuomioistuinten tuomiot ovat yhä päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia T�ekin 
oikeusjärjestyksen mukaisesti.4 Itse säädökset on nähtävästi kumottu vuoden 1948 alussa.5 

 
43) Jos oletetaan, että nämä tuomiot voitaisiin yhä panna täytäntöön, se olisi ongelma SEU:n 

45 ja 6 artiklaan nähden. T�ekin tasavaltaan saapuvien henkilöiden pidättäminen 
summaarisissa oikeudenkäynneissä vuosina 1945 ja 1946 annettujen in absentia 
-tuomioiden perusteella olisi taattujen perusoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen, joita 
on sovellettava liittymispäivästä lähtien, vastaista. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
todennut, että in absentia -rikosoikeudenkäynnit loukkaavat periaatteessa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan mukaisia perusihmisoikeuksia.6 

 
44) Näin ollen on syytä tarkistaa, onko näiden tuomioiden täytäntöönpano estetty voimassa 

olevan T�ekin rikoslainsäädännön mukaisella määräyksellä tai jollakin muulla 
oikeudellisella säännöllä. Tämä on selvitettävä liittymisprosessin aikana.7 Oikeusvarmuus 
edellyttää, ettei kenenkään tarvitse epäillä asiaa. T�ekin hallituksen on otettava selkeä 
kanta asiaan. Tarvittaessa asiasta on säädettävä lakeja. 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; englanninkielinen käännös: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; englanninkielinen käännös: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
3 II artiklan 2 kohdassa todetaan: Tämä sopimus ei vaikuta elävien tai kuolleiden henkilöiden jommankumman 
sopimuspuolen oikeusjärjestelmän mukaisesti saamaan kansalaisuuteen. 
4 T�ekkiläinen lakimies päätyy lausunnossaan seuraavaan johtopäätökseen: Kovista rangaistuksista annetun 
säädöksen N:o 16/1945 mukaisesti langetetut tuomiot eivät ole enää täytäntöönpanokelpoisia oikeudellisista ja 
tosiasiallisista syistä. Itse säädös on kumottu, eikä se voi olla ristiriidassa yhteisön säännöstön kanssa. 
5 Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto, johtopäätökset, kohta 171k, s. 27. 
6 12. helmikuuta 1985 annettu tuomio, Colozza v. Italia, Series A, No. 89; 13. helmikuuta 2001 annettu tuomio, 
Krombach v. Ranska, kanne nro 29731/96; ECHR, 11. heinäkuuta 2002 annettu tuomio, Osu v. Italia, kanne 
nro 36534/97. 
7 Parlamentin oikeudellisessa lausunnossa esitetään johtopäätös, jonka mukaan olisi hyödyllistä varmistaa, onko 
täytäntöönpano-oikeus estetty voimassa olevan T�ekin rikoslainsäädännön mukaisella määräyksellä (kohta 171k, 
s. 27). Tätä on pidettävä liittymisen ehtona. 
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10. Rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttaminen 8. toukokuuta 1946 annetun lain N:o 115 
perusteella 

 
45) Vuoden 1946 laissa N:o 115 säädetään: 30. päivän syyskuuta 1938 ja 28. päivän lokakuuta 

1945 välisenä aikana tehdyt teot, joiden tavoitteena oli auttaa t�ekkien ja slovakkien 
vapaustaisteluissa tai jotka olivat miehitysjoukkojen ja niiden avustajien tekojen 
oikeutettuja kostotoimia, eivät ole laittomia, vaikka ne muutoin olisivatkin lain mukaan 
rangaistavia.1 Tällä lailla on edelleen oikeusvaikutuksia. Se estää sellaisiin ihmisiin 
kohdistuvien mahdollisten rikostutkintojen tekemisen, syytteiden nostamisen ja tuomioiden 
antamisen, jotka ovat tehneet tekonsa määriteltynä ajanjaksona säännöksessä kuvatulla 
tavalla. 

 
46) On helppo ymmärtää, että t�ekkien ja slovakkien vapaustaistelun edistämiseen pyrkivät 

teot vapautetaan mahdollisista rangaistuksista, mutta toisen määritelmän hyväksyminen 
onkin hankalampaa. Toisessa määritelmässä viitataan miehitysjoukkojen ja niiden 
avustajien tekojen oikeutettuihin kostotoimiin. Tiedetään, että lukuisten saksalaisten ja 
unkarilaisten pakkosiirron (Vertreibung) aikana monet ihmiset kuolivat vartijoiden, 
miliisin tai väkivaltaisten kansalaisten mielivaltaisten tekojen vuoksi.2 Lakia N:o 115 on 
käytetty sellaisten tekojen vapauttamiseen rangaistuksesta, jotka rikkoivat inhimillisiä 
perusperiaatteita vastaan, kuten Saksan ja T�ekin välisessä vuoden 1997 julistuksessa on 
tunnustettu.3 Tällainen laki rikkoo räikeästi SEU:n 6 artiklan määräysten mukaisia 
ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja oikeusvaltion periaatteita sekä valtion velvollisuutta 
suojella kaikkia ihmisiä väkivallalta alueellaan. 

 
47) On tietysti heti lisättävä, että laki hyväksyttiin pitkän ja ankaran miehityskauden jälkeen, 

jonka aikana monia siviilejä oli murhattu tai haavoitettu raa'asti. Syyttäjät tai 
tuomioistuimet eivät koskaan tutkineet moniakaan tai jopa suurinta osaa saksalaisten 
teoista miehityksen aikana. Ei ole tietoa siitä � ottaakseni yhden surullisenkuuluisista 
esimerkeistä �, järjestettiinkö koskaan yhtään saksalaista oikeudenkäyntiä niille Saksan 
armeijan jäsenille, jotka olivat osallistuneet T�ekkoslovakian miehitetyn alueen 
(Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) korkeimpaan saksalaiseen upseeriin Heydrichiin 
kohdistuneen hyökkäyksen kostoksi tehtyihin Lidicen murhiin.4 Kertomusten mukaan 
Lidicessä 199 miestä tapettiin paikan päällä, 184 naista vietiin Ravensbrückin 
keskitysleirille, jossa 52 kuoli, ja yli 80 lasta tapettiin Chelmnon kaasukammioissa.5 

 
48) Tietojen mukaan missään muussa Saksan miehittämässä Euroopan valtiossa ei ollut 

vuoden 1946 lakia muistuttavaa lakia. Ranskan 16. huhtikuuta 1946 säätämällä 
lailla 46/729 annettiin yleinen armahdus kaikille sellaisiin rikollisiin tekoihin 
syyllistyneille, joiden tarkoituksena oli ollut Ranskan vapauttaminen.6 Tämä voidaan 
tulkita samantapaiseksi kuin laki N:o 115, mutta sellaisten tekojen muodollinen 

                                                 
1 Käännös Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnossa, kohta 60, s. 9. 
2 Ks. lainaukset teoksessa C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), 
s. 1, 5. 
3 Ks. julistuksen III kohta, liite. 
4 Teoksessa C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945�1997, 1998 ei ole mainittu yhtään Lidiceä koskevaa oikeudenkäyntiä. 
5 Ks. M. Kárný, in: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, s. 61. 
6 Teksti kuuluu seuraavasti: "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." 
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vapauttaminen rangaistuksesta, jotka olivat miehitysjoukkojen ja niiden avustajien tekojen 
oikeutettuja kostotoimia, vaikuttaa kuitenkin ainutlaatuiselta. 

 
49) Sitä ei tiedetä kovinkaan yleisesti, että 8. toukokuuta 1946 annettuun lakiin N:o 115 oli 

ilmeisesti vaikuttanut Hitlerin 7. kesäkuuta 1939 antama säädös, jossa rikosoikeudellisesta 
vastuusta vapautettiin kaikki ne, jotka olivat syyllistyneet rikoksiin taistellessaan 
saksalaisuuden säilyttämiseksi Sudeettisaksan alueilla tai alueiden palauttamiseksi takaisin 
valtakuntaa ennen 1. päivää joulukuuta 1938.1 T�ekkiläiset kirjoittajat selittävät, että laki 
N:o 115 oli itse asiassa laadittu 7. kesäkuuta 1939 annetun saksalaisen säädöksen mallin 
mukaan. He toteavat myös, ettei lakia N:o 115 käytännössä sovellettu tapauksiin, joissa 
kyseessä olivat vain henkilökohtaiset motiivit, eli esimerkiksi ryöstöihin. Tämä 
vahvistettiin nähtävästi T�ekkoslovakian korkeimman oikeuden päätöksillä vuosina 1947 
ja 1949.2 Ainakin kaksi kirjoittajaa on myös todennut, ettei lakia voitu soveltaa rikoksiin 
ihmiskuntaa vastaan.3 Ilmeisesti yhtään syytettä ei kuitenkaan ole nostettu. 

 
50) Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 

nojalla perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien komitean entinen jäsen Christian 
Tomuschat on ehdottanut, että T�ekin tasavalta kumoaisi tämän lain, jotta rikostutkintojen 
tekeminen tulisi mahdolliseksi.4 Tomuschat perustelee vaatimustaan Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen tuomioilla, Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitean 
näkökannoilla ja useilla muilla kansainvälisillä tapahtumilla, jotka osoittavat, että 
rikoksentekijät on periaatteellisesti tuotava oikeuteen.5 Hän ei sen sijaan pohdi tarkemmin 
mahdollisia syitä, joiden vuoksi lain kumoaminen 50 vuoden jälkeen sillä seurauksella, että 
ihmisiä voitaisiin nyt tuoda oikeuteen, voisi vaikuttaa aiheettomalta.  

 
51) Voidaan pohtia, olisiko oikeudellisen esteen poistaminen tutkinnalta ja mahdollisilta 

oikeudenkäynneiltä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7 artiklan vastaista, sillä sen 
mukaan ketään ei ole pidettävä syypäänä rikokseen sellaisen teon perusteella, joka ei ollut 
tekohetkellä kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden mukaan rikos.6 
8. toukokuuta 1946 annettu laki oli taannehtiva siten, että vapauttaminen rangaistuksesta 
rajoittui lokakuun 28. päivään 1945 saakka, joten voitaneen väittää, ettei Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 7 artiklaa voi soveltaa tähän ainakaan suoraan. Kumoamisen 
seurauksena olisi se, että normatiivinen rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttaminen 
päättyisi. 

 
52) Tällaisessa väitteessä ei kuitenkaan varsinaisesti oteta huomioon sellaisten henkilöiden 

kohtaloa, jota kumoaminen koskisi. Sitä tosiseikkaa ei voi katsoa läpi sormien, että 

                                                 
1 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Saksankielinen teksti kuuluu näin: "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." 
2 V. Pavlicek, teoksessa Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, s. 69�. 
3 J. Hon/J. �itler, Law no. 115/46, dated 8 May 1946, its genesis and implementation and criticism. Minulle 
toimitetun tekstin mukaan käsikirjoitus julkaistiin vuonna 1996 ja painettiin vuonna 2002. Kirjoittajat selvittävät 
yksityiskohtaisesti lakia N:o 115 koskeneita keskusteluja sekä kritiikkiä, jota t�ekkoslovakialaiset poliitikot ja muut 
kansalaiset tuolloin esittivät. He kuvailevat useita tapauksia, joissa lakia ei sovellettu "gestapoismeiksi" kutsuttuihin 
tekoihin. 
4 C. Tomuschat, teoksessa A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-
ordination, 2002, s. 451, 470�. 
5 C. Tomuschat, ibid., s. 471�. 
6 Yksityiskohtia määräyksestä, ks. J. A. Frowein, teoksessa J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2nd ed. 1996, Art. 7, s. 321�. 
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rikostutkintojen tekeminen ja syytteiden esittäminen yli 50 vuoden jälkeen nostaa esiin 
hyvin vaikeita ongelmia. T�ekkiläisten lakimiesten antamien tietojen mukaan suurin osa 
rikoksista kuuluu vanhentumissääntöjen alaisuuteen, joten niistä ei voida enää nostaa 
syytettä.1 Vaikka rikos ei olisikaan vanhentunut, on hyvin kyseenalaista, miten voidaan 
perustella, että unionin perusperiaatteiden valossa on välttämätöntä tuoda yli 50 vuotta 
sitten rikokseen syyllistyneet henkilöt oikeuteen sen jälkeen, kun he ovat koko elämänsä 
luottaneet siihen, ettei heitä voi asettaa syytteeseen kyseisistä rikoksista. 

 
53) Christian Tomuschat mainitsee todenmukaisesti, että Saksassa ihmiset ovat 

oikeudenkäynneissä syytettyinä sotarikoksista, joihin he ovat syyllistyneet toisen 
maailmansodan aikana, vaikka ne olisivat paljastuneet vasta hyvin myöhään.2 Ei 
kuitenkaan olisi oikein arvioida samoin standardein Saksan tapahtumia ja tässä 
käsiteltävänä olevia tapahtumia. Toukokuun 8. päivän 1945 ja Saksan miehityksen jälkeen 
oli selvää, että saksalaisten olisi otettava vastuu lukuisista kauhistuttavista rikoksista, joihin 
he olivat syyllistyneet kansallissosialismin kaudella ja erityisesti vuosina 1939�1945. Tätä 
eivät panneet toimeen vain liittoutuneiden miehitysviranomaiset, vaan pian myös Saksan 
oikeusjärjestelmä hyväksyi asian täysin, vaikkei se aina toiminutkaan kovin tarmokkaasti. 
Saksassa kukaan ei voinut turvautua luottamuksensuojan periaatteeseen ja ajatella, että 
häntä ei asetettaisi syytteeseen, jos hänet havaittaisiin syylliseksi tällaisiin rikoksiin.3 

 
54) Tilanne on ollut täysin päinvastainen T�ekkoslovakiassa ja T�ekin tasavallassa tähän 

saakka. Voitaisiin väittää, ettei vakaviin rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden erilainen 
kohtelu näissä olosuhteissa ole perusteltua. Olennaista tässä on kuitenkin näkökohta, joka 
on mainittu jo edellä: 8. toukokuuta 1946 annetussa T�ekkoslovakian laissa tarkoitetut teot 
olivat reaktioita siihen, mitä saksalaiset tekivät T�ekkoslovakian kansalle vuosina 1938�
1945. On otettava huomioon, että vaikka suurin osa uhreista oli viattomia, saksalaisiin 
kohdistunut väkivalta oli tuolloin ennen kaikkea reaktio Saksan miehityksen ajan 
tapahtumiin.  

 
Lainaan Ian Kershawin sanoja hänen hiljattain julkaistusta Hitlerin elämäkerrastaan:4 

 
Julma ja raaka tapa, jolla saksalaiset olivat kohdelleet erityisesti Itä-Euroopassa 
miehittämiensä maiden asukkaita, iski nyt takaisin koko Saksan kansaa vastaan. Sodan 
viimeisten kuukausien aikana saksalaiset korjasivat Hitlerin hallinnon kylvämän 
rajattoman julmuuden satoa. 

 
55) Vaikka tämän lausunnon aiheena onkin se, tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä T�ekin 

tasavallan liittyessä Euroopan unioniin, myös Saksan ja T�ekin välisten suhteiden 
kehittyminen tämän asian kohdalla on mielestäni otettava huomioon. Saksan ja T�ekin 
välisessä vuoden 1997 julistuksessa käsitellään suoraan Saksan ja T�ekin suhteiden vaikeaa 
historiaa toisen maailmansodan lopussa ja sen jälkeen. Julistuksen III kohdassa T�ekki 
pahoittelee sudeettisaksalaisten pakkosiirrosta ja heidän omaisuutensa takavarikoinnista 
viattomille ihmisille aiheutuneita kärsimyksiä ja vääryyttä. T�ekki pahoittelee ylilyöntejä, 
jotka olivat inhimillisten perusperiaatteiden ja oikeusnormien vastaisia. Lisäksi T�ekki 
esittää virallisen pahoittelunsa siitä, ettei näitä ylilyöntejä 8. toukokuuta 1946 annetun lain 
N:o 115 nojalla pidetty laittomina eikä niistä rangaistu. Julistuksen III kohdassa sanotaan:5  

                                                 
1 J. Hon/J. �itler, kuten kohta 42. 
2 Vuonna 2002 93-vuotias entinen upseeri tuomittiin panttivankien tappamisesta Italiassa. 
3 Teoksessa C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945�1997, 1998 esitetään yleinen kuvaus saksalaisista oikeudenkäynneistä. 
4 I. Kershaw, Hitler 1936�1945, 2000, s. 986 (saksankielinen painos). 
5 Katso liite. 
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 T�ekki pahoittelee sitä, että sudeettisaksalaisten karkottaminen entisestä T�ekkoslovakiasta 

sodan jälkeen ja asuttaminen muualle sekä pakkolunastukset ja kansalaisuuden riistot 
aiheuttivat viattomille ihmisille paljon kärsimyksiä ja vääryyttä, myös sen vuoksi, että 
syylliseksi luettiin koko yhteisö. Se pahoittelee erityisesti ylilyöntejä, jotka olivat 
inhimillisten perusperiaatteiden ja tuolloin voimassa olleiden oikeusnormien vastaisia, ja se 
pahoittelee lisäksi sitä, että 8. toukokuuta 1946 annetun lain N:o 115 vuoksi ylilyöntejä ei 
pidetty laittomina eikä niistä rangaistu. 

 
56) Tällä T�ekin lausunnolla ja sillä, että Saksa hyväksyi sen, on merkitystä käsiteltävän aiheen 

kannalta. Sitä voidaan pitää selvänä Saksan kannan ilmaisuna, jonka mukaan Saksa ei 
vaadi lain N:o 115 soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden asettamista syytteeseen. 
Muutoin tätä ilmaisua ei voida ymmärtää, ja muunlainen tulkinta horjuttaisi julistuksen 
tasapainoa. Julistuksen II kohdassa on lausunto, jonka mukaan Saksa ottaa vastuun 
vuoden 1938 jälkeisistä tapahtumista.1 Mistään oikeudellisista jatkotoimenpiteistä ei 
kuitenkaan tässäkään puhuta. 

 
57) Myös tämä osoittaa, että kyseisen lain kumoamista olisi vaikea vaatia liittymisprosessin 

yhteydessä, kun kerran Saksa, maa, johon tapahtumat välittömimmin vaikuttavat, ei 
vaatinut lain N:o 115 osittaista kumoamista vuoden 1997 julistukseen johtaneissa 
neuvotteluissa. Julistus ei toki ole sopimus, mutta se on huolellisesti muotoiltu teksti, jonka 
yksityiskohdista on neuvoteltu ja jolla on merkitystä Saksan ja T�ekin välisille suhteille 
kansainvälisen oikeuden periaatteiden nojalla, joiden mukaan toimitaan vilpittömässä 
mielessä eikä kukaan voi toimia aiemman menettelynsä vastaisesti. 

 
58) Kaikkien edellä esitettyjen syiden vuoksi ja erityisesti ottaen huomioon vaikutuksen, joka 

kumoamisella olisi yksityisiin ihmisiin, teen sen johtopäätöksen, ettei lain N:o 115 
kumoamista voida vaatia. On pantava merkille, että T�ekin tasavalta on pahoitellut lain 
seurauksia inhimillisten perusperiaatteiden ja oikeusnormien vastaisten ylilyöntien osalta. 
Olisi asianmukaista, että tämä näkökanta vahvistettaisiin liittymisprosessin aikana. Eri asia 
sen sijaan on se, antaako t�ekkiläisten lakimiesten ilmaisema kanta, jonka mukaan rikokset 
ihmiskuntaa vastaan eivät koskaan kuuluneet lain säännösten alaisuuteen, asiasta 
vastaaville T�ekin viranomaisille aiheen toimenpiteisiin erityisen vakavissa tapauksissa.2 

11. Vähemmistöjen suojelu 
 
59) Eurooppa-neuvosto asetti kesäkuussa 1993 Kööpenhaminassa eräitä vaatimuksia, joita olisi 

noudatettava SEU:n 6 ja 49 artiklan yhteydessä. Tässä yhteydessä mainittiin 
"vähemmistöjen kunnioittaminen ja suojeleminen".3 

 

                                                 
1 Saksa tunnustaa olevansa vastuussa roolistaan historiallisissa tapahtumissa, jotka johtivat vuoden 1938 Münchenin 
sopimuksen tekemiseen, ihmisten pakenemiseen ja pakkosiirtoon T�ekin raja-alueelta ja T�ekkoslovakian tasavallan 
kanssa ylläpidettyjen suhteiden rikkomiseen ja maan miehittämiseen. Se pahoittelee saksalaisten tekemien 
kansallissosialististen rikosten kautta T�ekin kansalle aiheutuneita kärsimyksiä ja vääryyksiä. Saksa osoittaa 
kunnioitustaan kansallissosialistisen hirmuvallan uhreille ja niille, jotka vastustivat sitä. Saksa on myös tietoinen 
siitä, että kansallissosialistien T�ekin kansaan kohdistama väkivallan politiikka valmisti osaltaan maaperää 
sodanjälkeiselle paolle, pakkosiirrolle ja pakkoasuttamiselle. 
2 Vrt. s. 20, kohta 46. 
3 "Jäsenyys edellyttää, että hakijamaassa on vakaat instituutiot, jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, 
ihmisoikeudet sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelemisen; toimiva markkinatalous ja edellytykset 
selviytyä kilpailun ja markkinavoimien paineista unionissa. Jäsenyys edellyttää kykyä vastata jäsenyyden mukanaan 
tuomista velvoitteista, mukaan luettuna poliittisen unionin sekä talous- ja rahaliiton tavoitteiden noudattaminen." 
(Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto, 21.�22. kesäkuuta 1993, puheenjohtajan päätelmät). 
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60) T�ekin tasavalta on osapuolena kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevassa Euroopan 
neuvoston puiteyleissopimuksessa.1 T�ekin tasavalta on tunnustanut virallisesti noin 
38 000 saksalaisesta muodostuvan vähemmistön olemassaolon.2 T�ekin tasavaltaa sitoo 
myös Saksan kanssa tehty sopimus saksalaisvähemmistön oikeuksista. T�ekin ja Slovakian 
liittotasavallan kanssa 27. helmikuuta 1992 tehdyn sopimuksen, jonka voimassaoloa 
T�ekin tasavalta on jatkanut, 20 artiklan mukaan saksalaisvähemmistön jäsenillä on täydet 
oikeudet tunnustaa identiteettinsä ja ylläpitää perinteitään. Heitä ei saa syrjiä sen 
perusteella, että he kuuluvat vähemmistöön.3 

 
61) Ei ole väitetty, että T�ekin tasavalta ei noudattaisi vähemmistön suojelemista koskevia 

nykyisiä velvoitteita. Voidaan siis tältä osin olettaa, että myös SEU:n 49 ja 6 artiklassa 
asetettuja vaatimuksia noudatetaan. 

 

                                                 
1 International Legal Materials 34 (1995), s. 353. 
2 Maaliskuussa 2001 suoritetussa väestönlaskennassa 38 000 T�ekin kansalaista eli hieman alle puoli prosenttia 
väestöstä ilmoitti olevansa saksalaista syntyperää. Ks. väestönlaskennan tulokset osoitteessa 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm. 
3 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. Ks. 
epävirallinen englanninkielinen käännös teoksessa de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, s. 
368. 20 artiklan osa kuuluu näin: [...] (2) Sen mukaisesti T�ekin ja Slovakian liittotasavallassa asuvilla 
saksalaisvähemmistön jäsenillä eli henkilöillä, joilla on T�ekkoslovakian kansalaisuus ja jotka ovat syntyperältään 
saksalaisia tai jotka pitävät omanaan saksan kieltä, kulttuuria tai perinteitä, on erityinen oikeus yksin tai yhdessä 
muiden ryhmänsä jäsenten kanssa ilmaista mielipiteensä sekä suojella ja edistää etnistä, kulttuurista, kielellistä ja 
uskonnollista identiteettiään ilman, että heitä pyritään sulauttamaan valtaväestöön vastoin heidän tahtoaan. Heillä on 
oikeus nauttia ihmisoikeuksistaan ja perusvapauksistaan täysivaltaisesti ja käytännön tasolla joutumatta syrjinnän 
kohteeksi ja täysin tasavertaisina lain edessä. (3) T�ekin ja Slovakian liittotasavallan saksalaisvähemmistöön 
kuuluminen on jokaisen henkilökohtainen päätös, josta ei saa olla hänelle haittaa. [...]. 
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12. Johtopäätökset 
 
1) Vuosina 1945�46 suoritettu saksalaisiksi ja unkarilaisiksi katsottujen ihmisten omaisuuden 

takavarikointi ei ole ongelma liittymisen yhteydessä, sillä Euroopan unionista tehtyyn 
sopimukseen kirjatut liittymisen ehdot eivät viittaa menneisyyteen. 

 
2) Bene�-säädösten perusteella takavarikoidun omaisuuden palauttamista koskevia rajoittavia 

T�ekin sääntöjä ei voi Euroopan unionin lainsäädännön perusteella kyseenalaistaa, koska 
palauttamishakemusten jättäminen ei enää ole mahdollista ja koska Euroopan unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan vasta liittymispäivästä alkaen. 

 
3) Vaikka otettaisiin huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitean esittämät 

näkökannat, T�ekin erottelevaa lainsäädäntöä, jonka mukaan omaisuuden takaisin 
saaminen on mahdollista vain niille, jotka ovat olleet uskollisia T�ekkoslovakialle ja jotka 
siten ovat säilyttäneet kansalaisuutensa, eikä muille, ei voida kyseenalaistaa Euroopan 
unionin lainsäädännön nojalla, sillä erottelu perustuu ymmärrettäviin syihin. 

 
4) Vuosien 1945�46 kansalaisuutta koskevat säädökset eivät ole ongelma liittymisen 

kannalta, sillä kansalaisuuteen liittyvät asiat eivät yleisesti ottaen kuulu Euroopan unionin 
lainsäädännön piiriin. 

 
5) On varmistettava, että erityisten säädösten nojalla vuonna 1945 ja sen jälkeen annettuja 

tuomioita, joissa syytetty ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä, ei voida panna täytäntöön 
sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka saapuvat T�ekin tasavaltaan liittymisen jälkeen. 
Tarvittaessa tätä varten on hyväksyttävä uusia lakeja. 

 
6) Vuoden 1946 laki N:o 115 on edelleen voimassa, ja se estää rikosoikeudenkäynnit sellaisia 

henkilöitä vastaan, jotka ovat suorittaneet miehitysaikana tehtyjen tekojen "oikeutettuja 
kostotoimia". Vaikka toimiin kuuluukin viattomiin ihmisiin pakkosiirron aikana 
kohdistuneita rikoksia, lain kumoaminen ei vaikuta välttämättömältä liittymisen 
yhteydessä. Syynä siihen on se, että kumoaminen rikkoisi luottamuksensuojan, johon 
ihmiset ovat voineet turvautua yli 50 vuoden ajan. Oikeudellista merkitystä on myös sillä, 
että Saksa, maa, johon laki välittömimmin vaikuttaa, ei vaatinut lain kumoamista 
neuvoteltaessa Saksan ja T�ekin välisestä vuoden 1997 julistuksesta. Olisi asianmukaista, 
että T�ekin tasavalta vahvistaisi pahoittelevansa lain N:o 115 seurauksia, kuten se teki 
Saksan ja T�ekin välisessä vuoden 1997 julistuksessa. 

 
7) T�ekin tasavallassa edelleen asuvan saksalaisvähemmistön osalta eurooppalaiset 

vähemmistöjen suojelemista koskevat vaatimukset on selvästi asetettu monenvälisissä ja 
kahdenvälisissä sopimuksissa. Voidaan olettaa, että näitä vaatimuksia noudatetaan.  

 
8) T�ekin liittyminen Euroopan unioniin ei edellytä Bene�-säädösten tai muun tässä 

yhteydessä mainitun lainsäädännön kumoamista. Tämä lausunto perustuu kuitenkin siihen 
käsitykseen, että liittymisen jälkeen kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on samat 
oikeudet T�ekin tasavallan alueella.  

 
Heidelbergissä 12. syyskuuta 2002      J. A. Frowein 
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LIITE: SAKSAN JA T�EKIN VÄLINEN JULISTUS KESKINÄISISTÄ SUHTEISTA 
JA NIIDEN KEHITTÄMISESTÄ TULEVAISUUDESSA 

 
 
Saksan liittotasavallan ja T�ekin tasavallan hallitukset, jotka 
 
palauttavat mieliin Saksan liittotasavallan ja T�ekin ja Slovakian liittotasavallan välillä 
27. helmikuuta 1992 tehdyn sopimuksen hyvistä naapuruussuhteista, ystävyydestä ja 
yhteistyöstä, jonka avulla saksalaiset ja t�ekit lähestyivät toisiaan, 
 
ottavat huomioon saksalaisten ja t�ekkien tuloksellisten ja rauhanomaisten, hyvien 
naapuruussuhteiden pitkän historian, jonka aikana on luotu rikas ja yhtäjaksoinen 
kulttuuriperintö, 
 
ovat vakuuttuneita siitä, että menneisyydessä aiheutettuja vääryyksiä ei saada tekemättömäksi, 
mutta niitä voidaan parhaassa tapauksessa lievittää, ja niin tehtäessä ei pidä syntyä uusia 
vääryyksiä, 
 
ovat tietoisia siitä, että Saksan liittotasavalta tukee voimakkaasti T�ekin tasavallan liittymistä 
Euroopan unioniin ja Pohjois-Atlantin liittoon, koska se on vakuuttunut, että liittyminen on 
niiden yhteisen edun mukaista, 
 
vakuuttavat, että luottamus ja avoimuus keskinäisissä suhteissa on ennakkoehto kestävälle ja 
tulevaisuuteen suuntautuvalle sovulle, 
 
ovat antaneet yhdessä seuraavan julistuksen: 
 
 

I 
 
Osapuolet ovat tietoisia velvollisuudestaan ja vastuustaan kehittää edelleen Saksan ja T�ekin 
välisiä suhteita hyvän naapuruuden ja kumppanuuden hengessä, auttaen siten muovaamaan 
yhdentyvää Eurooppaa. 
 
Saksan liittotasavalta ja T�ekin tasavalta jakavat nykypäivänä samat demokraattiset arvot, 
kunnioittavat ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja ovat 
sitoutuneet oikeusvaltion periaatteeseen ja rauhanpolitiikkaan. Ne ovat päättäneet tehdä tiivistä 
yhteistyötä tältä pohjalta ystävyyden hengessä kaikilla aloilla, jotka ovat merkityksellisiä niiden 
keskinäisten suhteiden kannalta. 
 
Samanaikaisesti osapuolet ovat tietoisia siitä, että niiden yhteinen matka tulevaisuuteen 
edellyttää selkeää kannanottoa menneisyyden tapahtumiin, jossa on tunnistettava 
tapahtumaketjun syyt ja seuraukset. 
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II 

 
Saksa tunnustaa olevansa vastuussa roolistaan historiallisissa tapahtumissa, jotka johtivat vuoden 
1938 Münchenin sopimuksen tekemiseen, ihmisten pakenemiseen ja pakkosiirtoon T�ekin raja-
alueelta ja T�ekkoslovakian tasavallan kanssa ylläpidettyjen suhteiden rikkomiseen ja maan 
miehittämiseen. 
 
Se pahoittelee saksalaisten tekemien kansallissosialististen rikosten kautta T�ekin kansalle 
aiheutuneita kärsimyksiä ja vääryyksiä. Saksa osoittaa kunnioitustaan kansallissosialistisen 
hirmuvallan uhreille ja niille, jotka vastustivat sitä. 
 
Saksa on myös tietoinen siitä, että kansallissosialistien T�ekin kansaan kohdistama väkivallan 
politiikka valmisti osaltaan maaperää sodanjälkeiselle paolle, pakkosiirrolle ja 
pakkosijoittamiselle. 
 
 

III 
 
T�ekki pahoittelee sitä, että sudeettisaksalaisten karkottaminen entisestä T�ekkoslovakiasta 
sodan jälkeen ja asuttaminen muualle sekä pakkolunastukset ja kansalaisuuden riistot aiheuttivat 
viattomille ihmisille paljon kärsimyksiä ja vääryyttä, myös sen vuoksi, että syylliseksi luettiin 
koko yhteisö. Se pahoittelee erityisesti ylilyöntejä, jotka olivat inhimillisten perusperiaatteiden ja 
tuolloin voimassa olleiden oikeusnormien vastaisia, ja se pahoittelee lisäksi sitä, että 
8. toukokuuta 1946 annetun lain N:o 115 vuoksi ylilyöntejä ei pidetty laittomina eikä niistä 
rangaistu. 
 
 

IV 
 
Osapuolet ovat sitä mieltä, että menneisyydessä aiheutetut vääryydet kuuluvat menneisyyteen, ja 
ne suuntavat sen vuoksi katseensa kohti tulevaisuutta. Ne muistavat kuitenkin edelleen 
historiansa traagiset luvut, ja juuri siksi ne asettavat edelleen päättäväisesti etusijalle 
ymmärryksen ja keskinäisen sovun suhteitaan kehittäessään, samalla kun kumpikin osapuoli on 
sitoutunut omaan oikeusjärjestelmäänsä ja kunnioittaa sitä tosiseikkaa, että toisella osapuolella 
on erilainen oikeudellinen kanta. Molemmat osapuolet julistavat täten, että ne eivät kuormita 
suhteitaan menneisyyteen kuuluvilla poliittisilla ja oikeudellisilla kysymyksillä. 
 
 

V 
 
Osapuolet vahvistavat velvoitteensa, jotka on asetettu hyvistä naapuruussuhteista, ystävyydestä 
ja yhteistyöstä 27. helmikuuta 1992 tehdyn sopimuksen 20 ja 21 artiklassa, joissa määritellään 
yksityiskohtaisesti T�ekin tasavallan saksalaisvähemmistön jäsenten ja Saksan liittotasavallassa 
asuvien t�ekkien jälkeläisten oikeudet. 
 
Osapuolet ovat tietoisia siitä, että kyseinen vähemmistö ja kyseiset henkilöt ovat tärkeässä 
asemassa keskinäisten suhteiden kehittämisessä, ja toteavat, että heidän olojensa edistäminen on 
kummankin etujen mukaista. 
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VI 
 
Osapuolet ovat vakuuttuneita siitä, että T�ekin tasavallan liittyminen Euroopan unioniin ja vapaa 
liikkuvuus tällä alueella helpottavat entisestään saksalaisten ja t�ekkien välisten hyvien 
naapuruussuhteiden ylläpitämistä. 
 
Tässä yhteydessä ne ilmaisevat tyytyväisyytensä siihen, että taloudellisen yhteistyön alalla on 
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä T�ekin tasavallan välisen assosiaation 
perustavan Eurooppa-sopimuksen ansiosta tapahtunut huomattavaa edistystä, mukaan luettuna 
ammatinharjoittamisen ja yritystoiminnan aloittamisen mahdollisuuksissa sopimuksen 
45 artiklan mukaisesti. 
 
Osapuolet ovat valmiita voimassa olevien lakiensa ja asetustensa rajoissa ottamaan erityisesti 
huomioon humanitaariset ja muut kysymykset, erityisesti perhesuhteet ja perhesiteet sekä muut 
yhteydet, käsitellessään hakemuksia, jotka koskevat asumista ja pääsyä työmarkkinoille. 
 
 

VII 
 
Osapuolet perustavat Saksan ja T�ekin yhteisen tulevaisuusrahaston. Saksa ilmoittaa olevansa 
halukas asettamaan rahastoon 140 miljoonaa Saksan markkaa. T�ekki ilmoittaa puolestaan 
olevansa halukas asettamaan rahastoon 440 miljoonaa korunaa. Osapuolet tekevät rahaston 
yhteisestä hallinnosta erillisen sopimuksen. 
 
Yhteistä rahastoa käytetään molemminpuolisen edun mukaisten hankkeiden rahoittamiseen 
(kuten nuorten tapaamismahdollisuudet, huolenpito vanhuksista, parantoloiden rakentaminen ja 
toiminta, muistomerkkien ja hautausmaiden suojeleminen ja kunnostaminen, vähemmistöjen 
aseman parantaminen, kumppanuushankkeet, Saksan ja T�ekin väliset keskustelufoorumit, 
yhteiset tiede- ja ympäristöhankkeet, kieltenopetus, rajatylittävä yhteistyö). 
 
Saksa tunnustaa velvollisuutensa ja vastuunsa kaikkia niitä kohtaan, jotka joutuivat 
kansallissosialistien väkivaltaisuuksien uhreiksi. Kyseiset hankkeet on siten tarkoitus kohdistaa 
erityisesti kansallissosialistien väkivaltaisuuksien uhrien hyväksi. 
 
 

VIII 
 
Osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että saksalaisten ja t�ekkien välisten suhteiden historiallinen 
kehittyminen etenkin 20. vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla kaipaa yhteistä tutkimusta, ja 
tukevat siksi Saksan ja T�ekin välisen historiantutkijoiden komitean menestyksekkään työn 
jatkumista. 
 
Samalla osapuolet pitävät saksalaisia ja t�ekkejä yhdistävän kulttuuriperinnön suojelemista ja 
edistämistä tärkeänä askeleena kohti sillan rakentamista tulevaisuuteen. 
 
Osapuolet perustavat Saksan ja T�ekin välisen keskustelufoorumin, jota on tarkoitus tukea 
etenkin Saksan ja T�ekin yhteisestä tulevaisuusrahastosta ja jossa on tarkoitus edistää Saksan ja 
T�ekin välistä vuoropuhelua maiden hallitusten tukemana ja kaikkien niiden osallisuudella, jotka 
toivovat läheistä ja sydämellistä Saksan ja T�ekin välistä kumppanuutta. 
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Prahassa tammikuussa 1997 
 
Saksan liittotasavallan hallituksen puolesta 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel 
 
T�ekin tasavallan hallituksen puolesta 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Suomenkielinen käännös on tehty Saksan liittotasavallan Washington D.C:n suurlähetystön 

lehdistöjaoston toimittamasta epävirallisesta englanninkielisestä käännöksestä. 
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Tukholman yliopiston Eurooppa-oikeuden professori 
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1. Tehtävä 
 
Euroopan parlamentin tutkimuksen pääosasto on antanut minulle tehtäväksi antaa oikeudellinen 
lausunto eräiden T�ekin tasavallan lainsäädäntöön kuuluvien säädösten yhteensopivuudesta 
yhteisön säännöstön kanssa. 
 
Parlamentti antoi Heidelbergissä sijaitsevan vertailevan julkisoikeuden ja kansainvälisen 
oikeuden Max-Planck-instituutin tutkijalle Prof. Dr. Jochen Abr. Froweinille tehtäväksi laatia 
asiaa käsittelevä pohjatutkimus. Minua on pyydetty antamaan lausuntoni tutkimuksesta. Myös 
eräälle toiselle henkilölle eli Lord Kingslandille on annettu vastaava tehtävä. 
 
Professori Froweinin tutkimusta ja omaa lausuntoani koskeva tehtävänanto on määritelty 
seuraavasti: 
 
� keskittyä niin kutsuttujen Bene�-säädösten ja niihin liittyvien palauttamislakien 

tämänhetkiseen voimassaoloon ja oikeusvaikutuksiin sekä niiden asemaan suhteessa EU:n 
lainsäädännön, Kööpenhaminan kriteerien ja liittymisen kannalta merkityksellisen 
kansainvälisen oikeuden noudattamiseen 

� ottaa asianmukaisesti huomioon saatavilla olevat oikeudelliset lausunnot ja erityisesti 
Euroopan unionin toimielinten oikeudellisten yksiköiden antamat lausunnot 

� ilmoittaa, pitäisikö kyseisten ehdokasvaltioiden ryhtyä asiassa joihinkin toimenpiteisiin 
liittymistä silmällä pitäen. 

 
Sain elokuun lopussa 2002 luonnoksen professori Froweinin tutkimuksesta. Otin esille 
muutaman tärkeän kohdan professori Froweinille syyskuun alussa lähettämässäni kirjeessä. 
Selvitin professori Froweinin kanssa nämä kohdat puhelimitse ja sähköpostitse, ja ne sisältyvät 
professori Froweinin tutkimuksen lopulliseen versioon. 

2. Lausuntoni ala ja rajat 
 
Minua on pyydetty laatimaan lausunto professori Froweinin tutkimuksesta. Kyseinen tutkimus 
on näin ollen lausuntoni lähtökohtana, ja olen tehnyt johtopäätökseni kyseisessä tutkimuksessa 
esitettyjen asiakirjojen pohjalta. 
 
Viime kuukausien aikana monet, etenkin saksalaiset ja unkarilaiset, minulle ennestään 
tuntemattomat henkilöt ja järjestöt ovat lähettäneet minulle Bene�-säädöksiin ja niiden 
soveltamiseen liittyviä kirjeitä ja asiakirjoja. Olen kuitenkin päättänyt olla ottamatta yhteyttä 
näihin henkilöihin ja järjestöihin ennen kuin olen jättänyt lausuntoni parlamentille. 
 
Kuten professori Frowein, käsitän tutkittavaksemme annetun aiheen rajoittuvan kysymyksiin, 
jotka koskevat T�ekin tasavallan tulevaa liittymistä EU:hun. Näin Slovakian tasavaltaan liittyvät 
kysymykset, jotka koskevat pääasiassa suhteita unkarilaisiin, on jätetty tutkimuksen 
ulkopuolelle. Ne vaikuttavat kuitenkin hyvin samantapaisilta kysymyksiltä. Useimpia professori 
Froweinin tutkimuksen pohdiskeluja ja johtopäätöksiä voitaisiinkin tarpeellisin muutoksin 
soveltaa Slovakian ja Unkarin väliseen tilanteeseen. Tämä ei tietenkään päde erityisiin T�ekin ja 
Saksan välisiin sopimuksiin. 
 
Haluan tuoda esiin myös toisen rajan. Nykyään voimassa oleva EU:n ja T�ekin tasavallan 
välinen Eurooppa-sopimus ei ilmeisesti kuulu tutkimuksen alaan, eikä ainakaan professori 
Frowein ole käsitellyt sitä. En näin ollen puutu Eurooppa-sopimuksen mukaisesti vallitsevaan 
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tilanteeseen. Haluaisin kuitenkin ohimennen mainita, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
mukaan tietyillä Eurooppa-sopimusten määräyksillä on välitön oikeusvaikutus EU:ssa, ja 
yksityishenkilöt ja yritykset voivat näin ollen vedota niihin oikeudenkäynneissä jäsenvaltioissa. 
Määräykset, joilla on välitön oikeusvaikutus, koskevat muun muassa sijoittautumisoikeutta ja 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta.1 En ole täysin tietoinen siitä, soveltaako T�ekin tasavalta 
Eurooppa-sopimusta tällä tavalla ja salliiko se siten yksityishenkilöiden ja yritysten vedota 
sopimukseen t�ekkiläisissä tuomioistuimissa. Tämä liittyy kansainvälisten sopimusten yleiseen 
asemaan T�ekin kansallisessa lainsäädännössä. Jos t�ekkiläiset tuomioistuimet kuitenkin 
tunnustavat tällaisen välittömän oikeusvaikutuksen, pitäisi olla jo nyt mahdollista, että 
esimerkiksi sudeettitaustan omaavat saksalaiset voisivat tuoda t�ekkiläisten tuomioistuinten 
käsiteltäväksi taloudellisiin ja henkilökohtaisiin etuihinsa T�ekin tasavallassa liittyviä asioita 
Eurooppa-sopimuksen määräysten nojalla. 

3. Kansalaisuutta, syrjintää ja vähemmistöjä koskeva EU:n peruslainsäädäntö 
 
Pidän tärkeänä kansalaisuutta, syrjintää ja vähemmistöjä koskevan EU:n peruslainsäädännön 
mieliin palauttamista ennen kuin kommentoin yksittäisiä kohtia. Näiden periaatteiden tulisi olla 
pohjana käsiteltävien kysymysten arvioinnille. 
 
Bene�-säädöksiin liittyviä kysymyksiä ja pohdintoja tutkittaessa tulee selväksi, että aihe on 
edelleen poikkeuksellisen arka, ottaen huomioon, että tapahtumat ovat yli 55 vuoden takaisia. 
Natsien julmuudet on toki muistettava, eikä niitä mitenkään voi antaa anteeksi, mutta toisaalta 
olemme jo pitkään rakentaneet Euroopan tulevaisuutta rauhan keinoin, ja tärkeintä on, että uudet 
jäsenvaltiot voivat liittyä EU:hun sovinnon ja luottamuksen ilmapiirissä. 
 
On syytä muistuttaa, että Euroopan unionin perustavoitteena on Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 1 artiklan mukaisesti yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton luominen. 
Jokainen jonkin jäsenvaltion kansalainen on samoin unionin ja Euroopan kansalainen. EY:n 
perustamissopimuksen 18 artiklan mukaan jokaisella unionin kansalaisella on pohjimmiltaan 
oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on 
viimeaikaisessa suuntaa osoittavassa päätöksessään asiassa Baumbast2 todennut selvästi, että 
18 artiklalla on välitön oikeusvaikutus. Henkilö voi siten perustaa yksilönoikeutensa suoraan 
Euroopan kansalaisuuteensa. 
 
Lisäksi, kuten professori Frowein tutkimuksessaan totesi, EY:n perustamissopimuksen 
12 artiklaan sisältyy yleinen kansallisuuteen perustuvan syrjinnän perustavanlaatuinen kielto. 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on oikeuskäytännössään kehittänyt tätä syrjintäkiellon 
periaatetta yleiseksi yhdenvertaisen kohtelun periaatteeksi ja soveltanut sitä monenlaisiin 
toimiin, joilla on välillisiä syrjiviä vaikutuksia. Neuvosto on hiljattain käyttänyt EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisia valtuuksiaan ja ryhtynyt, kuultuaan parlamenttia, 
asianmukaisiin toimiin mm. etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän torjumiseksi antamalla 
erityisiä direktiivejä yhdenvertaisesta kohtelusta.3 
 
Nämä periaatteet on asetettu myös uudessa Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Erityisesti 
perusoikeuskirjan 21 artiklassa todetaan näin: "Kielletään kaikenlainen syrjintä, joka perustuu -- 
etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, -- kieleen, -- kansalliseen vähemmistöön 
kuulumiseen --." 

                                                 
1 Asia C-63/99, Gloszczuk, Kok. 2001, s. I�6369 (puolalaisen rakennusurakoitsijan oikeus harjoittaa liiketoimintaa 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa), asia C-268/99, A. M. Jany ym. v. Staatssecretaris van Justitie, Kok. 2001, s. I�
8615 (t�ekkiläisen prostituoidun oikeus harjoittaa ammattiaan Amsterdamissa).  
2 Asia C-413/99, Baumbast ja R, tuomio 17. syyskuuta 2002. 
3 Direktiivi 2000/43/EY (EYVL 2000, L 180, s. 22) ja direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16). 
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Euroopan unioni ei siis ole vain kansallisvaltioiden liitto, vaan se on myös kaikkien unionin 
alueella asuvien kansojen liitto, mukaan luettuina kaikki etniset ja kielelliset vähemmistöt, ja se 
tarjoaa jokaiselle jonkin jäsenvaltion kansalaiselle erityisen aseman Euroopan kansalaisena. 
Myöskään väliaikaisilla siirtymämääräyksillä ei saa olla vähemmistöjä tai muita Euroopan 
kansalaisten erityisryhmiä syrjiviä vaikutuksia. 
 
Unioni perustuu näin ollen perusarvoihin, jotka ovat täysin erilaisia kuin menneen Euroopan 
kansallismieliset ideologiat. On ensiarvoisen tärkeää, että näitä ydinarvoja noudatetaan täysin 
tehtäessä uusia liittymissopimuksia mm. T�ekin tasavallan kanssa, vaikka siirtymämääräykset 
saattavatkin olla tarpeellisia rajallisen kauden ajan. 

4. Yleisarvio tutkimuksesta 
 
Pidän professori Froweinin tutkimusta yleisesti ihailtavan selkeänä ja erittäin hyvin kirjoitettuna. 
Hän käsittelee kyseistä T�ekin lainsäädäntöä (Bene�-säädöksiä) kuitenkin erittäin varovasti, ehkä 
jopa liian hienotunteisesti. Nykyisen ihmisoikeuslainsäädännön standardien valossa lainsäädäntö 
ja sen sovellukset ansaitsisivat ankaraa arvostelua. 
 

Arvostan professori Froweinin pyrkimyksiä tehdä tutkimuksessaan selkeitä johtopäätöksiä, joissa 
otetaan huomioon asiaan liittyvät vaikeudet. Pidän useimpia perusteluja ja johtopäätöksiä 
vakuuttavina. 
 
Katson kuitenkin tarpeelliseksi esittää joitakin kommentteja ja varauksia tietyistä kohdista. 

5. Bene�-säädösten laillisuus 
 
Professori Froweinin tutkimuksesta käy selvästi ilmi se yleisesti tiedossa oleva tosiseikka, että 
Bene�-säädökset ja sudeettien karkottaminen vuosina 1945�46 liittyvät kiinteästi tapahtumiin 
T�ekkoslovakiassa ja sen ympärillä hieman ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Kuten 
professori Frowein korostaa, Saksan miehittäjävaltiot hyväksyivät karkottamisen, ja sitä pidettiin 
tuolloin vain seurauksena sille, mitä aiemmin oli tapahtunut. Takavarikoinnit liittyivät läheisesti 
karkottamiseen.  
 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tapa, jolla takavarikoinnit suoritettiin ja jolla ihmiset karkotettiin 
fyysisesti, oli monessa tapauksessa erityisen raaka ja radikaali. Toteutetut toimet muistuttavat 
kollektiivista rangaistusta. Niiden kohteena oli oletettavasti monia viattomia ihmisiä. Ei tiedetä, 
missä määrin henkilöt saivat mahdollisuuden puolustaa omaa yksittäistapaustaan ja asettaa sen 
mielellään tuomioistuinten puolueettoman tutkinnan kohteeksi, vai saivatko lainkaan. 
 

Professori Frowein kommentoi tutkimuksessaan Bene�-säädösten laillisuutta sen ajan 
kansainvälisen oikeuden valossa (kohta 16 ja alaviite 9). Kyseenalaistan itse hyvin voimakkaasti 
tämän kohdan. On totta, että monet kansainvälisen oikeuden perusperiaatteet oli ilmeisesti 
sysätty syrjään toisen maailmansodan ajaksi. Toisaalta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja, 
jonka ensimmäisissä päämääriä ja periaatteita koskevissa artikloissa julistettiin monia erittäin 
tärkeitä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön periaatteita, oli tullut voimaan 24. lokakuuta 
1945 eli ennen Bene�-säädösten täysimääräistä täytäntöönpanoa. Peruskirjan määräykset olivat 
merkki kansainvälisen oikeuden elpymisestä ja sen lähes yleismaailmallisesta tunnustamisesta 
heti sodan jälkeen. 
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Tässä yhteydessä, kun aiheena on liittyminen EU:hun, on kuitenkin hyväksyttävä professori 
Froweinin lähtökohta, jonka mukaan meidän on tarkasteltava nykyistä tilannetta. Sen mukaan 
Bene�-säädökset, joita arvioidaan historian tapahtumana, voidaan sivuuttaa. Palaan vielä 
kysymykseen siitä, onko säädöksillä mahdollisesti vieläkin oikeusvaikutuksia. EU:n kannalta, 
joka on perustettu ja saanut muotonsa vasta myöhemmin, 1940-luvun tapahtumat kuuluvat 
Euroopan historialliseen taustaan, johon EU ei koskaan voinut vaikuttaa ja josta se ei kanna 
minkäänlaista vastuuta. Myös Euroopan ihmisoikeussopimus on tehty ja tullut voimaan vasta 
myöhemmin. 
 
Näin ollen professori Froweinin näkemys, jonka mukaan SEU:n 49 ja 6 artikla pitäisi tulkita 
tavalla, joka suuntautuu tulevaisuuteen eikä menneisyyteen, voidaan hyväksyä (kohdat 6 ja 16). 
Kannatan myös professori Froweinin johtopäätöstä nro 1, jonka mukaan T�ekin valtion vuosina 
1945�46 suorittamia takavarikointeja ei voida kyseenalaistaa nykyisen EU:n lainsäädännön 
perusteella. 

6. T�ekin rajoittavat omaisuuden palauttamista koskevat säännöt 
 
Kommunistijärjestelmän kaatumisen jälkeen vuonna 1992 tietyille henkilöille, jotka olivat 
menettäneet omaisuutensa Bene�in takavarikointisäädösten takia, annettiin mahdollisuus saada 
kiinteä omaisuutensa, pääasiassa maaomaisuutensa, takaisin (Froweinin tutkimuksen kohta 26). 
Palauttaminen koski kuitenkin vain T�ekin tasavallan kansalaisia, ja palauttamisvaatimuksen 
jättämisen määräaika päättyi 30. kesäkuuta 2001. Vuonna 1996 lainsäädäntöä muutettiin 
taannehtivasti, ja palauttamisen ehdoksi asetettiin keskeytymätön kansalaisuus. Näin monilta 
henkilöiltä, jotka olivat olleet uskollisia T�ekkoslovakialle sodan aikana mutta jotka olivat 
paenneet ulkomaille sotavuosien aikana tai pian niiden jälkeen ensimmäisten sodanjälkeisten 
vuosien tapahtumien seurauksena, evättiin oikeus omaisuuden takaisin saamiseen. Kuten 
professori Frowein toteaa (kohta 29 ja seuraavat), YK:n ihmisoikeuskomitea on useissa 
tapauksissa arvostellut ankarasti omaisuuden palauttamista koskevaa rajoittavaa T�ekin 
lainsäädäntöä. Yllättävää kyllä, T�ekin tasavalta ei nähtävästi ole kunnioittanut YK:n 
ihmisoikeuskomitean näkökantoja eikä ole muuttanut lainsäädäntöään. 
 
On hyvin tiedossa, että muissa entisissä kommunistimaissa on suhtauduttu eri tavalla 
maanomistusoikeuden palauttamiskysymykseen. Vertailukohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi 
Viro ja Latvia, kaksi maata, joista monet kansalaiset pakenivat sodan aikana ja heti sen jälkeen. 
Kommunistisen järjestelmän kaatumisen jälkeen näiden maiden tavoitteena on ollut palauttaa 
vuoden 1939 maanomistustilanne osana markkinatalouteen perustuvan yhteiskunnan paluuta. 
Muissa maissa (esim. Kanadassa tai Ruotsissa) 1940-luvun puolestavälistä lähtien asuneille 
virolaisille ja latvialaisille ja heidän jälkeläisilleen on siten tarjottu oikeus vaatia omaisuutensa 
takaisin. Vaikuttaa siltä, että oikeutta on käytännössä käytetty laajasti. Ero T�ekin tilanteeseen on 
silmäänpistävä. 
 
Tarkastellessaan YK:n ihmisoikeuskomitean näkökantoja ja etenkin De Fours Walderose 
-tapausta professori Frowein katsoo, että erottelu T�ekkoslovakian valtiolle uskollisena 
pysyneiden ja muiden henkilöiden välillä on mahdollinen. Hänen mielestään komitean 
käsityksestä ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että viimeksi mainituilla, käytännössä siis 
saksalaisilla ja unkarilaisilla, jotka pakotettiin lähtemään vuosina 1945�46, tulisi yleisesti olla 
oikeus vaatia omaisuuttaan takaisin (kohta 37). On selvää, että erilainen näkemys tästä asiasta 
johtaisi kauaskantoisiin seurauksiin. 
 
Professori Frowein toteaa johtopäätöksessään nro 3: 
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"Vaikka otettaisiin huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuskomitean esittämät 
näkökannat, T�ekin erottelevaa lainsäädäntöä, jonka mukaan omaisuuden takaisin saaminen on 
mahdollista vain niille, jotka ovat olleet uskollisia T�ekkoslovakialle ja jotka siten ovat 
säilyttäneet kansalaisuutensa, eikä muille, ei voida kyseenalaistaa Euroopan unionin 
lainsäädännön nojalla, sillä erottelu perustuu ymmärrettäviin syihin." 
 
Mielestäni tähän johtopäätökseen olisi lisättävä eräitä seikkoja. Ensinnäkin kansanvälisissä 
elimissä kuten YK:n ihmisoikeuskomiteassa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa käsitellyt 
T�ekin palauttamiskäytäntöä koskevat jutut ovat melko uusia, eikä niissä tutkita kaikkia asiaan 
liittyviä kysymyksiä. Uusia asioita todennäköisesti tulee esiin tulevaisuudessa, mahdollisesti 
myös t�ekkiläisissä tuomioistuimissa, ja niiden kautta kysymyksiä tutkitaan tarkemmin. En siksi 
pidä tarpeellisena tai edes suositeltavana, että EU:n poliittiset toimielimet ottavat selvästi kantaa 
T�ekin palauttamislainsäädännön perusteltavuuteen. 
 
Toiseksi haluaisin kiinnittää huomiota erääseen asiaan. Vaikka hyväksyttäisiinkin, että 
T�ekkoslovakian valtiolle sodan aikana uskollisina pysyneiden ja muiden henkilöiden välille 
tehdään ero omaisuuden palauttamisvaatimusten yhteydessä, ratkaisematta jää kysymys siitä, 
voidaanko voimassa olevan ihmisoikeuslainsäädännön valossa hyväksyä aina viimeiseksi 
sanaksi summaariset oikeudenkäynnit, joita T�ekkoslovakiassa käytiin vuonna 1945. Kuten olen 
lausunnossani aiemmin luvussa 5 todennut, Bene�-säädösten raaka ja radikaali täytäntöönpano 
tekee todennäköiseksi sen, että myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät täyttäneet säädöksissä 
asetettuja edellytyksiä, joutui takavarikointien ja karkottamisen kohteeksi.  
 
Kuten edellä luvussa 3 on korostettu, EU-lainsäädäntö perustuu oikeusvaltion periaatteeseen, 
yksilön ja hänen oikeuksiensa kunnioittamiseen sekä oikeuteen saattaa asioita tuomioistuinten 
tutkittavaksi. Tässä yhteydessä ei ole selvitetty, annettiinko tai annetaanko henkilöille, jotka 
väittävät, ettei Bene�-säädöksiä olisi pitänyt soveltaa heihin, riittävät mahdollisuudet saattaa 
asiansa mielellään tuomioistuimen puolueettoman tutkinnan kohteeksi T�ekin tasavallassa ja jos 
näin on, missä määrin. Käytettävissäni olevien T�ekin 1990-luvun palauttamislainsäädäntöä 
koskevien yleistietojen perusteella vaikuttaa siltä, ettei tällaisia menettelyjä ole toteutettu. 
Tavoitteena on nähtävästi pikemminkin ollut kyseisten säädösten täytäntöönpanoa seuranneiden 
oikeusvaikutusten säilyttäminen sellaisenaan. Mielestäni tilanne ei näiltä osin ole tyydyttävä. 
 
 
Professori Frowein toteaa johtopäätöksessään nro 2: 
 
"Bene�-säädösten perusteella takavarikoidun omaisuuden palauttamista koskevia rajoittavia 
T�ekin sääntöjä ei voi Euroopan unionin lainsäädännön perusteella kyseenalaistaa, koska 
palauttamishakemusten jättäminen ei enää ole mahdollista ja koska Euroopan unionin 
lainsäädäntöä sovelletaan vasta liittymispäivästä alkaen." 
 
Tähän johtopäätökseen on mielestäni sisällytettävä tiettyjä varauksia. T�ekin tasavallan kanssa 
tehtävässä liittymissopimuksessa ei toki anneta EU:n perussopimuksille ja johdetulle yhteisön 
säännöstölle taannehtivaa oikeusvaikutusta, kuten ei ole tehty aiemmissakaan 
liittymissopimuksissa, mutta Euroopan ihmisoikeussopimusta voidaan soveltaa täysimääräisesti 
jo nyt EU:hun ja jäsenvaltioihin samoin kuin T�ekin tasavaltaankin. 
Perusihmisoikeuslainsäädäntö sisältyy lisäksi myös YK:n järjestelmään (kuten edellä mainitut 
YK:n ihmisoikeuskomitean käsittelemät tapaukset osoittavat) sekä Euroopan valtioiden 
yhteiseen oikeudelliseen perintöön. En siksi näe, miksi tuleva liittymissopimus sulkisi pois 
mahdollisuuden esittää ihmisoikeusperiaatteisiin perustuvia omaisuuden palauttamisvaatimuksia. 
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Lopuksi todettakoon, ettei mielestäni ole tarvetta asettaa omaisuuden palauttamiskysymystä 
ehdoksi tulevalle liittymissopimukselle. Suosittelen, ettei sopimuksessa suljeta pois eikä 
myöskään vahvisteta myöhemmin esitettävien omaisuuden palauttamisvaatimusten 
mahdollisuutta. 

7. Säädökset rikoslainsäädännöstä ja rikosoikeudenkäynneistä 
 
Professori Frowein tekee kohdissa 42�44 esittämiensä perustelujen pohjalta johtopäätöksen 
nro 5: 
 
"On varmistettava, että erityisten säädösten nojalla vuonna 1945 ja sen jälkeen annettuja 
tuomioita, joissa syytetty ei ollut paikalla oikeudenkäynnissä, ei voida panna täytäntöön 
sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka saapuvat T�ekin tasavaltaan liittymisen jälkeen. 
Tarvittaessa tätä varten on hyväksyttävä uusia lakeja." 
 
Kannatan täysin tätä näkemystä esitettyjen syiden vuoksi. Ilmiselvien perusoikeuksiin liittyvien 
ongelmien lisäksi voidaan mainita sekin, että säännöt ovat este henkilöiden vapaalle 
liikkuvuudelle. Ne eivät myöskään ole suhteellisuusperiaatteen mukaisia.1 

8. Rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttaminen vuoden 1946 lain nojalla 
 
T�ekin tasavallassa on edelleen voimassa vuoden 1946 laki, jonka mukaan rikosoikeudenkäynnit 
eivät ole mahdollisia sellaisia henkilöitä vastaan, jotka ovat suorittaneet miehitysajan tekojen 
"oikeutettuja kostotoimia". Professori Frowein tekee yksityiskohtaisen pohdinnan jälkeen sen 
johtopäätöksen, että EU:n ei ole välttämätöntä asettaa lain kumoamista ehdoksi liittymiselle 
(johtopäätös nro 6). 
 
Tutkielman mukaan T�ekin oikeudelliset piirit eivät ilmeisesti ole yhtä mieltä siitä, kattaako laki 
myös rikokset ihmiskuntaa vastaan eli esimerkiksi erityisen raa'at rikkomukset. Käytettävissäni 
olevista tiedoista ei kuitenkaan käy ilmi yhtään tapausta, jossa tällaisesta rikkomuksesta olisi 
nostettu syyte. 
 
Lain olemassaolo nykyisessä säädöskokoelmassa ilmentää samanlaista epäröintiä sen suhteen, 
pitäisikö menneet teot selvittää, kuin 1990-luvun omaisuuden palauttamista koskevan 
lainsäädännön eräät näkökohdat. Näin tilanteesta on tullut turhan arkaluonteinen. Hyväksyn 
kuitenkin professori Froweinin perustelut, joiden mukaan vaatimuksia lain kumoamiseksi 56 
vuotta myöhemmin ei ole syytä sisällyttää ehtona liittymissopimukseen. 

9. Vähemmistöjen suojelu 
 
Vähemmistöjen suojelua koskevat vaatimukset on esitetty selvästi EU:n lainsäädännössä ja 
monissa kansainvälisissä sopimuksissa. Kuten professori Frowein totesi johtopäätöksessään 
nro 7, T�ekin tasavallan on EU:n jäsenenä noudatettava näitä vaatimuksia. 
 
Mielestäni on täysin selvää, että näin tapahtuu. Viittaan siihen, mitä kirjoitin edellä luvussa 3 
kansalaisuutta, syrjintää ja vähemmistöjä koskevasta EU:n peruslainsäädännöstä. 
 
                                                 
1 Asiassa C-348/96, Donatella Calfa, Kok. 1999 s. I�11, yhteisöjen tuomioistuin piti epäasianmukaisena Kreikan 
lainsäädäntöä, jossa säädetään, että toisen jäsenvaltion kansalainen karkotetaan automaattisesti (painavista 
perhesyistä tehtäviä poikkeuksia lukuun ottamatta) eliniäksi maasta, jos hänet on tuomittu syylliseksi 
huumausainerikokseen, ilman että otetaan huomioon hänen henkilökohtaista tilannettaan tai hänen aiheuttamaansa 
mahdollista uhkaa yleiselle järjestykselle. 
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Lisäksi täytyy mainita, että samat velvoitteet koskevat myös Slovakian tasavaltaa esim. sen 
suhteissa unkarilaisvähemmistöön, kun maa liittyy EU:hun. 

10. Palaamisoikeus 
 
Karkottaminen merkitsee tosiasiassa lähtöpakon lisäksi myös palaamiskieltoa. Vuosien 1945�46 
karkottaminen pohjautui aivan ilmeisesti siihen periaatteeseen, että henkilöt, jotka pakotettiin 
lähtemään, eivät saisi palata. Raaka tapa, jolla karkottaminen toteutettiin, ja T�ekkoslovakian 
siirtyminen sen jälkeen kommunistiseksi valtioksi rautaesiripun taakse vähensivät varmasti 
suuresti paluuhalukkuutta. Nykyisissä oloissa ja tulevaa liittymistä silmällä pitäen on kuitenkin 
tärkeää arvioida, onko Bene�-säädöksillä edelleen oikeusvaikutuksia, jotka rajoittaisivat 
kyseisiin ryhmiin kuuluvien henkilöiden tai heidän jälkeläistensä mahdollisuuksia palata T�ekin 
tasavaltaan, asettua sinne asumaan, tehdä työtä, hankkia kiinteää omaisuutta tai ryhtyä 
harjoittamaan liiketoimintaa. 
 
Professori Froweinin tutkimus ei tämän tärkeän kysymyksen osalta sisällä tietoja nykytilanteesta. 
Todennäköisesti hän ei ole saanut käsiinsä kyseisiä tietoja, samaan tapaan kuin hän ei myöskään 
saanut mitään yksityiskohtaisia tietoja liittymisneuvottelujen tilanteesta, kuten hän tutkimuksessa 
mainitsee (kohta 12). Mielestäni on kuitenkin korostettava, että tämä asia on tutkittava perin 
pohjin ennen liittymissopimuksen tekemistä. Haluaisin tässä yhteydessä painottaa, että syrjivät 
toimet eivät välttämättä ole suoria kieltoja, vaan ne voidaan myös ilmaista erilaisin rajoituksin. 
Kuten tiedämme, liikkuminen eri jäsenvaltioiden välillä sekä työskentely, kiinteän omaisuuden 
hankkiminen ja liiketoiminnan harjoittaminen toisessa jäsenvaltiossa on täysin vapaata EU:n 
alueella. 
 
 
 
Professori Frowein kirjoittaa tutkimuksensa kohdassa 12: 
 
"Euroopan parlamentin muotoilemassa tehtävänannossa esitetyistä kysymyksistä ei voi päätellä, 
että liittymisneuvotteluissa voitaisiin harkita minkäänlaista erottelua Euroopan unionin 
kansalaisten välille liittymisen jälkeen. Onkin korostettava, että se rikkoisi vakavasti Euroopan 
unionin perinteitä ja saattaisi jopa johtaa kumoamiskanteen nostamiseen, koska se olisi syrjivä 
sopimusmääräys, joka ei ole Euroopan unionin perustana olevien yleisten perusperiaatteiden 
mukainen." 
 
Professori Frowein toteaa johtopäätöksessä nro 8, että hänen lausuntonsa perustuu siihen 
käsitykseen, että liittymisen jälkeen kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on samat oikeudet 
T�ekin tasavallan alueella. 
 
Olen yhtä mieltä näistä johtopäätöksistä. Suhteellisista siirtymämääräyksistä, jotka rajoittavat 
muiden jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksia asettautua maahan, työskennellä, harjoittaa 
liiketoimintaa ja ostaa kiinteää omaisuutta T�ekin tasavallasta, voidaan sopia 
liittymissopimuksessa. On kuitenkin ehdottoman välttämätöntä, että määräykset eivät ole syrjiviä 
eli että niissä ei aseteta mitään Euroopan kansalaisten muodostamaa ryhmää erityiseen, muita 
heikompaan asemaan. 
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11. Johtopäätökset 
 
Annan lausunnossani erittäin myönteisen yleisarvion professori Froweinin tutkimuksesta 
(luku 4). 
 
Muistutan, että tutkimuksessa ja lausunnossani ei käsitellä nykyään voimassa olevaa Eurooppa-
sopimusta. 
 
Muistutan myös kansalaisuutta, syrjintää ja vähemmistöjä koskevasta EU:n peruslainsäädännöstä 
ja sen merkityksestä tässä yhteydessä (luku 3). 
 
Asetan erittäin kyseenalaiseksi Bene�-säädösten laillisuuden kansainvälisen oikeuden valossa, 
mutta kannatan professori Froweinin periaatteellista johtopäätöstä (nro 1). Ks. luku 5. 
 
Pohdin T�ekin rajoittavia omaisuuden palauttamista koskevia sääntöjä, ja teen joitakin mielestäni 
tärkeitä lisäyksiä professori Froweinin johtopäätöksiin nro 2 ja 3. Näkökantani liittyvät 
pääasiassa perustavanlaatuisen ihmisoikeuslainsäädännön noudattamiseen. Viittaan lausuntoni 
lukuun 6. En pidä tarpeellisena omaisuuden palauttamiskysymyksen asettamista tulevan 
liittymissopimuksen ehdoksi. Suosittelen, ettei sopimuksessa suljeta pois eikä vahvisteta 
myöhemmin esitettävien omaisuuden palauttamisvaatimusten mahdollisuutta.  
 
Kannatan professori Froweinin johtopäätöstä nro 5 rikoslainsäädäntöä ja rikosoikeudenkäyntejä 
koskevista säädöksistä sekä johtopäätöstä nro 6 rikosoikeudellisesta vastuusta vapauttamisesta 
vuoden 1946 lain nojalla. 
 
Kannatan hänen johtopäätöstään nro 7 vähemmistöjen suojelusta. 
 
Haluan kiinnittää erityistä huomiota professori Froweinin viimeiseen johtopäätökseen nro 8 ja 
siihen, mitä kirjoitin lausuntoni luvussa 10 tästä asiasta. Tulevan liittymissopimuksen 
määräykset eivät saa olla syrjiviä, eli niissä ei saa asettaa mitään erityistä Euroopan kansalaisista 
muodostuvaa ryhmään erityiseen, muita heikompaan asemaan. 
 
Tukholmassa 1. lokakuuta 2002 
 
 
Ulf Bernitz 
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 1. Bene�-säädöksillä tarkoitetaan säädöksiä, jotka T�ekkoslovakian silloinen presidentti 

Eduard Bene� antoi toisen maailmansodan aikana ja heti saksalaismiehityksen 
päättymisen jälkeen. 

 
 2. Tarkasteltava kysymys on se, voivatko Bene�-säädökset estää T�ekin tasavallan 

liittymisen Euroopan unioniin. 

Bene�-säädökset 
 
 3. Yhdeksän säädöksen on todettu saattavan estää T�ekin liittymisen EU:hun. Ne ovat 

seuraavat: 
 

 Omaisuuteen ja sen takavarikointiin liittyvät säädökset 
 
 (a) Säädös 5/1945 (19. toukokuuta 1945) � Eräiden omaisuuteen liittyvien 

miehityksen aikana toteutettujen toimien mitätöiminen 
 (b) Säädös 12/1945 (21. kesäkuuta 1945) � Saksalaisten, unkarilaisten, 

maanpettureiden ja yhteistoimintamiesten sekä eräiden järjestöjen ja laitosten 
maaomaisuuden takavarikointi ja nopeutettu jakaminen 

 (c) Säädös 28/1945 (20. heinäkuuta 1945) 
 (d) Säädös 108/1945 (25. lokakuuta 1945) � Vihollisen omaisuuden takavarikointi 

ja kansallinen kunnostusrahasto 
 

 Kansalaisuutta koskeva säädös 
 
 (e) Säädös 33/1945 (2. elokuuta 1945) � Kansallisuudeltaan saksalaisten tai 

unkarilaisten henkilöiden kansallisuus 
 

 Rikoslainsäädäntöä ja rikosoikeudenkäyntejä koskevat säädökset 
 
 (f) Säädös 16/1945 (19. kesäkuuta 1945) � "Säädös kovista rangaistuksista" � 

Natsirikollisten ja heidän avustajiensa rankaiseminen ja ylimääräiset 
kansantuomioistuimet 

 (g) Säädös 138/1945 (27. lokakuuta 1945) � "Säädös lievistä rangaistuksista" � 
Rankaiseminen eräistä kansalliskunniaan kohdistuvista loukkauksista 

 (h) Säädös 71/1945 � T�ekkoslovakian kansalaisuuden säädöksen 33/1945 nojalla 
menettäneiden henkilöiden määrääminen pakkotyöhön 

 (i) Laki N:o 115/1946 (8. toukokuuta 1946) � "Laki yleisestä armahduksesta" � 
Miehitysvaltoihin kohdistuvien kostotoimien tekijöiden vapauttaminen 
rikosoikeudellisesta vastuusta 
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Bene�-säädösten pätevyys 
 
 4. Bene�-säädösten pätevyydestä on esitetty epäilyjä. Jotkut arvostelijat ovat väittäneet, 

että ne antoi toimeenpaneva viranomainen (presidentti), jonka vallankäyttö oli 
ristiriidassa tuolloin voimassa olleen perustuslain kanssa. 

 
 5. Vuoden 1938 Münchenin sopimus sekä hyökkäys T�ekkoslovakiaan ja maan 

miehittäminen vuonna 1939 loivat sellaisen poliittisen tilanteen, jollaiseen ei ollut 
varauduttu tai jota varten ei ollut annettu säännöksiä T�ekkoslovakian perustuslaissa. 
Heinäkuusta 1940 lähtien vallinneen epävarmuuden kauden jälkeen Yhdistyneen 
kuningaskunnan hallitus tunnusti heinäkuussa 1941 T�ekkoslovakian hallituksen 
maanpaossa olevaksi hallitukseksi, joka antoi Lontoosta käsin presidentin säädöksiä.1 
Vaikka Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tuolloin esittämä näkökanta ei ratkaise 
säädösten pätevyyttä, se on osoitus sekä yleisestä käsityksestä että näkemyksestä, joka 
liittoutuneilla oli maanpaossa olevan T�ekkoslovakian hallituksen laillisuudesta. 

 
 6. Sota-aikana muidenkin miehitettyjen alueiden valtionpäämiehet hallitsivat samalla 

lailla. Esimerkkeinä voidaan mainita Alankomaiden kuningatar, Norjan kuningas ja 
Jugoslavian kuningas.2 Puolassa, jonka perustuslaissa ei säädetty hallintovaltuuksista 
sota-aikana, käytettiin vastaavia keinoja.3 Kuten aiemmin on mainittu, se tosiseikka, että 
muiden miehitettyjen alueiden valtionpäämiehet käyttivät vastaavia 
hallintomekanismeja, ei osoita T�ekkoslovakian käyttämien mekanismien pätevyyttä. Se 
osoittaa kuitenkin, että hallitsemista säädösten avulla pidettiin toteuttamiskelpoisena 
hallitsemistapana sellaiselle valtionpäämiehelle, joka joutui hallitsemaan 
maanpakolaisena. 

 
 7. Bene�-säädökset ratifioitiin sodan jälkeen 28. maaliskuuta 1946 annetulla 

perustuslaillisella lailla N:o 57/1946. 
 

Väliaikainen kansalliskokous hyväksyi tämän lain 
julistaakseen presidentin säädökset voimassa olevaksi 
lainsäädännöksi ja mahdollisti siten lopulta niiden ratifioinnin. 
Lain 1 artiklassa säädetään, että väliaikainen kansalliskokous 
hyväksyy ja julistaa laeiksi perustuslailliset ja presidentin 
säädökset, jotka on annettu lainsäädäntövallan väliaikaisesta 
harjoittamisesta 15. lokakuuta 1940 annetun perustuslaillisen 
säädöksen nojalla, kyseinen säädös mukaan luettuna. Kaikkia 
presidentin säädöksiä oli pidettävä lakeina alusta alkaen ja 
perustuslaillisia säädöksiä oli pidettävä perustuslaillisina 
lakeina.4 

 

 8. Lisäksi on mainittava, että T�ekin tasavallan hallitus pitää Bene�-säädöksiä 
T�ekkoslovakian sodanjälkeisen lainsäädännön pohjana: 

 

                                                 
1 T�ekin ulkoasianministeriön laatima lausunto Bene�-säädöksistä, s. 10. 
2 Ibid, s. 9. 
3 Ibid, s. 10. 
4 Ibid, s. 9. 
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Kun otetaan huomioon toteutunut ratifiointi, säädöksiä 
koskevat väittelyt ja niiden mahdollinen julistaminen alun 
pitäen mitättömiksi tai muuttaminen tai kumoaminen asettaa 
kyseenalaiseksi koko T�ekkoslovakian sodanjälkeisen 
lainsäädännön perustan.1 

 
 9. T�ekin tasavallan perustuslakituomioistuin antaa lopulliset ratkaisut perustuslakiin 

liittyvissä asioissa T�ekin tasavallassa. Sen lausunto sitoo kaikkia ihmisiä ja 
viranomaisia T�ekkoslovakiassa. Tämä on vahvistettu selkeästi T�ekin tasavallan 
perustuslain 89 artiklassa: 

 
89 artikla 
(1) Perustuslakituomioistuimen tuomio tulee voimaan heti, 

kun se on julkaistu laissa säädetyllä tavalla, jollei 
perustuslakituomioistuin ole päättänyt sen 
voimaantulosta toisin. 

(2) Perustuslakituomioistuimen voimassa olevat tuomiot 
sitovat kaikkia viranomaisia ja yksityishenkilöitä. 

 
 10. Perustuslakituomioistuin katsoi, että Bene�-säädökset olivat päteviä ja perustuslaillisia. 

Se on antanut 8. maaliskuuta 1995 päätöksessä N:o 55/1995 seuraavan lausunnon: 
 

�väliaikaista T�ekkoslovakian tasavallan perustuslaillista 
järjestystä, joka saatettiin voimaan Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, on pidettävä kansainvälisesti tunnustettuna 
laillisena T�ekkoslovakian valtion perustuslaillisena 
määräysvaltana, sillä kolmannen valtakunnan aseistettujen 
vihollisjoukkojen miehitettyä T�ekkoslovakian oli mahdotonta 
puolustaa riippumattomanta valtiovaltaa, jonka perustana oli 
T�ekkoslovakian tasavallan perustuslaki (otettu käyttöön 
perustuslaillisella lailla N:o 121/1920) sekä koko 
T�ekkoslovakian oikeusjärjestys. Tämän seurauksena ja sen 
jälkeen, kun väliaikainen kansalliskokous oli 28. maaliskuuta 
1946 antamallaan perustuslaillisella lailla N:o 57/1946 
ratifioinut kaikki T�ekkoslovakian tasavallan väliaikaisen 
perustuslaillisen järjestyksen antamat normatiiviset säädökset, 
ne ovat T�ekkoslovakian (T�ekin) laillisen lainsäädäntövallan 
ilmauksia, joiden ansiosta T�ekkoslovakian kansojen 
pyrkimykset palauttaa tasavallan perustuslaillinen ja 
oikeudellinen järjestys johtivat tulokseen.2 

 
 11. Mielestäni perustuslakituomioistuimen tehtävänä on ratkaista, olivatko Bene�-säädökset 

päteviä silloin, kun ne annettiin, ja mikä niiden asema on nykyisin. Kun otetaan 
huomioon se, että asianmukaisesti perustettu parlamentti ratifioi Bene�-säädökset pian 
sodan jälkeen ja että perustuslakituomioistuin piti säädöksiä pätevinä, katson, että 
säädökset ovat päteviä, eikä millään muulla jäsenvaltiolla ole käsitykseni mukaan 
sellaista tuomiovaltaa, jonka puitteissa niiden pätevyys voitaisiin kyseenalaistaa tai 
määrittää. 

                                                 
1 Ibid, s. 9. 
2 Ibid, s. 3. 
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EU:hun liittymisen edellytykset 
 
 12. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 49 artiklassa asetetaan EU:hun 

liittymisen edellytykset: 
 

"1. Jokainen Euroopan valtio, joka noudattaa 6 artiklan 
1 kohdassa määrättyjä periaatteita, voi hakea unionin 
jäsenyyttä. Se osoittaa hakemuksensa neuvostolle, joka tekee 
ratkaisunsa yksimielisesti kuultuaan komissiota ja saatuaan 
Euroopan parlamentin kaikkien jäsentensä ehdottomalla 
enemmistöllä antaman puoltavan lausunnon." 

 
"2. Liittymisehdoista ja liittymisen edellyttämistä 
mukautuksista niihin sopimuksiin, joihin unioni perustuu, 
määrätään jäsenvaltioiden ja jäsenyyttä hakevan valtion 
välisellä sopimuksella. Sopimusvaltiot ratifioivat sopimuksen 
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti." 

 

 13. SEU:n 6 artiklan 1 kohdassa todetaan: 
 

"Unioni perustuu jäsenvaltioille yhteisiin vapauden, 
kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteisiin." 

 
 14. Kesäkuussa 1993 kokoontunut Kööpenhaminan Eurooppa-neuvosto asetti liittymiselle 

lisävaatimuksia, jotka tunnetaan nimellä Kööpenhaminan kriteerit. Niissä määrätään 
näin: 

 
"Jäsenyys edellyttää, että hakijamaassa on vakaat instituutiot, 
jotka takaavat demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeudet sekä 
vähemmistöjen kunnioittamisen ja suojelemisen�".1 

 
 15. Euroopan komissio toteaa asiakirjassaan "Kohti onnistunutta laajentumista" 

(SEC(2001) 1744�1753) sivulla 5: 
 

"Kööpenhaminassa vuonna 1993 kokoontuneessa Eurooppa-
neuvostossa vahvistetut jäsenyyden edellytykset, jotka on 
määritelty yksityiskohtaisemmin myöhemmissä Eurooppa-
neuvoston kokouksissa, muodostavat vertailukohdan kunkin 
ehdokasmaan edistymisen arvioimiseksi. Nämä edellytykset 
pätevät vieläkin eikä niiden muuttaminen tule kysymykseen."2 

 
 16. On siten selvää, että liittymistä on arvioitava näiden periaatteiden pohjalta. 

Omaisuuteen ja sen takavarikointiin liittyvät säädökset 
 

                                                 
1 Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto: Harry Tebbens, Antonio Caiola ja Gregorio Clariana, s. 7. 
2 Kohti onnistunutta laajentumista � Strategia-asiakirja ja Euroopan komission kertomus kunkin ehdokasmaan 
edistymisestä liittymisvalmisteluissa (SEC(2001) 1744�1753)  /* KOM(2001) 700 lopullinen */, s. 5. 
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 17. Säädöksellä 5/1945 mitätöitiin eräitä omaisuuskauppoja, joita natsisaksalaiset olivat 
tehneet miehityskauden aikana. Siinä määrättiin: 

 
Kaikenlaiset irtaimeen tai kiinteään, julkiseen tai yksityiseen 
omaisuuteen liittyvään omistusoikeuteen vaikuttavat 
omaisuudensiirrot ja -kaupat mitätöidään, jos ne on 
hyväksytty syyskuun 29. päivän 1938 jälkeen natsimiehittäjien 
painostuksen alla tai kansaan, rotuun tai poliittiseen ryhmään 
kohdistuvan vainon vuoksi.1 

 
Sellaisten henkilöiden T�ekin tasavallan alueella oleva 
omaisuus, joihin valtio ei voi luottaa, asetetaan valtion 
hallittavaksi tämä ediktin muiden määräysten mukaisesti.2 

 
 18. Säädös 12/1945 koski saksalaisten ja unkarilaisten sekä maanpetokseen 

syyllistyneiden ja T�ekin ja Slovakian kansojen vihollisina toimineiden henkilöiden 
maaomaisuuden takavarikointia ja nopeutettua jakamista. Siinä säädettiin, että 
maaomaisuus pakkolunastetaan välittömästi ja ilman korvausta maareformin vuoksi. Se 
koski maatiloja, mukaan luettuina muun muassa tiloilla sijaitsevat rakennukset ja 
irtaimisto, jotka olivat kansallisuudeltaan saksalaisten tai unkarilaisten henkilöiden 
omistuksessa riippumatta heidän kansalaisuudestaan.3 

 
 19. Säädös 108/1945 liittyi saksalaisten, unkarilaisten, maanpettureiden ja 

yhteistoimintamiesten sekä valtion kannalta epäluotettavien henkilöiden omaisuuden 
takavarikointiin. Sellaisten henkilöiden (saksalaiset ja unkarilaiset mukaan luettuina) 
omaisuutta ei kuitenkaan takavarikoitu, jotka osallistuivat aktiivisesti taisteluun 
T�ekkoslovakian tasavallan koskemattomuuden säilyttämiseksi ja sen 
vapauttamiseksi.4 

 
 20. Säädökset liittyivät läheisesti rangaistuksista annettuihin säädöksiin, ja niissä piti ottaa 

huomioon päätökset T�ekkoslovakian kansalaisuuden pidättämisestä säädöksen 33/1945 
nojalla.5 Muita poikkeuksia näihin säädöksiin olivat useimmat keskitysleireiltä 
palanneet henkilöt sekä henkilöt, jotka pystyivät todistamaan tukeneensa aktiivisesti 
T�ekin kansaa sen taistelussa natseja vastaan. Säädöksiä sovellettiin vain tietyn ajan. 
Perustuslakituomioistuin on sitä mieltä, että kyseinen määräaika on päättynyt eikä uusia 
oikeussuhteita voi perustaa, joten säädöksiä ei enää voi tarkistaa. 

 
 21. Perustuslakituomioistuin toteaa erityisesti näin säädöksestä 108/1945: 
 

Kun otetaan huomioon, että tämä normatiivinen säädös on jo 
saavuttanut tarkoituksensa eikä se ole yli neljään 
vuosikymmeneen perustanut uusia oikeussuhteita, eli sillä ei 
ole enää oikeutta luovaa luonnetta, sen ristiriitaisuutta 
perustuslaillisten lakien tai kansainvälisten sopimusten 
kanssa... ei voida enää tässä tilanteessa tarkistaa.6 

 

                                                 
1 Vuoden 1945 presidentin säädökset; T�ekin ulkoasianministeriön antamia lisätietoja Bene�-säädöksistä, 14.6.2002. 
2 Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunto, s. 9, op. cit. alaviite 7. 
3 Asia Liechtensteinin ruhtinas Hans-Adam II v. Saksa, kanne nro: 42527/98, 12.7.2001 
4 T�ekin ulkoministeriön lausunto Bene�-säädöksistä, s. 12. 
5 Op. cit. alaviite 12, s. 12. 
6 Op. cit. alaviite 12, s. 5. 
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 22. On tärkeää huomata, että vaikka perustuslakituomioistuin katsoo, ettei tätä säädöstä 
voida enää käyttää oikeussuhteiden perustamiseen, se ei totea, että säädökset eivät enää 
olisi voimassa. Nämä säädökset olivat tosiasiassa pohjana uusien omistusoikeuksien 
määrittämiselle, ja ihmiset ovat tukeutuneet niihin yli 50 vuoden ajan. Olisi mielestäni 
luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteiden vastaista pyrkiä muuttamaan tätä 
näkökantaa. 

 
 23. Saattaa pitää paikkansa, että omaisuuden pakkolunastus nykypäivänä Bene�-säädösten 

nojalla olisi todennäköisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista. 
Perustuslakituomioistuin huomauttaa kuitenkin: 

 
�periaatteessa on totta, että menneisyyteen kuuluvien asioiden 
arvomaailmaa on arvioitava suhteessa nykyhetkeen, mutta 
menneisyyden arviointi ei saa olla pelkästään nykyajan tuomio 
menneisyydestä. Toisin sanoen nykyinen järjestys, joka on 
perustettu myöhempien tapahtumien valossa, joka on laadittu 
niiden kokemusten pohjalta ja jossa käsitellään ja arvioidaan 
monia ilmiöitä jälkiviisaasti, ei ehkä sovi antamaan tuomiota 
aiemmin vallinneesta järjestyksestä.1 

 
 24. Olen samaa mieltä perustuslakituomioistuimen kanssa. Säädökset voivat vaikuttaa 

kansallismielisiltä ja/tai syrjiviltä nykyisestä poliittisesta ilmapiiristä katsottuna. 
Säädöksiä on kuitenkin tulkittava toisen maailmansodan jälkimaininkien valossa. 
Niiden ei tulisi vaikuttaa liittymiseen, sillä niillä ei ole minkäänlaisia oikeusvaikutuksia 
nykypäivänä. 

 
 25. Omaisuuden pakkolunastus näiden säädösten nojalla oli lisäksi osa kansainvälisesti 

hyväksyttyä järjestelmää. Ensinnäkin se liittyi läheisesti saksalaisten siirtämiseen 
Saksan alueelle. Kuten Potsdamin konferenssin 1. elokuuta 1945 päivätystä 
pöytäkirjasta käy ilmi, liittoutuneet hyväksyivät siirron.2 Se oli lisäksi yhdenmukainen 
liittoutuneiden kansainvälisten sotakorvaussopimusten kanssa. Saksan maksettaviksi 
kuuluvista sotakorvauksista vuonna 1946 tehdyn sopimuksen allekirjoitti 18 valtiota, 
mukaan luettuina T�ekkoslovakia ja Yhdistynyt kuningaskunta. Sen 6 artikla koskee 
Saksan ulkopuolella sijaitsevaa omaisuutta. Siinä todetaan: 

 
A. Kukin allekirjoittajavaltio ottaa haltuunsa tai käyttöönsä 
saksalaisten vihollisten omaisuuden valitsemiensa menettelyjen 
kautta oikeudenkäyttöalueellaan siten, ettei omaisuus voi 
palata saksalaisten omistukseen tai hallintaan, ja veloittaa 
sotakorvausosuudestaan tämän omaisuuden� 

 
E. Sotakorvausosuudesta veloitettavaan saksalaisten vihollisten 
omaisuuteen kuuluu myös omaisuus, joka on tosiasiallisesti 
saksalaisten vihollisten omaisuutta, huolimatta siitä, että 
omaisuuden nimetty omistaja ei olisi saksalainen vihollinen.3 

 
 26. Sopimuksen 6A artiklan mukaan T�ekkoslovakian velvollisuutena oli pakkolunastaa 

saksalaisten vihollisten omaisuus oikeudenkäyttöalueellaan liittoutuneiden 

                                                 
1 Op. cit. alaviite 12, s. 4. 
2Berliinin (Potsdamin) konferenssi, 17. heinäkuuta�2. elokuuta 1945, (a) Pöytäkirja, 1. elokuuta 1945, XII. 
3 Agreement on Reparation From Germany, on the Establishment of an Inter-allied Reparation Agency and on the 
Restitution of the Monetary Gold, Pariisi 14. tammikuuta 1946.  
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allekirjoittaman kansainvälisen sopimuksen nojalla. Sopimuksen 1 artiklan mukaan 
T�ekkoslovakialla oli oikeus saada osuus Saksan sotakorvauksista. T�ekkoslovakian 
hallitus katsoi, että saksalaisten vihollisten omaisuuden pakkolunastus tapahtuisi 
sotakorvausosuuden asemesta, joten se ei koskaan pannut tätä oikeutta täytäntöön. 

 
 27. Lisäksi olisi pantava merkille, että T�ekin tasavallan hallitus myöntää, että heti sodan 

jälkeen tapahtui väkivaltaisuuksia, omaisuuden vahingoittamista ja omaisuudensiirtoja 
ilman asianmukaista oikeusperustaa. Se tunnustaa, että tällaisille teoille ei ole 
minkäänlaista oikeudellista perustelua. Tämä on todettu hiljattain Saksan ja T�ekin 
välisessä keskinäisiä suhteita ja niiden kehittämistä tulevaisuudessa koskevassa 
21. tammikuuta 1997 annetussa julistuksessa. Varsinkin seuraavat artiklat ovat tässä 
suhteessa merkittäviä: 

 
II artikla: Saksa on myös tietoinen siitä, että 
kansallissosialistien T�ekin kansaan kohdistama väkivallan 
politiikka valmisti osaltaan maaperää sodanjälkeiselle paolle, 
pakkosiirrolle ja pakkosijoittamiselle.1 
 
III artikla: T�ekki pahoittelee sitä, että sudeettisaksalaisten 
karkottaminen entisestä T�ekkoslovakiasta sodan jälkeen ja 
asuttaminen muualle sekä pakkolunastukset ja kansalaisuuden 
riistot aiheuttivat viattomille ihmisille paljon kärsimyksiä ja 
vääryyttä, myös sen vuoksi, että syylliseksi luettiin koko 
yhteisö.2 

 
 28. Sopimus merkitsee vähintäänkin sitä, että Saksa hyväksyy omaisuuden 

pakkolunastamisen Bene�-säädösten nojalla. 
 

 29. EY:n perustamissopimuksen 295 artiklassa määrätään joka tapauksessa näin: 
 

"Tällä sopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden 
omistusoikeusjärjestelmiin." 

 
 30. Tämä määräys nimenomaan sulkee omaisuuden pakkolunastukset yhteisön 

tuomiovallan ulkopuolelle. Nämä asiat kuuluvat kunkin jäsenvaltion tuomiovaltaan 
sikäli kuin ne eivät ole ristiriidassa EY:n perustamissopimuksen ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kanssa. 

 
 31. Kaikkien edellä mainittujen syiden perusteella en katso, että omaisuuden 

pakkolunastukseen liittyvät säädökset muodostavat esteen T�ekin tasavallan 
liittymiselle EU:hun. 

 
Asia Liechtensteinin ruhtinas Hans-Adam II v. Saksa (12. heinäkuuta 2002, kanne nro 42527/98) 
 
 32. Tässä asiassa kantaja esitti Saksan tuomioistuimille vaatimuksen, joka koski entisen 

T�ekkoslovakian vuonna 1946 säädöksen 12/1946 nojalla hänen isältään, entiseltä 
Liechtensteinin hallitsijalta, takavarikoiman omaisuuden eli maalauksen palauttamista. 
Saksan tuomioistuimet päättivät, ettei niillä ollut tuomiovaltaa asiassa, joten kantaja 
esitti kanteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle. Hän väitti, että häneltä oli 
riistetty oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeus saattaa asia 

                                                 
1 Saksan ja T�ekin välinen julistus keskinäisistä suhteista ja niiden kehittämisestä tulevaisuudessa, 21.1.1997, s. 1. 
2 Ibid, s. 2. 
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omistusoikeudesta päättävän tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hän väitti myös, että hänen 
omistusoikeuttaan oli loukattu. Hän vetosi erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
6 artiklan 1 kohtaan ja ensimmäisen pöytäkirjan 1 artiklaan. 

 
 33. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, että 6 artiklan 1 kohdassa taattu oikeus saattaa 

asia tuomioistuimen käsiteltäväksi ei ole ehdoton, vaan sille voidaan asettaa rajoituksia. 
Jotta rajoitus olisi 6 artiklan 1 kohdan mukainen, sillä on oltava oikeudellinen päämäärä 
ja sen on oltava suhteellinen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mielestä 
rajoituksella, joka koski asian saattamista saksalaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, oli 
"Settlement Convention" -sopimuksen perusteella oikeudellinen päämäärä, kun otetaan 
huomioon toisen maailmansodan olosuhteet ja niitä seurannut Saksan erityisasema 
kansainvälisessä julkisoikeudessa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hyväksyi näin 
saksalaisten tuomioistuinten päätöksen, jonka mukaan niillä ei ollut valtuuksia käsitellä 
kannetta, ja katsoi, ettei päätös ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
1 kohdan vastainen. 

 
 34. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi päätöksessään näin: 
 

66. �Pakkolunastustoimiin liittyvien riitojen oikeita 
ratkaisupaikkoja olivat aiemmin entisen T�ekkoslovakian 
tuomioistuimet ja nykyisin T�ekin tai Slovakian tasavallan 
tuomioistuimet. Kantajan isä olikin vuonna 1951 käyttänyt 
hyväkseen mahdollisuutta nostaa kanne kyseisestä 
pakkolunastuksesta Bratislavan hallinto-oikeudessa.1 

 
 35. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin hylkäsi myös kantajan väitteen, jonka mukaan hänen 

ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklan mukaista omistusoikeuttaan oli loukattu, 
toteamalla näin: 

 
83. �toivetta, että vanha omistusoikeus, jonka harjoittaminen 
käytännössä on pitkään ollut mahdotonta, tunnustettaisiin 
uudelleen, ei voida pitää pöytäkirjan N:o 1 1 artiklan 
mukaisena "omistamisena", eikä sinä voida pitää myöskään 
ehdollista vaatimusta, joka raukeaa ehdon täyttymättä 
jäämisen seurauksena (ks. yhteenveto olennaisista periaatteista 
...päätöksessä Malhous�)2 

 
85. �tuomioistuin toteaa, että entisen T�ekkoslovakian 
viranomaiset olivat toteuttaneet pakkolunastuksen 
vuonna 1946, kuten Bratislavan hallinto-oikeus vahvisti 
vuonna 1951, eli ennen yleissopimuksen voimaantuloa 
3. syyskuuta 1953 ja ennen lisäpöytäkirjan N:o 1 voimaantuloa 
18. toukokuuta 1954. Tuomioistuin ei siten ole ajallisesti 
toimivaltainen tutkimaan pakkolunastuksen olosuhteita tai sen 
jälkeisiä vaikutuksia tähän päivään asti (ks. Malhous v. T�ekin 
tasavalta (päätös), nro 33071/96, 13. joulukuuta 2000, ECHR 
2000-XII, ja esimerkiksi Mayer ym. v. Saksa, kanteet nro 
18890/91, 19048/91, 19342/92 ja 19549/92, komitean 
4. maaliskuuta 1996 tekemä päätös, Decisions and Reports 85, 
s. 5�20.) 

                                                 
1 Op. cit. alaviite 11, s. 23. 
2 Op. cit. alaviite 11, s. 27. 



PE323.934 47

 

 36. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin katsoi siis, että omaisuuden pakkolunastus, joka oli 
tapahtunut Bene�-säädösten nojalla, ei ollut eikä voinut olla Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen vastainen. Se päätti, ettei vuosina 1945�1946 Bene�-säädösten 
nojalla tehdyistä pakkolunastuksista voitu nostaa kanteita Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan tai sen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 
1 artiklan perusteella. Tämän päätöksen valossa vaikuttaa epätodennäköiseltä, että 
tulevat kanteet, joissa omaisuuden pakkolunastamiseen liittyvien Bene�-säädösten 
väitetään rikkovan Euroopan ihmisoikeussopimusta, ratkaistaisiin myönteisesti. 

 
 37. En valitettavasti saanut käsiini asiaa De Fours Walderode v. T�ekin tasavalta. En joka 

tapauksessa usko, että sillä olisi välitöntä merkitystä, sillä siinä ratkaistaan, ovatko 
palauttamistoimet perusoikeus- ja perusvapauskirjan mukaisia. En katso, että 
päätöksellä asiassa De Fours Walderode olisi välitöntä merkitystä T�ekin tasavallan 
liittymiselle EU:hun, sillä perusoikeus- ja perusvapauskirja ei kuulu EU:n 
lainsäädäntöön, ja asiassa Liechtensteinin ruhtinas v. Saksa annetun päätöksen mukaan 
pakkolunastustoimet eivät ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia. 

 

Kansalaisuus 
 
 38. Säädöksen 33/1945 1 §:n 1 momentissa säädetään: 

 
T�ekkoslovakian kansalaiset, jotka ovat kansallisuudeltaan 
saksalaisia tai unkarilaisia ja jotka ovat saaneet Saksan tai 
Unkarin kansalaisuuden ulkomaisen miehittäjävallan 
määräysten mukaisesti, ovat menettäneet T�ekkoslovakian 
kansalaisuutensa siitä päivästä lähtien, jona he saivat Saksan 
tai Unkarin kansalaisuuden.1 

 
 39. Henkilöt, jotka olivat osoittaneet olevansa uskollisia T�ekkoslovakian tasavallalle, jotka 

eivät olleet koskaan syyllistyneet mihinkään rikokseen T�ekin ja Slovakian kansoja 
vastaan ja jotka olivat joko osallistuneet aktiivisesti maan vapauttamistaisteluun tai 
olivat kärsineet natsi- tai fasistijulmuuksista, säilyttivät kuitenkin kansalaisuuden.2 
Myös sellaiset saksalaiset ja unkarilaiset saivat pitää kansalaisuuden, jotka kirjautuivat 
virallisesti t�ekeiksi tai slovakeiksi aikana, jona tasavaltaan kohdistuva uhka oli suurin.3 
Lisäksi määriteltiin ryhmä, johon kuuluvat henkilöt saattoivat hakea kansalaisuutensa 
palauttamista kuuden kuukauden kuluessa asiaan liittyvän sisäasiainministeriön 
määräyksen julkaisemisesta. Tähän ryhmään kuuluivat saksalaiset "natsismin ja 
fasismin vastustajat".4 T�ekkoslovakian kansalaisuuden palauttamista koskevat 
hakemukset oli esitettävä alueen kansallistoimikunnalle 10. päivän elokuuta 1945 ja 
10. päivän helmikuuta 1946 välisenä aikana.5 

 
 40. Säädöstä 33/1945 on tulkittava yhteydessä, jossa saksalais- ja unkarilaisvähemmistöjä 

karkotettiin yleisesti sodan päättymisen jälkeen. Bene� ei allekirjoittanut tätä säädöstä 

                                                 
1 Op. cit. alaviite 1, s. 5. 
2 Op. cit. alaviite 10, s. 4. 
3 Ibid, s. 35. 
4 Ibid. 
5 Ibid, s. 36. 
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ennen Potsdamin konferenssin päättymistä voidakseen olla varma, että se oli 
yhdenmukainen liittoutuneiden päätöksen kanssa.1  

 
 41. Tällä säädöksellä, kuten pakkolunastukseen liittyvillä säädöksilläkin, on rajallinen 

soveltamisala. Sillä riistettiin tietyiltä henkilöiltä T�ekkoslovakian kansalaisuus tiettynä 
ajankohtana. Säädöstä ei voida käyttää kansalaisuuden riistämiseen nykyisiltä T�ekin 
tasavallan kansalaisilta. Siinä ei myöskään säädetä, kuka voi saada kansalaisuuden 
nykyisessä T�ekin tasavallassa ja miten. 

 
 42. Nykypäivänä lisäksi suojellaan erityisesti niitä, jotka ovat T�ekin tasavallan perustuslain 

12 artiklan mukaan T�ekin kansalaisia. 
 

12 artikla 
(1) T�ekin tasavallan kansalaisuuden saamisen ja 

menettämisen tavoista säädetään lailla. 
(2) Keneltäkään ei riistetä valtion kansalaisuutta vastoin 

hänen tahtoaan. 
 
 43. EY:n perustamissopimuksen 17 artiklassa todetaan joka tapauksessa näin: 
 

"1. Otetaan käyttöön unionin kansalaisuus. Unionin 
kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion 
kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää, mutta ei korvaa 
jäsenvaltion kansalaisuutta." 

 
 44. On siten kunkin jäsenvaltion asiana määritellä, kuka voi saada valtion kansalaisuuden ja 

miten sen voi saada. Mielestäni kansalaisuuteen liittyvällä säädöksellä ei ole merkitystä 
T�ekin liittymiselle EU:hun. 

Rikoslainsäädäntöön ja rikosoikeudenkäynteihin liittyvät säädökset 
 
 45. Laissa N:o 115/1946 säädetään: 
 

30. päivän syyskuuta 1938 ja 28. päivän lokakuuta 1945 
välisenä aikana tehdyt teot, joiden tavoitteena oli auttaa 
t�ekkien ja slovakkien vapaustaisteluissa tai jotka olivat 
miehitysjoukkojen ja niiden avustajien tekojen oikeutettuja 
kostotoimia, eivät ole laittomia, vaikka ne muutoin olisivatkin 
lain mukaan rangaistavia.2  

 
 46. Tällä lailla on selviä oikeusvaikutuksia vielä nykyäänkin, sillä se estää tiettyjen 

rikosten, joista monet ovat saattaneet olla epäinhimillisiä, tutkinnan tai käsittelemisen 
tuomioistuimessa. Tämä voi olla oikeutettua ja perusteltavissa silloin, kun teot liittyvät 
miehityksestä vapautumiseen, mutta en pidä sitä oikeutettuna tai perusteltavissa olevana 
silloin, kun teot olivat kostotoimia. Sana "oikeutettu" on mielestäni tässä yhteydessä 
mielivaltainen ja oikeusvarmuuden periaatteiden vastainen. Sellaisen lain kumoaminen, 
joka on vapauttanut ihmiset rikosoikeudellisista seuraamuksista yli 50 vuoden ajan, voi 
kuitenkin johtaa näiden ihmisten asettamiseen syytteeseen, ja sitä voidaan myös 

                                                 
1 Ibid, s. 33. 
2 Prof. Dr. Dres h.c. Jochen A. Froweinin laatima oikeudellinen lausunto Bene�-säädöksistä ja muista asiaan 
liittyvistä kysymyksistä, s. 11. 
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kritisoida siksi, että se on luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteiden 
vastaista. 

 
 47. Lakia N:o 115/1945 on pidetty yhtenä T�ekkoslovakian sodanjälkeisen lainsäädännön 

keskeisenä ongelmana, joka estää T�ekin tasavallan liittymisen EU:hun. Tämän 
näkemyksen merkittävin kannattaja on professori Christian Tomuschat, 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 
mukaisesti perustetun Yhdistyneiden Kansakuntien komitean entinen jäsen, mutta koska 
hän kirjoittaa saksaksi, en pysty kommentoimaan hänen mielipiteitään suoraan. 
Professori Tomuschat ehdottaa, että T�ekin tasavallan olisi kumottava tämä laki.1 Hän 
toteaa, että Saksassakin ihmiset joutuvat oikeuden eteen sotarikoksista, joihin he ovat 
syyllistyneet toisessa maailmansodassa, vaikka teko paljastuisikin vasta monia vuosia 
myöhemmin.2 Professori Frowein kiinnittää huomiota T�ekin tasavallan ja Saksan, jossa 
ei koskaan kyseenalaistettu sitä tosiseikkaa, että Saksan oli vastattava sodan aikana 
tehdyistä rikoksista ja jossa ei ollut syntynyt perusteltua luottamusta siihen, että niistä ei 
tarvitsisi vastata, väliseen eroon. 

 
 48. T�ekin hallitus katsoo, että itse asiassa monet saksalaisvähemmistöön kohdistuneisiin 

sodanjälkeisiin rikoksiin syypäät tuomittiin, joskaan kaikkia rikoksentekijöitä ei asetettu 
syytteeseen tai rangaistu eivätkä kaikki rangaistukset nykypäivänä vaikuta riittäviltä.3 
Lisäksi monia hallinnollisia päätöksiä ja yleisiä oikeusstandardeja tarkistettiin 
myöhemmin uusilla laeilla sekä hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä, joissa 
viimeisen sanan sanoi usein korkein hallinto-oikeus tai vastaava elin. Hallitus hyväksyi 
jo 15. kesäkuuta 1945 suuntaviivat, joissa T�ekkoslovakian kansaa neuvottiin 
kunnioittamaan niitä Saksan kansalaisia, jotka olivat pysyneet uskollisina tasavallalle, 
osallistuneet aktiivisesti tasavallan vapauttamistaisteluun tai kärsineet natsi- ja 
fasistijulmuuksista.4 

 
 49. T�ekin ja Saksan välisessä vuoden 1997 julistuksessa esitettiin viralliset pahoittelut 

laista 115/1945: 
 

III. T�ekki� pahoittelee erityisesti ylilyöntejä, jotka olivat 
inhimillisten perusperiaatteiden ja tuolloin voimassa olleiden 
oikeusnormien vastaisia, ja se pahoittelee lisäksi sitä, että 
8. toukokuuta 1946 annetun lain N:o 115 vuoksi ylilyöntejä ei 
pidetty laittomina eikä niistä rangaistu. 

 
 50. Julistus merkitsee sitä, että Saksa hyväksyi lain 115/1945 oikeusvaikutukset, ja viittaa 

vahvasti siihen, ettei Saksa pidä lain kumoamista tarpeellisena. 
 

 51. Jäljellä olevien säädösten 16/1945, 137/1945 ja 71/1945 oikeusvaikutuksia on 
vaikeampi arvioida. Euroopan parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon kohdan 62 
mukaan nämä kolme säädöstä on kumottu 25. maaliskuuta 1948 annetulla lailla 
33/1948, 1. elokuuta 1950 annetulla lailla 87/1950 ja 1. tammikuuta 1966 annetulla 
lailla 65/1966.5 Säädöksellä 71/1945 ei yksiselitteisesti ole enää oikeusvaikutuksia. 
Säädösten 16/1945 ja 137/1945 osalta näin ei välttämättä kuitenkaan ole. Professori 
Frowein esittää pätevän huomion, jonka mukaan ei ole selvää, missä määrin näiden 

                                                 
1 Ibid, s. 21. 
2 Ibid, s. 22. 
3 Op. cit. alaviite 1, s. 28. 
4 Ibid, s. 28. 
5 Op. cit. alaviite 10, s. 10. 
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säädösten nojalla annetut tuomiot ovat edelleen voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia 
T�ekin oikeusjärjestyksessä. Professori Frowein lainaa t�ekkiläisen lakimiehen 
väliaikaista lausuntoa, jossa todetaan näin: 

 
Kovista rangaistuksista annetun säädöksen N:o 16/1945 
mukaisesti langetetut tuomiot eivät ole enää 
täytäntöönpanokelpoisia oikeudellisista ja tosiasiallisista syistä. 
Itse säädös on kumottu, eikä se voi olla ristiriidassa yhteisön 
säännöstön kanssa.1 

 
 
 52. Euroopan komissio viittaa rikosoikeudenkäyntejä koskevan lainsäädännön2 

perusteelliseen uudistukseen, jonka T�ekin tasavalta on hyväksynyt. Lainsäädännössä 
saattaa olla säännöksiä, jotka liittyvät tähän asiaan. En kuitenkaan valitettavasti ole 
saanut lainsäädäntöä tutkittavakseni. 

 
 53. T�ekin tasavallan perustuslakiin on sisällytetty perusoikeus- ja perusvapauskirja 

9. tammikuuta 1991 annetulla perustuslaillisella lailla ja perustuslain 3 artiklan nojalla, 
jossa säädetään: 

 
3 artikla 
Perusoikeus- ja perusvapauskirja on osa T�ekin tasavallan 
valtiosääntöjärjestelmää. 

 
 54. Perusoikeus- ja perusvapauskirjan 40 artiklan 6 kohdassa määrätään: 

 
Kysymystä teon rangaistavuudesta harkitaan ja rangaistuksia 
määrätään tekohetkellä voimassa olleen lainsäädännön 
mukaisesti. Myöhempää lainsäädäntöä sovelletaan tavalla, 
joka on rikoksentekijälle suotuisampi. 

 
 55. Mielestäni vaikuttaa siltä, että perusoikeus- ja perusvapauskirjan 40 artiklan 6 kohdan 

nojalla säädösten 16/1945 ja 137/1945 perusteella annetut tuomiot ovat edelleen 
voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia, vaikka säädökset olisikin kumottu. Olisi näin 
ollen EU:n vaatimusten täyttämisen kannalta tarpeen saada selvät todisteet siitä, että 
näiden säädösten nojalla annettuja tuomioita ei voi panna täytäntöön. 

 
 56. Huomautan, että perustuslain 62 artikla ja 87 artikla voisivat mahdollistaa näiden 

säädösten oikeusvaikutusten mitätöimisen: 
 

62 artikla 
Tasavallan presidentti 
g) voi antaa anteeksi ja lieventää tuomioistuimen 

määräämiä tuomioita, määrätä, ettei 
rikosoikeudenkäyntejä käynnistetä, tai jos ne on 
käynnistetty, että ne keskeytetään, ja mahdollistaa 
oikeudessa määrättyjen tuomioiden poistamisen 
henkilökohtaisesta rikosrekisteristä� 

 

                                                 
1 Op. cit. alaviite 28, s. 19. 
2 Op. cit. alaviite 8, s. 5. 
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1.1.1 87 artikla 
(1) Perustuslakituomioistuin päättää 
b) lakien tai niiden yksittäisten säännösten kumoamisesta 

10 artiklan mukaisesti, jos ne ovat perustuslain tai 
jonkin kansainvälisen sopimuksen vastaisia� 

 
 57. Mielestäni presidentti voisi käyttää 62 artiklan mukaisia valtuuksiaan armahtaakseen 

kaikki, jotka on tuomittu kyseisten Bene�-säädösten nojalla. Vaihtoehtoisesti tällainen 
tuomio voitaisiin tuoda perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi, joka voisi käyttää 
87 artiklan mukaisia valtuuksiaan ja kumota kyseisen säädöksen, jos se on perusoikeus- 
ja perusvapauskirjan tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen. 

 
 58. Edellä kohdassa 57 esittämistäni kommenteista huolimatta T�ekin tasavallan olisi 

varmistettava, että on olemassa selvä ja yksiselitteinen keino varmistaa, ettei yhtään 
Bene�-säädösten nojalla annettua hataraa tuomiota voida panna täytäntöön. 

EU:n lainsäädännön ensisijaisuus 
 
 59. On syytä ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätös asiassa 

Amministrazione della Finanze dello Stato v. Simmental SpA [1978] 3 CMLR 263 (asia 
106/77), jossa vahvistetaan EU:n lainsäädännön ensisijaisuus. Etenkin seuraavat kohdat 
ovat merkittäviä: 

 
"17.  Lisäksi yhteisön oikeuden ensisijaisuuden periaatteesta 

seuraa, että välittömästi sovellettavat 
perustamissopimuksen määräykset ja toimielinten 
antamat säännökset aiheuttavat suhteessaan 
jäsenvaltioiden sisäiseen oikeuteen sen, että nämä 
oikeussäännöt jo pelkällä voimaantulollaan estävät 
kaikkien niiden kanssa ristiriidassa olevien kansallisten 
säännösten soveltamisen..." 

 
"21.  Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että jokainen kansallinen tuomioistuin, jonka 

käsiteltäväksi asia on saatettu sen toimivallan rajoissa, on velvollinen soveltamaan 
yhteisön oikeutta kokonaisuudessaan ja suojaamaan yhteisön oikeudessa 
yksityisille annettuja oikeuksia ja jättämään soveltamatta kaikkia sellaisia 
kansallisia oikeussääntöjä, jotka mahdollisesti ovat ristiriidassa yhteisön oikeuden 
kanssa, riippumatta siitä, onko nämä kansalliset oikeussäännöt annettu 
aikaisemmin vai myöhemmin kuin kyseinen yhteisön oikeussääntö." 

 
 60. Vaikka T�ekin tasavallassa olisi voimassa säädöksiä, jotka eivät ole yhdenmukaisia 

EU:n lainsäädännön kanssa, EU:n lainsäädännön soveltaminen johtaisi niiden 
mitätöitymiseen tämän päätöksen mukaisesti ja ottaen huomioon yksiselitteisesti 
vahvistetut EU:n lainsäädännön ensisijaisuutta koskevat periaatteet. 
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 61. T�ekin tasavallan perustuslain 10 artiklassa säädetään: 

 
10 artikla 
Ihmisoikeuksista ja perusvapauksista tehdyt ratifioidut ja 
voimaan saatetut kansainväliset sopimukset, jotka sitovat 
T�ekin tasavaltaa, ovat suoria sitovia määräyksiä, jotka ovat 
ensisijaisia lainsäädäntöön nähden. 

 
 62. T�ekin tasavallan perustuslain 10 artiklan nojalla Euroopan ihmisoikeussopimus olisi 

siten T�ekin liittyessä unioniin suoraan sitovaa lainsäädäntöä T�ekin tasavallassa, ja sen 
kanssa ristiriidassa olevaa lainsäädäntöä ei voitaisi enää soveltaa. 

Peruste, jonka mukaan Saksa ei voi valittaa Bene�-säädöksistä 
 
 63. Mielestäni on olemassa vahvoja perusteita sille, ettei Saksa voi perustellusti asettaa 

Bene�-säädöksiä kyseenalaisiksi kansainvälisissä julkisfoorumeissa eikä varsinkaan 
unioniin liittymisen yhteydessä. 

 
 64. Saksalaiset tuomioistuimet lainasivat asiassa Liechtensteinin ruhtinas v. Saksa 

23. lokakuuta 1954 tehdyn Convention on the Settlement of Matters Arising out of the 
War and the Occupation -sopimuksen ("Settlement Convention") 6 luvun 3 artiklaa. 
Siinä määrätään näin: 

 
1. Saksan liittotasavalta ei voi tulevaisuudessa esittää 
vastalauseita toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai joihin 
ryhdytään Saksan ulkopuolisen omaisuuden tai muun 
omaisuuden osalta, joka on takavarikoitu korvaus- tai 
palauttamistarkoituksessa tai sotatilan vuoksi taikka 
sopimuksin, joita kolme valtiota ovat tehneet muiden 
liittoutuneiden, puolueettomien maiden tai entisten Saksan 
liittolaisten kanssa. 

 
3. Mitään vaateita tai muita toimia ei hyväksytä niitä 
henkilöitä vastaan, jotka ovat ostaneet tai joille on siirretty 
omaisuuden omistusoikeus tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuin toimin, taikka kansainvälisiä järjestöjä, 
ulkomaisia hallituksia tai sellaisia henkilöitä vastaan, jotka 
ovat toimineet kyseisten hallitusten ohjeiden mukaisesti.1 

 
 65. Mielestäni Saksan suostuminen näihin ehtoihin estää sitä nostamasta kanteita 

pakkolunastukseen liittyvistä Bene�-säädöksistä. 
 

 66. T�ekin ja Saksan välinen vuoden 1997 sopimus vahvistaa tähän kanteen nostamista 
koskevaan estymiseen pohjautuvan perustelun ja ulottaa sen koskemaan myös muita 
säädöksiä ja sotaan liittyviä toimia: 

 
IV Osapuolet ovat sitä mieltä, että menneisyydessä aiheutetut 
vääryydet kuuluvat menneisyyteen, ja ne suuntavat sen vuoksi 
katseensa kohti tulevaisuutta. Ne muistavat kuitenkin edelleen 

                                                 
1 Op. cit. alaviite 20, s. 12. 
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historiansa traagiset luvut, ja juuri siksi ne asettavat edelleen 
päättäväisesti etusijalle ymmärryksen ja keskinäisen sovun 
suhteitaan kehittäessään, samalla kun kumpikin osapuoli on 
sitoutunut omaan oikeusjärjestelmäänsä ja kunnioittaa sitä 
tosiseikkaa, että toisella osapuolella on erilainen oikeudellinen 
kanta. Molemmat osapuolet julistavat täten, että ne eivät 
kuormita suhteitaan menneisyyteen kuuluvilla poliittisilla ja 
oikeudellisilla kysymyksillä.1 

 
 67. Erityisesti EU:n yhteydessä on muistettava, että EU:n perustana oleva periaate oli 

Euroopan yhdentyminen toisen maailmansodan jälkeen. Jos Saksa yrittäisi estää T�ekin 
tasavaltaa liittymästä EU:hun sodan jälkimainingeissa tapahtuneiden asioiden vuoksi, se 
olisi selvästi koko EU:n perustan ja sen edelleen voimassa olevien tavoitteiden ja 
velvoitteiden vastaista. 

 
 68. EY:n perustamissopimuksen 307 artiklassa määrätään erityisesti näin: 

 
"Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta sellaisiin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin, jotka johtuvat yhden tai 
useamman jäsenvaltion yhden tai useamman kolmannen maan 
kanssa ennen 1 päivää tammikuuta 1958 tai, kun on kyse 
jäseneksi liittyneestä valtiosta, ennen liittymispäivää tekemästä 
sopimuksesta. 

 
Siltä osin kuin tällaiset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa, 
asianomaiset jäsenvaltiot käyttävät kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen 
poistamiseksi. Tällöin jäsenvaltiot tarvittaessa avustavat toisiaan ja tapauksissa, joissa 
se on aiheellista, vahvistavat yhteisen kannan. 

 
Soveltaessaan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja sopimuksia jäsenvaltiot ottavat 
huomioon sen, että ne edut, jotka kukin jäsenvaltio on tässä sopimuksessa myöntänyt, 
ovat erottamaton osa yhteisön toteuttamista ja liittyvät sen vuoksi kiinteästi yhteisten 
toimielinten perustamiseen ja niille annettuun toimivaltaan sekä siihen, että kaikki 
jäsenvaltiot myöntävät samat edut." 

 
 69. T�ekin ja Saksan välistä vuoden 1997 julistusta olisi pidettävä ristiriitojen poistamiseksi 

tehtynä sopimuksena. Saksalla ei pitäisi olla mahdollisuuksia estää T�ekin tasavaltaa 
liittymästä EU:hun syistä, joita olisi voitu soveltaa yhtä lailla Saksaan, jos ne olisi otettu 
esille ennen Saksan liittymistä. 

                                                 
1 Op. cit. alaviite 18, s. 2. 
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Johtopäätökset 
 
 70. Omaisuuden pakkolunastukseen ja kansalaisuuteen liittyvillä säädöksillä ei enää voida 

perustaa uusia oikeussuhteita. Niiden oikeusvaikutukset on vahvistettu, ja 
omistusoikeudet ovat perustuneet näihin säädöksiin yli 50 vuoden ajan. On syntynyt 
perusteltu luottamus, jonka mukaan säädökset ovat asianmukaista lainsäädäntöä, ja 
omistusoikeudet, joita nyt suojelee Euroopan ihmisoikeussopimus, on määritelty niiden 
perusteella. Joka tapauksessa ne ovat merkityksettömiä T�ekin Euroopan unioniin 
liittymisen kannalta. 

 
 71. Pakkotyöhön liittyvällä säädöksellä ei ole oikeusvaikutuksia nykypäivänä, eikä sen siten 

tulisi vaikuttaa T�ekin tasavallan liittymiseen EU:hun. 
 
 72. Säädökset, joilla saksalaisiin kohdistuneisiin kostotoimiin sodan jälkeen syyllistyneet 

t�ekkoslovakialaiset vapautetaan rikosoikeudellisesta vastuusta, ovat valitettavia. 
Yksityishenkilöt ovat kuitenkin tukeutuneet näihin säädöksiin yli 50 vuoden ajan, joten 
heillä on perusteltu luottamus siihen, ettei heitä voida asettaa syytteeseen kyseisistä 
teoista. Mielestäni säädöksiä ei tulisi pitää esteenä liittymiselle. 

 
 73. Säädöksillä, joilla mahdollistetaan mielivaltaiset tai syytettyjen poissa ollessa järjestetyt 

oikeudenkäynnit sodan aikana tehdyistä rikoksista, voi olla edelleen oikeusvaikutuksia 
siinä mielessä, että näin annetut tuomiot saattavat olla edelleen täytäntöönpanokelpoisia. 
T�ekin tasavallan tulisi varmistaa oikeudellisin säännöksin, ettei yhtäkään näiden 
säädösten perusteella annettua tuomiota voida panna täytäntöön nykypäivänä ilman 
asianmukaista ja luotettavaa oikeudenkäyntiä, jossa noudatetaan oikeusmenettelyjä ja 
ihmisoikeuksia koskevia nykyisiä periaatteita. 

 
 74. Liittymisen esteenä eivät myöskään ole Bene�-säädösten ja nykypäivän EU-

lainsäädännön ja periaatteiden väliset ristiriidat, sillä poikkeavia kansallisia 
oikeudellisia säännöksiä ei EU:n lainsäädännön ensisijaisuuden perusteella voida 
soveltaa sen jälkeen, kun T�ekin tasavalta on liittynyt EU:hun. 

 
 75. On olemassa vahvoja perusteita sille, ettei mikään maa voi nostaa kannetta sellaisesta 

lainsäädännöstä, joka on annettu toisen maailmansodan erityisolosuhteissa ja joka on 
hyväksytty kansainvälisissä sopimuksissa. Näitä erimielisyyksiä ei ainakaan voida 
käyttää EU-jäsenyyden estämiseksi, sillä se vaarantaisi koko EU:n perustan. 

 
 
 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
1. lokakuuta 2002 
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