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2 oktober 2002 
 
 

 

GEZAMENLIJKE CONCLUSIES 
van Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein, Lord Kingsland Q.C. 

 
 
We hebben de volgende gezamenlijke conclusies getrokken: 
 
1.  De confiscatie op basis van de Bene�-decreten levert geen problemen op krachtens het 

Europees recht, dat geen terugwerkende kracht heeft. 
 
 
2.  De decreten inzake het staatsburgerschap vallen buiten de bevoegdheidssfeer van de EU. 
 
 
3.  Het Tsjechische restitutiesysteem levert geen problemen op krachtens het Europees 

recht, hoewel het VN-Comité voor de rechten van de mens van oordeel is dat sommige 
aspecten van dit systeem discriminerend zijn. 

 
 
4.  Tijdens de toetredingsprocedure dient duidelijk vastgesteld te worden dat strafrechtelijke 

veroordelingen op basis van de Bene�-decreten na de toetreding niet ten uitvoer kunnen 
worden gelegd. 

 
 
5.  Een intrekking van wet nr. 115 van 1946, krachtens dewelke strafrechtelijke 

aansprakelijkheid voor "gerechtvaardigde represaillemaatregelen" uitgesloten wordt, lijkt 
in het kader van de toetreding niet vereist. De reden hiervoor is dat personen zich al 
meer dan vijftig jaar op deze bepalingen kunnen beroepen en in die zin een gewettigd 
vertrouwen mogen hebben dat zij niet alsnog voor dergelijke feiten vervolgd zullen 
worden. Wij vinden deze wet echter strijdig met de mensenrechten en met alle 
fundamentele rechtsbeginselen en zijn van mening dat de Tsjechische Republiek dit 
standpunt officieel zou moeten erkennen. 

 
6.  Wij hebben onze adviezen op het uitgangspunt gebaseerd dat alle burgers van de 

Europese Unie na de toetreding gelijke rechten zullen hebben op het grondgebied van de 
Tsjechische Republiek. 

 
* * * 
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1. Het mandaat 
 

1) Mijn mandaat bestond uit het uitvoeren van een studie naar de vraag in welke mate de 

zogeheten Bene�-decreten relevant zijn voor de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de 

Europese Unie in de context van artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-

Verdrag). De tekst van het mandaat, zoals geformuleerd door de Voorzitter van het Europees 

Parlement, luidt als volgt:  

 
�-  U dient zich met name te richten op de huidige rechtsgeldigheid en rechtsgevolgen van 

de zogeheten Bene�-decreten en op de restitutiewetten die daarmee verband houden, 

alsmede - voor zover relevant voor de toetreding - op de status van die decreten in het 

kader van de naleving van het Europees recht, de criteria van Kopenhagen en het 

internationale recht. 

 
- U dient daarbij rekening te houden met de beschikbare juridische adviezen, met name 

van de Juridische Diensten van de Europese instellingen. 

 
- U dient daarbij aan te geven of de betreffende kandidaat-lidstaten maatregelen moeten 

nemen met het oog op hun toetreding.� 

 

2) Het navolgende juridisch advies is gebaseerd op een zorgvuldige evaluatie van de 

juridische adviezen van het Europees Parlement en van de Juridische Dienst van de Europese 

Commissie en van ander materiaal dat bij mijn overwegingen betrokken kon worden.1 Ik heb  

                                                 
1 Documenten: Juridische Dienst van het Europees Parlement, juridisch advies inzake de rechtsgevolgen en 
bepaalde juridische implicaties van de zogeheten �Bene�-decreten�, Brussel, 24 april 2002, SJ-0071/02; Juridische 
Dienst van de Europese Commissie, De zogeheten �Bene�-decreten� en hun relevantie krachtens het Europees 
recht, niet-officieel exemplaar van de analyse van de Juridische Dienst van de Europese Commissie van de Bene�-
decreten, persoonlijk en vertrouwelijk, geen documentnummer. 
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geen kennis van de Tsjechische taal en heb me derhalve moeten baseren op vertalingen van de 

betreffende stukken.  

2. De interpretatie van artikel 49 van het EU-Verdrag 
 

3) Krachtens artikel 49 van het EU-Verdrag kan �Elke Europese staat die de in artikel 6, 

lid 1, genoemde beginselen in acht neemt, (�) verzoeken lid te worden van de Unie�. In artikel 

6, lid 1, van het EU-Verdrag staat: �De Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, 

democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de 

rechtsstaat, welke beginselen de lidstaten gemeen hebben�.  

 

4) Het beginsel van homogeniteit van de fundamentele constitutionele structuur van 

lidstaten van de Europese Unie dat in deze bepalingen verankerd is, verwijst naar de huidige 

omstandigheden zoals die in de lidstaten van de Europese Unie heersen. Uit de context en de 

historie van de Europese Unie blijkt duidelijk dat deze regels niet uitsluiten dat voormalige 

fascistische of communistische landen lid kunnen worden van de Europese Unie  

 

5) Immers, bedacht dient te worden dat de structuur voor de integratie van Europa 

oorspronkelijk ontwikkeld is voor de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, die slechts zes 

jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door zes lidstaten, waarvan er 

vijf - op zijn minst gedeeltelijk - door Duitsland bezet waren tijdens die oorlog.1 Tijdens de 

bezettingsperiode heeft de bevolking van die landen het zwaar te verduren gehad.  

 

                                                 
1 In de preambule staat onder andere: �[...] Vastbesloten voor eeuwenoude wedijver een samensmelting hunner 
wezenlijke belangen in de plaats te stellen, door het instellen van een economische gemeenschap de eerste stenen te 
leggen voor een grotere en hechtere gemeenschap tussen volkeren, die lange tijd door bloedige strijd verdeeld zijn 
geweest en de grondslagen te leggen voor instellingen, die in staat zijn richting te geven aan een voortaan 
gezamenlijke bestemming: Hebben besloten een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in het leven te roepen 
[...]� 
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6) Het lijdt derhalve geen twijfel dat bepalingen als artikel 49 jo. artikel 6 van het EU-

Verdrag geïnterpreteerd dienen te worden met het oog op de toekomst, en niet op het verleden. 

Het kan aan de andere kant echter ook niet uitgesloten worden dat bepalingen die in het verleden 

zijn vastgesteld, rechtsgevolgen kunnen hebben die op hun verenigbaarheid met artikel 49 jo. 

artikel 6 van het EU-Verdrag getoetst moeten worden.  Dat laatste is het geval met de zogeheten 

Bene�-decreten.  

 

7) In dit verband zijn de resoluties van het Europees Parlement van 15 april 1999 en 5 

september 2001 van belang. In de laatste resolutie juicht het Europees Parlement �het 

voornemen van de Tsjechische regering toe te onderzoeken of de nog bestaande wetten en 

decreten van de regering-Bene� uit 1945 en 1946 niet in strijd zijn met het geldende EU-recht en 

de criteria van Kopenhagen�.1  

 

3. De zogeheten Bene�-decreten 
 

8) Het begrip Bene�-decreten verwijst naar een aantal verordeningen van president 

Edvard Bene� die op basis van een constitutioneel decreet van 15 oktober 1940 de hem 

verleende bevoegdheden tot het nemen van noodmaatregelen vanuit Londen uitoefende nadat hij 

het grondgebied van Tsjecho-Slowakije verlaten had. Ook na zijn terugkeer in Tsjecho-

Slowakije maakte president Bene� nog enige tijd gebruik van deze bevoegdheden.2 Nadat de 

wetgevende bevoegdheid op 28 oktober 1945 was overgedragen aan een voorlopige Nationale 

                                                 
1 Resolutie van het Europees Parlement over het verzoek van de Tsjechische Republiek om toetreding tot de 
Europese Unie en de stand van de onderhandelingen (Publicatieblad C 72 E van 21 maart 2002). 
2 Voor zover mij bekend, werden er in totaal 143 decreten aangenomen, waarvan 98 na de terugkeer van president 
Bene� aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vgl. Juridische Dienst van het Europees Parlement, ibid., sub 
16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, blz. 512. Zie http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm voor een 
onofficiële Duitse vertaling van de belangrijkste Bene�-decreten. 
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Vergadering, werd op 28 maart 1946 via een specifieke constitutionele wet en met 

terugwerkende kracht de rechtsgeldigheid van alle Bene�-decreten bekrachtigd.1  

 

9) In de onderhavige context is slechts een beperkt aantal decreten en wetten relevant 

omdat zij tot problemen zouden kunnen leiden in verband met de toetreding van de Tsjechische 

Republiek tot de Europese Unie. Het betreft de navolgende decreten en wetten:  

 

a) De decreten van 21 juni 1945 (nr. 12) en 20 juli 1945 (nr. 28) betreffende het confisqueren 

van eigendommen, met name van mensen die tot het Duitse of Hongaarse volk behoorden, 

zonder daarvoor enige compensatie toe te kennen. Deze confiscatiedecreten zijn aangevuld 

met het decreet van 25 oktober 1945 (nr. 108), waarin bepaald werd dat alle 

eigendomsrechten van mensen met de Duitse of Hongaarse nationaliteit geconfisqueerd 

zouden worden, met uitzondering van de rechten van degenen die zich loyaal hadden betoond 

ten opzichte van Tsjecho-Slowakije. 

 

b) Het decreet van 2 augustus 1945 (nr. 33) betreffende het Tsjechisch staatsburgerschap. 

Krachtens dat decreet verloren alle Tsjechische burgers met de Duitse of Hongaarse 

nationaliteit die het Duits of Hongaars staatsburgerschap hadden gekregen, met 

terugwerkende kracht hun Tsjechisch staatsburgerschap vanaf de datum dat hun Duits of 

Hongaars staatsburgerschap was ingegaan. Alle overige Tsjechische burgers met een Duitse 

of Hongaarse nationaliteit raakten hun Tsjechisch staatsburgerschap kwijt vanaf de datum dat 

het decreet van kracht werd. Ook hier werd weer een uitzondering gemaakt voor personen die 

Tsjecho-Slowakije trouw waren gebleven.  

 

                                                 
1 Constitutionele wet van 28 maart 1946 (nr. 57); zie voor de Duitse vertaling H. Slapnicka, ibid., blz. 520. 
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c) Op basis van specifieke decreten op het gebied van het straf- en strafprocesrecht konden 

personen bij verstek veroordeeld worden wegens een gebrek aan loyaliteit tegenover de 

Tsjechische Staat tijdens de bezettingsperiode. In decreet 16/1945 werd voor bepaalde 

gevallen zelfs voorzien in de doodstraf, terwijl ook zware gevangenisstraffen konden worden 

opgelegd. Hoewel deze bepalingen thans niet meer van kracht zijn, is niet helemaal duidelijk 

in welke mate vonnissen die op basis van deze decreten zijn uitgesproken, nog steeds 

rechtskracht hebben.  

 

d) Op 8 mei 1946 heeft de voorlopige Nationale Vergadering wetgeving aangenomen 

�betreffende de rechtmatigheid van daden en handelingen verricht in het kader van de strijd 

voor het heroveren van de vrijheid van de Tsjechen en Slowaken� (wet nr. 115). Artikel 1 

van die wet luidt als volgt: 

 
�Niet strafbaar is een feit dat in de periode gelegen tussen 30 september 1938 en 28 

oktober 1945 is begaan hetzij met het oogmerk de vrijheidsstrijd van de Tsjechen en de 

Slowaken te steunen hetzij als gerechtvaardigde represaillemaatregel tegen de bezetters en 

hun medeplichtigen, zelfs niet indien een dergelijk feit in andere omstandigheden wel een 

strafbaar feit zou opleveren�.1  

 
In het onderhavige juridisch advies wordt nader ingegaan op de verschillende problemen in 

verband met deze bepalingen.  

4. Inleiding 
 

10) Om misverstanden te voorkomen is het ten aanzien van twee kwesties noodzakelijk 

de reikwijdte van het onderhavige juridisch advies te verduidelijken. Enerzijds betreft dit de 
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status van de Slowaakse Republiek, anderzijds de wettelijke status van alle burgers van de 

Europese Unie na de toetreding.  

 

11) Nadat de staat Tsjecho-Slowakije via een tussen de Tsjechen en Slowaken in 

onderling overleg vastgestelde procedure werd opgeheven, ontstonden er twee nieuwe 

republieken: de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek.2 In beide republieken 

maken de Bene�-decreten nog steeds deel uit van de rechtsorde. Hoewel veel zaken die in het 

navolgende juridisch advies besproken worden ook op de Slowaakse Republiek van toepassing 

zijn, is dit advies beperkt tot de situatie in de Tsjechische Republiek. De reden voor deze 

beperking is dat het beschikbare materiaal, met inbegrip van de adviezen van het Europees 

Parlement en de Europese Commissie, voornamelijk betrekking heeft op de Tsjechische 

Republiek. Aangezien de Tsjechische Republiek naar verwachting eerder zal toetreden, is het 

verdedigbaar het onderhavige advies tot de situatie in de Tsjechische Republiek te beperken.  

 

12) Ik heb geen specifieke informatie ontvangen over de huidige stand van de 

toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en de Tsjechische Republiek. Er is met 

name geen informatie beschikbaar over eventuele overeen te komen overgangsbepalingen 

betreffende de verwerving van eigendommen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek 

door burgers van de Europese Unie. De vragen die in het door het Europees Parlement 

geformuleerde mandaat worden gesteld, geven geen enkele aanleiding om aan te nemen dat 

tijdens de toetredingsonderhandelingen zal worden gesproken over een onderscheid tussen 

burgers van de Europese Unie na de toetreding. Benadrukt dient te worden dat een dergelijk 

onderscheid zelfs een fundamentele breuk met de tradities van de Europese Unie zou betekenen 

                                                                                                                                                            
1 Vertaling in: Juridische Dienst van het Europees Parlement, ibid., sub  60. Soms wordt �just retribution� 
(gerechtvaardigde vergelding) gebruikt in plaats van �just reprisals� (gerechtvaardigde represaillemaatregelen). 
2 Zie voor een uitgebreider verslag Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated 
Breakup, 1997. 
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en dat dit ook in rechte aangevochten zou kunnen worden, omdat een discriminerende 

Verdragsbepaling niet in overeenstemming is met de algemene constitutionele beginselen 

waarop de Europese Unie is gegrondvest.  

 

13) Om die reden is het uitgangspunt van het onderhavige advies dat alle burgers van de 

Europese Unie na de toetreding in gelijke mate het recht zullen hebben om eigendommen op het 

grondgebied van de Tsjechische Republiek te verwerven. Dit sluit overigens niet uit dat er 

alsnog speciale overgangsbepalingen worden goedgekeurd of dat bepalingen inzake tweede 

woningen worden overeengekomen. Wat de verwerving van tweede woningen betreft, is het 

bijvoorbeeld algemeen bekend dat protocol nr. 16 van 1992 voorkomt dat de Deense wetgeving 

op dit gebied krachtens het Europees recht aangevochten zou kunnen worden.  

 

14) Eén punt moet echter benadrukt worden, vanwege de misverstanden die zich soms 

binnen de onderhavige context voordoen: het is uitgesloten dat discriminatie tussen 

verschillende categorieën burgers van de Europese Unie in een aanvullend protocol neergelegd 

zou kunnen worden. Dit betekent dat burgers met de Duitse, Hongaarse of Oostenrijkse 

nationaliteit die op het grondgebied van het toenmalige Sudetenland hebben gewoond (of wier 

voorouders daar hebben gewoond) krachtens het systeem van de Europese Unie nimmer minder 

rechten kunnen hebben dan andere burgers van de Europese Unie.  

 

5. De confiscaties in 1945/1946 
 

15) Het zonder schadeloosstelling confisqueren van eigendommen van voormalige 

Tsjechoslowaken of andere burgers waarvan aangenomen werd dat ze tot het Duitse of 

Hongaarse volk behoorden, heeft zich uitsluitend in 1945 en 1946 afgespeeld. Dat is ook de 
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reden waarom het Tsjechische Constitutionele Hof in een uitspraak van 8 maart 1995 tot het 

oordeel kwam dat decreet nr. 108 van 25 oktober 1945 qua rechtsbron als �dode letter� moest 

worden beschouwd.1 Duidelijk is echter ook dat het decreet werd beschouwd als een toentertijd 

rechtsgeldig genomen besluit waaraan het rechtsgevolg was verbonden dat eigendommen 

werden overgedragen die oorspronkelijk in bezit waren van degenen tegen wie de 

confiscatiemaatregelen waren gericht. Daarom is dit decreet relevant voor de huidige juridische 

positie van de betreffende eigendommen binnen de Tsjechische rechtsorde. 

 

16) Het is twijfelachtig of de confiscaties in het kader van een gedwongen uitzetting van 

bevolkingsgroepen in 1945 en 1946 krachtens het internationaal publiekrecht rechtmatig waren, 

zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de specifieke aard van de reacties die volgden op 

de Duitse daden tijdens de Tweede Wereldoorlog.2 Waar echter niet over getwijfeld hoeft te 

worden, is het feit dat deze confiscaties niets te maken hebben met de regelingen zoals 

opgenomen in artikel 49 jo. artikel 6 van het EU-Verdrag. Geen van beide artikelen heeft 

namelijk betrekking op het verleden, en geen van beide artikelen kan derhalve leiden tot een 

                                                 
1 Uitspraak van het Tsjechische Constitutionele Hof van 8 maart 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 
(1995 � Vol. I), 73 e.v.); zie voor de Duitse vertaling G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, 2001, blz. 151 e.v. 
2 De discussie over deze kwestie kan zich niet uitsluitend beperken tot de handelingen van Tsjecho-Slowakije, 
omdat ook de besluiten die de geallieerden tijdens de Conferentie van Potsdam in 1945 hebben genomen, een rol 
hebben gespeeld. In het protocol van die Conferentie staat: �Duitse bevolkingsgroepen of delen daarvan die nog in 
Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije verblijven, dienen naar Duitsland overgebracht te worden.� Daaraan werd 
toegevoegd dat dit �op een ordelijke en humane wijze dient te geschieden�. Het is algemeen bekend dat deze 
voorwaarde vóór en na de Conferentie van Potsdam op grote schaal werd genegeerd. Door dit besluit van de 
geallieerden werd het confisqueren van eigendommen die achterbleven in de landen waaruit de mensen waren 
uitgezet, blijkbaar beschouwd als een aanvaardbare maatregel. Een recente Tsjechische publicatie bevat 
verklaringen van de ambassadeurs in Praag van Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die de 
besluiten van Potsdam bevestigen. Hieruit blijkt dat bij iedere discussie over de kwestie inzake het verdrijven van 
de Duitse bevolking van het grondgebied van Tsjecho-Slowakije en de confiscatie van de achtergebleven 
eigendommen aldaar, de participatie nodig is van de geallieerden die betrokken waren bij het besluit van Potsdam. 
De Tsjechische publicatie waarnaar verwezen wordt is: �Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, blz. 
103�. Voor een bespreking van de Conferentie van Potsdam zie J. A. Frowein, Potsdam Agreements on Germany, 
Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 1997, blz. 1087-1092. Voor een kritische 
bespreking van met name de uitzetting zie 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), blz. 1-69. In de onderhavige context is het ook van belang te beseffen dat 
Duitsland ooit als eerste land begon met de gedwongen uitzetting van bevolkingsgroepen. Het ging daarbij niet 
alleen om joden, maar ook om Polen en anderen. Vgl. G. Aly, Endlösung, 1998. 
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heropening van oude confiscatiezaken die zich lang geleden binnen de rechtsorde van een 

kandidaat-lidstaat hebben afgespeeld.  

 

17) In artikel 295 van het EG-Verdrag wordt bepaald dat het Verdrag de regeling van de 

eigendomsrechten in de lidstaten onverlet laat. Deze bepaling geldt voor alle eigendommen, 

inclusief eigendommen verkregen door of na inbeslagname, eigendommen die rechtmatig 

verkregen zijn krachtens de rechtsorde van de betreffende lidstaat en eigendommen die reeds 

lang vóór de toetreding verkregen zijn. Het Europese Hof van Justitie heeft weliswaar 

geoordeeld dat artikel 295 de vrijheden die in het Verdrag zijn verankerd, niet kan beperken1, 

maar de vrijheden krachtens het Verdrag houden op geen enkele wijze verband met de 

confiscaties in 1945/1946.  

 

18) Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met het feit dat in het EG-

Verdrag geen specifieke voorwaarden voor onteigening zijn vastgelegd. Met name artikel 6 van 

het EU-Verdrag dient in dit verband geïnterpreteerd te worden als een verwijzing naar de 

voorwaarden van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Bovendien 

geldt dat artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag, dat in beginsel een schadeloosstelling 

voor onteigening vereist, van toepassing is in het Europees recht.2 Deze regeling heeft echter 

geen terugwerkende kracht en heeft ook geen betrekking op de confiscaties in 1945/1946.  

 

19) Het standpunt dat de inbeslagnames in 1945/1946 niet aangevochten kunnen worden 

op basis van het Europees recht is correct weergegeven in de analyse van de Juridische Dienst 

van de Europese Commissie3 en in het advies van de Juridische Dienst van het Parlement.1 Dit 

                                                 
1 Zaak C-350/92 Spanje/Raad, Jurispr. 1995, I-1985. 
2 Vergelijk J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2e ed. 1996, 809-817; het schadeloosstellingsbeginsel 
werd in 1986 vastgesteld in de vonnissen inzake James en Lithgow, EHRM 98, 66 e.v.; 102, 89 e.v. 
3 Juridische Dienst van de Europese Commissie, ibid., blz. 4. 
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is ook het standpunt van diverse auteurs die zich over de kwestie hebben uitgelaten.2 In de 

Duits-Tsjechische Verklaring van 1997 wordt van Tsjechische zijde betreurd dat de 

inbeslagnames onschuldige mensen leed hebben berokkend, maar daar worden verder geen 

consequenties aan verbonden.3  

 

20) In dit verband dient eveneens opgemerkt te worden dat Duitsland eigendommen die 

tussen 1945 en 1949 op basis van Russische besluiten zijn geconfisqueerd, na de eenwording 

niet heeft teruggegeven. In een aantal vonnissen heeft het Duitse Federale Constitutionele Hof 

bevestigd dat deze gang van zaken geen schending is van de eigendomswaarborging in de 

grondwet.4 Dit is dus een voorbeeld van een lidstaat van de Europese Unie die eigendommen die 

tijdens de zeer bijzondere omstandigheden na het einde van de Tweede Wereldoorlog in beslag 

zijn genomen, niet heeft gerestitueerd. 

 

21) Op bovenstaande gronden kom ik tot de conclusie dat de inbeslagnames op basis van 

de zogeheten Bene�-decreten geen problemen opleveren in het kader van de toetreding van de 

Tsjechische Republiek tot de Europese Unie.  

6. Het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens in de zaak die aanhangig is 
gemaakt door de Prins van Liechtenstein 

 

                                                                                                                                                            
1 Juridische Dienst van het Europees Parlement, ibid., sub 165 e.v., blz. 24 s. Het advies van het Parlement verwijst 
naar het arrest van het Europees Hof voor de rechten van de mens van 12 juli 2001 in de zaak �Prins Hans-Adam II 
van Liechtenstein�. In dit vonnis gaat het Hof echter niet in op een inbeslagname zoals in de onderhavige context 
aan de orde is (zie blz. 10).  
2 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, blz. 451. 
3 Zie bijlage, Verklaring, III. 
4 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
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22) In het juridisch advies van het Parlement1 wordt verwezen naar het arrest van 12 juli 

2001 van het Europees Hof voor de rechten van de mens naar aanleiding van het verzoekschrift 

ingediend door de Prins van Liechtenstein.2  

 

23) Het Europees Hof voor de rechten van de mens diende zich uit te spreken over de 

vraag of de Duitse rechters het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

hadden geschonden door hun weigering zich bevoegd te verklaren ten aanzien van de vraag of 

de Tsjechoslowaakse inbeslagnames als gevolg van de Bene�-decreten in overeenstemming 

waren met het internationaal recht. Het standpunt van de Prins van Liechtenstein was dat deze 

weigering inderdaad een schending van zijn rechten krachtens genoemd Verdrag opleverde. Het 

Europees Hof voor de rechten van de mens was van oordeel dat het beroep dat de Duitse 

rechters deden op een internationaal verdrag waaruit hun onbevoegdheid resulteerde om over de 

confiscatiemaatregelen na de Tweede Wereldoorlog te oordelen, volledig in overeenstemming 

was met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Hieruit blijkt dat 

het Hof zich op geen enkele wijze inhoudelijk over de confiscatiemaatregelen heeft 

uitgesproken. 

 

24) Ten aanzien van de vermeende schending van het eigendomsrecht krachtens artikel 1 

van het Eerste Protocol bij het EVRM concludeerde het Hof dat er geen sprake was van een 

dergelijke schending. De Prins van Liechtenstein stelde zich op het standpunt dat hij nog steeds 

de eigenaar was van het betreffende schilderij en dat de inbeslagname, die in strijd was met het 

internationaal publiekrecht, ongedaan gemaakt moest worden. Het Hof was van mening dat de 

indiener van het verzoekschrift niet over een �eigendom� in de zin van artikel 1 beschikte. De 

uitspraak van het Hof luidde als volgt: 

                                                 
1 Juridische Dienst van het Europees Parlement, ibid., sub 81-86, blz. 12/13, en sub 166-169, blz. 24/25. 
2 EHRM, Arrest van 12 juli 2001, Prins Hans-Adam II van Liechtenstein / Duitsland, Verzoekschrift nr. 42527/98.  
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�85. Wat deze prejudiciële kwestie betreft, constateert het Hof dat de onteigening in 1946 

is uitgevoerd door autoriteiten van voormalig Tsjecho-Slowakije, zoals ook in 1951 - dus 

vóór 3 september 1953, de datum dat het Verdrag in werking trad, en vóór 18 mei 1954, 

de datum dat het Eerste Protocol in werking trad - is bevestigd door de bestuursrechter in 

Bratislava. Het Hof is derhalve ratione temporis niet bevoegd om de omstandigheden van 

de onteigening, noch de gevolgen die de onteigening tot op de dag van vandaag heeft 

gehad, te onderzoeken (zie Malhous/de Tsjechische Republiek (dec.), zoals boven 

aangehaald, en de jurisprudentie van de Commissie, bijvoorbeeld Mayer e.a./Duitsland, 

verzoekschrift nrs. 18890/91, 19048/91, 19342/92 en 19549/92, besluit van de Commissie 

van 4 maart 1996, Beslissingen en Verslagen 85, blz. 5-20).  

Het Hof zou hieraan toe willen voegen dat er onder deze omstandigheden geen sprake is 

van een nog steeds voortdurende schending van het Verdrag die te wijten zou zijn aan de 

Bondsrepubliek Duitsland en waardoor de bevoegdheid van het Hof door tijdsverloop zou 

kunnen zijn aangetast (zie, a contrario, de eerder geciteerde uitspraak in Loizidou/Turkije 

(rechtsoverwegingen), blz. 2230, § 41). Als gevolg van de maatregel waren de vader van 

de indiener van het verzoek en de indiener zelf niet in staat eigendomsrechten uit te 

oefenen met betrekking tot het schilderij dat in de Tsjechische Republiek bewaard werd 

door het Bureau Historische Monumenten in Brno. 

In deze situatie kan de indiener in zijn hoedanigheid van erfgenaam van zijn vader met het 

oog op artikel 1 van het Eerste Protocol niet geacht worden de eigendomsrechten te 

hebben behouden, noch kan er met het oog op de jurisprudentie van het Hof sprake zijn 

van een vordering tot schadeloosstelling tegen de Bondsrepubliek Duitsland op basis van 

�gewettigd vertrouwen�. 
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86. Dit overwegende kan het besluit van de Duitse rechters en de daaropvolgende 

teruggave van het schilderij aan de Duitse Republiek niet beschouwd worden als een 

verstoring van het genot van de �eigendommen� van de indiener in de zin van artikel 1 van 

het Eerste Protocol (zie hierboven onder punt 78). 

87. Het Hof concludeert derhalve dat er geen sprake is van een schending van artikel 1 van 

het Eerste Protocol.�  

 

25) Hoewel dit deel van de uitspraak als een bekrachtiging beschouwd zou kunnen 

worden van de rechtsgeldigheid van de confiscatiemaatregelen binnen de internationale 

rechtsorde, heeft het Hof ook benadrukt dat het, ratione temporis, geen oordeel kon geven over 

de confiscaties in 1945/1946. De uitspraak bevestigt echter wel duidelijk het hier ingenomen 

standpunt dat de inbeslagnames in 19545/1946 geen problemen opleveren krachtens het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.  

7. Mogelijke discriminatie bij restitutie 
 

26) Krachtens de wet van 15 april 1992, nr. 243/1992, is er een mogelijkheid tot restitutie 

ingevoerd voor bepaalde personen die hun eigendom verloren hebben als gevolg van de Bene�-

confiscatiedecreten. Deze restitutiemogelijkheid is echter beperkt tot burgers van de Tsjechische 

Republiek. Volgens artikel 11a, § 3, van wet 243/1992 �kunnen personen die krachtens artikel 2, 

lid 2, rechtens aanspraken kunnen maken, uiterlijk 30 juni 2001 restitutievorderingen voor 

onroerende zaken uit hoofde van deze wet indienen�. Dat betekent dat de termijn voor het 

indienen van restitutievorderingen reeds lang voor de afronding van het toetredingsproces 

verstreken is. 
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27) De vraag dient zich aan of een procedure waarbij restitutieverzoeken uitsluitend 

ingediend konden worden vóór de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de Europese 

Unie, tot problemen zou kunnen leiden krachtens de discriminatiebepalingen van artikel 12 van 

het EG-Verdrag, dat discriminatie verbiedt op grond van de nationaliteit van burgers van de 

Europese Unie.  

 

28) Net als alle andere regelingen in het Europees recht kan de discriminatiebepaling pas 

in werking treden vanaf het moment van toetreding tot de Europese Unie. Dit wordt bevestigd 

door de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.1 Daaruit kan geconcludeerd worden 

dat een restitutieprocedure die vóór de toetreding voltooid is, niet aangevochten kan worden op 

basis van de discriminatiebepalingen van het Verdrag. De rechtsgevolgen van een 

restitutieproces dat vóór de toetreding afgerond is, kunnen na de toetreding niet opnieuw ter 

discussie gesteld worden krachtens artikel 12 van het EG-Verdrag.2 Zelfs als er op het moment 

van toetreding nog restitutieprocedures aanhangig zijn, zal de toetreding er niet toe leiden dat de 

termijn voor het indienen van restitutieverzoeken wordt heropend. 

 

29) Er dient echter wel rekening mee te worden gehouden dat het VN-Comité voor de 

rechten van de mens - opgericht in het kader van het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten - in diverse zaken die aan het Comité zijn voorgelegd, van 

oordeel was dat de restitutieprocedure zoals uitgevoerd door de Tsjechische Republiek een 

schending vormde van artikel 26 van genoemd VN-Verdrag, waarin ook op het gebied van 

                                                 
1 Zie bijvoorbeeld zaak C-464/98 Friedrich Stefan, Jurispr. 2001, I-173. 
2 Dit is waarschijnlijk ook de gedachte achter de formulering in het Advies van de Juridische Dienst van het 
Europees Parlement: �Het is onzeker of deze wetten na de toetreding nog steeds nieuwe rechten en verplichtingen 
zouden creëren.� Conclusies, sub 171b, blz. 26. Restitutiewetgeving waarvan de termijn vóór de toetreding 
verstreken is, kan na de toetreding geen nieuwe rechten of verplichtingen creëren.  
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wetgeving een gelijke behandeling wordt gewaarborgd.1 In dit verband dient aandacht besteed te 

worden aan de vraag of een uit de restitutiewetgeving voortvloeiende vorm van discriminatie 

zoals vastgesteld door een bevoegd orgaan op het gebied van de mensenrechten, van enige 

invloed zou kunnen zijn op de toetredingsprocedure, zelfs als de aanvraag voor restitutie 

uitsluitend mogelijk was in een periode dat de toetreding nog niet geëffectueerd was. Dit zou 

bijvoorbeeld aanleiding kunnen vormen om op basis van de toetredingsonderhandelingen de 

aanvraagtermijn weer open te stellen. Het is derhalve van belang om de standpunten van het 

VN-Comité voor de rechten van de mens nader te bespreken.  

 

30) Het Comité voor de rechten van de mens heeft in een aantal gevallen geoordeeld dat 

een restitutieprocedure zoals vastgesteld door de Tsjechische Republiek discriminerend was ten 

opzichte van degenen die hun eigendom als gevolg van de communistische 

confiscatiemaatregelen hadden verloren, omdat aan een dubbele eis voldaan moest worden: men 

moest beschikken over het Tsjechisch staatsburgerschap alsmede over een permanente 

woonplaats op het grondgebied van de Tsjechische staat. De conclusie van het Comité voor de 

rechten van de mens was dat deze dubbele eis als arbitrair beschouwd diende te worden, omdat 

de voorwaarden geen enkel verband hielden met de oorspronkelijke eigendomsrechten. 

Daarnaast waren ze ook in strijd met elkaar, in die zin dat de voormalige Tsjechoslowaakse staat 

zelf de vervolgingsmaatregelen had genomen op grond waarvan de indieners van het verzoek uit 

het land waren verdreven.2  

                                                 
1 Artikel 26 luidt: �Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming 
door de wet. In dit verband verbiedt de wet discriminatie van welke aard ook en garandeert een ieder gelijke en 
doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, 
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.�  
2 VN-Comité voor de rechten van de mens, Verzoekschrift nr. 516/1992, Simunek et al. /.de Tsjechische Republiek, 
definitieve standpunten, 19 juli 1995, VN-verslag van het Comité, Vol. II, GA Officiële verslagen, 50e zitting, 
supplement nr. 40 (A/50/40); Verzoekschrift nr. 586/1994, Adam/de Tsjechische Republiek, definitieve 
standpunten, 23 juli 1996, VN-verslag van het Comité voor de rechten van de mens, Vol. II, GA Officiële 
verslagen, 51e zitting, supplement nr. 40 (A/51/40); Verzoekschrift nr. 857/1999, Blazek et al./.de Tsjechische 
Republiek, definitieve standpunten, 12 juli 2001, VN-verslag van het Comité voor de rechten van de mens, Vol. II, 
GA Officiële verslagen, 56e zitting, supplement nr. 40 (A/56/40). Er dient nogmaals benadrukt te worden dat het 
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31) In een aantal gevallen betreffende Sudeten-Duitse eigendommen oordeelde het 

Comité dat het niet arbitrair of discriminerend was om de restitutie te beperken tot confiscaties 

die uitgevoerd waren door het communistische regime en om de confiscaties krachtens de 

zogeheten Bene�-decreten van restitutie uit te sluiten.1 

 

32) In 2001 behandelde het Comité een zaak krachtens wet 243/1992 betreffende 

confiscaties uit hoofde van de Bene�-decreten. De zaak De Fours Walderode2 wordt gekenmerkt 

door een zeer specifiek feitencomplex. De indiener van het verzoek, K. De Fours Walderode, 

was sinds 1918 staatsburger van de nieuw opgerichte Tsjechoslowaakse staat. Zijn bezittingen 

werden in 1945 geconfisqueerd. Vanwege zijn bewezen loyaliteit aan Tsjecho-Slowakije tijdens 

de bezetting behield hij echter zijn Tsjechoslowaaks staatsburgerschap. 

 

33) In 1992 stelden de Tsjechische autoriteiten zich op het standpunt dat hij zijn 

Tsjechoslowaaks staatsburgerschap in 1949 verloren had omdat hij toen het land verlaten had. In 

1996 werd in wet 243/1992 de voorwaarde van ononderbroken staatsburgerschap als vereiste 

voor restitutie geïntroduceerd. Het Comité was van oordeel dat het discriminerend was om een 

ononderbroken Tsjechoslowaaks en Tsjechisch burgerschap als voorwaarde te hanteren voor 

iemand die, krachtens wet 243/1992, op basis van de overige vereisten wel het recht had om 

                                                                                                                                                            
mandaat voor dit juridisch advies beperkt is tot de restituties in verband met de inbeslagnames krachtens de Bene�-
decreten. 
1 VN-Comité voor de rechten van de mens, Verzoekschrift nr. 643/1994, Drobek/Slowakije, definitieve 
standpunten,  14 juli 1997, VN-verslag van het Comité voor de rechten van de mens, Vol. II, GA Officiële 
verslagen, 52e zitting, supplement nr. 40 (A/52/40); Verzoekschrift nr. 669/1995, Malik/de Tsjechische Republiek, 
definitieve standpunten, 21 oktober 1998, en Verzoekschrift nr. 670/1995; Schlosser/de Tsjechische republiek, 
definitieve standpunten, 21 oktober 1998, VN-verslag van het Comité voor de rechten van de mens, Vol. II, GA 
Officiële verslagen, 54e zitting, supplement nr. 40 (A/54/40); Verzoekschrift nr. 807/1998, Koutny/de Tsjechische 
Republiek, definitieve standpunten, 20 maart 2000, VN-verslag van het Comité voor de rechten van de mens, Vol. 
II, GA Officiële verslagen, 55e zitting, supplement nr. 40 (A/55/40).  
2 VN-Comité voor de rechten van de mens, Verzoekschrift nr. 747/1997, De Fours Walderode/de Tsjechische 
Republiek, definitieve standpunten, 30 oktober 2001, VN-doc. CCPR/C/73/D/747/1997. 
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restitutie te vorderen van eigendom dat geconfisqueerd was op basis van decreten die tegen 

mensen met de Duitse en Hongaarse nationaliteit gericht waren.  

 

34) De vraag dient zich aan of de Tsjechische restitutiewetgeving met betrekking tot de 

inbeslagnames krachtens de Bene�-decreten volgens het Comité voor de rechten van de mens in 

het algemeen discriminerend is en vóór de toetreding gewijzigd zou moeten worden, omdat er 

geen restitutie mogelijk is voor mensen die thans beschikken over het Duits, Hongaars of een 

ander staatsburgerschap. 

 

35) Er bestaan echter overtuigende argumenten tegen een dergelijk standpunt. Tot nu toe 

heeft niemand aangevoerd dat de Tsjechische Republiek alle eigendommen die krachtens de 

Bene�-decreten zijn geconfisqueerd, aan alle voormalige eigenaren zou moeten restitueren. Het 

staat buiten kijf dat dit de financiële en juridische mogelijkheden van elk land in een 

vergelijkbare situatie ver te boven zou gaan. Er zouden bovendien ook vragen kunnen rijzen 

over de achtergrond van de inbeslagname, namelijk de uitzetting van de Duitse en Hongaarse 

bevolking zoals besloten tijdens de Conferentie van Potsdam.1 Zoals reeds eerder opgemerkt, is 

dat besluit onlangs bevestigd door ambassadeurs van de landen die partij waren bij de 

overeenkomsten van Potsdam.2  

 

36) Het Comité voor de rechten van de mens is niet expliciet ingegaan op de vraag of de 

Tsjechische wetgeving gehandhaafd zou kunnen worden voor zover deze de restitutie beperkt 

tot mensen die zich loyaal betoond hebben ten opzichte van Tsjecho-Slowakije. In de zaak 

waarover het Comité zich heeft uitgesproken, werd de loyaliteit van de persoon in kwestie niet 

in twijfel getrokken. Het lijkt dan ook duidelijk dat het Comité dit vaststaande feit bij zijn 

                                                 
1 Zie boven op blz. 14, voetnoot 2.  
2 Vgl. blz. 14, voetnoot 2. 
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analyse als uitgangspunt heeft genomen. Het Comité was van oordeel dat het vereiste van een 

ononderbroken staatsburgerschap voor iemand die loyaal was gebleven discriminerend was. Uit 

dit oordeel van het Comité kan niet afgeleid worden of andere mensen die niet aan de 

loyaliteitsvoorwaarde voldoen, ook een recht op restitutie moeten hebben.  

 

37) Hieruit blijkt dat bij een adequate analyse van het standpunt van het VN-Comité in de 

zaak-De Fours Walderode het algemene restitutiesysteem zoals dat door de Tsjechische 

Republiek op basis van wet 243/92 is gehanteerd niet ter discussie staat. Derhalve bestaat er in 

het kader van het toetredingsproces geen aanleiding om de compatibiliteit van deze procedure 

met het non-discriminatiebeginsel in twijfel te trekken. Uit een adequate analyse blijkt namelijk 

dat de Tsjechische restitutiewetgeving in wet 243/92 enkel onderscheid maakt tussen personen 

die zich tijdens de bezetting loyaal hebben opgesteld ten opzichte van de staat Tsjecho-

Slowakije, en andere mensen. Het is echter niet correct om uit het standpunt van het Comité af 

te leiden dat er een algemene restitutievordering ingevoerd zou moeten worden voor al degenen 

die tot het Duitse of Hongaarse volk behoren en van wie in 1945 en later eigendommen zijn 

geconfisqueerd. Het gehanteerde onderscheid dient veeleer als een redelijk onderscheid 

beschouwd te worden. 

 

38) Dat leidt tot de conclusie dat zelfs na een uitgebreide beschouwing van het non-

discriminatiebeginsel in artikel 12 van het EG-Verdrag en in artikel 6 van het EU-Verdrag er 

geen aanleiding is om de procedure zoals neergelegd in de Tsjechische restitutiewetgeving in 

twijfel te trekken; bovendien betreft het wetgeving die vanwege de uiterste indieningstermijn 

voor restitutieverzoeken van 30 juni 2001 op het moment van toetreding niet langer van kracht 

is. Dat betekent dat het beperkte restitutiesysteem inzake de inbeslagnames krachtens de Bene�-

decreten geen problemen oplevert in het kader van de toetreding. 
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8. Staatsburgerschap 
 

39) Op basis van het decreet betreffende het staatsburgerschap (nr. 33/1945) zijn vele 

Tsjechoslowaakse burgers die beschouwd werden als behorend tot het Duitse of Hongaarse volk 

hun Tsjechoslowaaks staatsburgerschap kwijtgeraakt. Voor degenen die het Duits of Hongaars 

staatsburgerschap gekregen hadden op basis van de verschillende verdragen of verordeningen 

werd bepaald dat het Tsjechoslowaaks staatsburgerschap met terugwerkende kracht was 

ingetrokken. Het is duidelijk dat de werking van deze bepalingen beperkt was tot de betreffende 

periode. Krachtens het genoemde decreet kunnen zich geen nieuwe gevallen voordoen. Wellicht 

zouden dergelijke procedures tot problemen kunnen leiden in het kader van huidige regelingen 

in het internationaal recht, maar deze regelingen zijn in ieder geval niet van toepassing op 

kwesties die zich in 1945/1946 afgespeeld hebben. Hieraan dient toegevoegd te worden dat het 

intrekken van het staatsburgerschap van mensen die gedwongen het land werden uitgezet, op 

een duidelijke logica was gebaseerd. Als het staatsburgerschap van het land waaruit deze 

mensen uitgezet werden hun niet ontnomen zou zijn, zouden ze later in staat geweest zijn, op 

zijn minst theoretisch, om hernieuwde toegang tot het grondgebied van dat land te eisen.  

 

40) Tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Praag van 11 december 19731 was 

de Bondsrepubliek Duitsland erg terughoudend bij het ter discussie stellen van het Duits 

staatsburgerschap van de Sudeten-Duitsers die dat op basis van het Verdrag van München 

hadden verkregen.2 De verklaring in het Verdrag van Praag inzake de nietigheid van het 

Verdrag van München is zodanig geformuleerd dat dit geen gevolgen heeft voor de nationaliteit 

van mensen, een term die hier in de betekenis van staatsburgerschap wordt gebruikt.1 In de 

onderhavige context moet met dit gegeven wel rekening worden gehouden, omdat hieruit blijkt 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; Engelse vertaling: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; Engelse vertaling: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
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dat de Tsjechoslowaakse maatregelen, wat deze mensen betreft, helaas een uitvloeisel waren van 

historische ontwikkelingen.  

 

41) Wat echter het meest van belang is in het kader van de toetreding is de eenduidige 

nationale bevoegdheid inzake kwesties die verband houden met staatsburgerschap en 

nationaliteit. Uit artikel 17 van het EG-Verdrag blijkt dat het nationale burgerschap in de 

lidstaten de uitsluitende bevoegdheid van het betreffende land is. Dat betekent dat de kwestie 

van het staatsburgerschap in het kader van de toetredingsprocedure niet tot problemen zal 

leiden.  

9. De decreten betreffende het straf- en strafprocesrecht 
 
42) Met name de decreten 16 en 137 uit 1945 voorzagen in strafrechtelijke sancties tegen 

mensen die met de bezettende autoriteiten hadden samengewerkt of soortgelijke handelingen 

hadden verricht. Er werden buitengewone tribunalen in het leven geroepen waar mensen, vaak 

bij verstek, via versnelde procedures werden berecht. Naar alle waarschijnlijkheid is een 

aanzienlijk aantal vluchtelingen of mensen die van het Tsjechoslowaakse grondgebied 

verdreven waren, door dergelijke tribunalen veroordeeld. Het is niet duidelijk in welke mate de 

vonnissen van deze rechtscolleges binnen de huidige Tsjechische rechtsorde nog steeds 

rechtsgeldig en uitvoerbaar zijn.2 De decreten zijn blijkbaar begin 1948 weer ingetrokken.1  

 

43) Indien ervan uitgegaan wordt dat dergelijke vonnissen nog steeds uitvoerbaar zijn, 

kan dit tot problemen leiden krachtens artikel 45 jo. artikel 6 van het EU-Verdrag. Als mensen 

het grondgebied van de Tsjechische Republiek zouden betreden, daar eventueel gearresteerd 

                                                                                                                                                            
1 Art. II, lid 2, luidt: �Het onderhavige Verdrag laat de nationaliteit van levende of overleden personen 
voortvloeiende uit het rechtssysteem van een van beide verdragsluitende partijen onverlet.� 
2 In een advies komt een Tsjechisch jurist tot de volgende conclusie: �Vonnissen die zijn opgelegd krachtens het 
Grote Vergeldingdecreet nr. 16/1945 zijn thans om juridische en praktische redenen niet meer uitvoerbaar. Het 
decreet zelf is ingetrokken en kan niet in strijd zijn met het acquis communautaire.� 
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zouden worden en vervolgens in hechtenis zouden worden genomen op basis van de in 

1945/1946 in versnelde procedures gewezen verstekvonnissen, zou dat in strijd zijn met de 

grondrechten en het rechtsstaatbeginsel die vanaf de datum van de toetreding moeten gelden. 

Het Europees Hof voor de rechten van de mens is van oordeel dat strafrechtelijke 

verstekvonnissen in beginsel een schending vormen van de fundamentele mensenrechten 

krachtens artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.2  

 

44) Daarom is het van belang te verifiëren of de tenuitvoerlegging van deze vonnissen 

wordt uitgesloten door de verjaringsregels van het geldende Tsjechische Wetboek van Strafrecht 

of door een andere wettelijke regeling. Hierover dient tijdens de toetredingsprocedure 

duidelijkheid te worden geschapen.3 De rechtszekerheid vereist dat op dit punt voor niemand 

enige twijfel mag bestaan. De Tsjechische regering zal een duidelijk standpunt moeten innemen 

en dient waar nodig in dit verband wetgeving tot stand te brengen.  

10. Het uitsluiten van strafrechtelijke aansprakelijkheid krachtens wet nr. 115 van 8 mei 1946 
 

45) In wet nr. 115 van 1946 wordt bepaald: �Niet strafbaar is een feit dat in de periode 

gelegen tussen 30 september 1938 en 28 oktober 1945 is begaan hetzij met het oogmerk de 

vrijheidsstrijd van de Tsjechen en de Slowaken te steunen hetzij als gerechtvaardigde 

represaillemaatregel tegen de bezetters en hun medeplichtigen, zelfs niet indien een dergelijk 

feit in andere omstandigheden wel een strafbaar feit zou opleveren�.4 Deze wettelijke regeling 

heeft nog steeds rechtsgevolgen. Op basis hiervan worden namelijk strafrechtelijke 

                                                                                                                                                            
1 Advies van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, conclusies,  sub 171k, blz. 27. 
2 Arrest van 12 februari 1985, Colozza/Italië, Serie A, nr. 89; arrest van 13 februari 2001, Krombach/Frankrijk, 
Verzoekschrift nr. 29731/96; EHRM, arrest van 11 juli 2002, Osu/Italië, Verzoekschrift nr. 36534/97.  
3 In het juridisch advies van het Parlement wordt geconcludeerd dat �het zeer nuttig zou zijn indien het recht op 
tenuitvoerlegging wordt uitgesloten op grond van de verjaringsregels van het geldende Tsjechische Wetboek van 
Strafrecht�, (punt 171k, blz. 27). Dit dient als een voorwaarde voor toetreding te worden beschouwd.  
4 Vertaling in het Advies van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, sub 60, blz. 9.  
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onderzoeken, aanklachten en veroordelingen voorkomen van mensen die tijdens de betreffende 

periode op de manier handelden zoals in wet nr. 115 van 1946 staat omschreven.  

 

46) Hoewel het niet zo vreemd lijkt om mogelijke sancties uit te sluiten voor daden die 

rechtstreeks bedoeld waren om de vrijheidsstrijd van Tsjechen en Slowaken te ondersteunen, is 

dit moeilijker te begrijpen voor de tweede categorie. Deze tweede categorie betreft de 

�gerechtvaardigde represaillemaatregelen tegen de bezetters en hun medeplichtigen�. Er bestaat 

geen twijfel over dat veel mensen door willekeur van bewakers, milities of gewelddadige 

burgers tijdens de gedwongen uitzetting (Vertreibung) van grote aantallen Duitsers en Hongaren 

zijn gestorven.1 Wet nr. 115 is gebruikt om daden die een inbreuk betekenden op fundamentele 

humanitaire beginselen te vrijwaren van strafrechtelijke sancties, zoals ook in de Duits-

Tsjechische verklaring van 1997 wordt erkend.2 Dergelijke wetgeving is volgens de normen van 

artikel 6 van het EU-Verdrag een flagrante schending van de bescherming van de rechten van de 

mens, de rechtsstaat en de verplichting van een land om alle mensen op zijn grondgebied te 

beschermen tegen geweld.  

 

47) Hier dient uiteraard aan toegevoegd te worden dat deze wetgeving aangenomen werd 

na een lange, wrede bezettingsperiode waarin veel burgers gewond raakten of meedogenloos 

vermoord werden. Veel, zo niet de meeste daden van de Duitsers tijdens de bezetting zijn nooit 

door openbare aanklagers of rechters onderzocht. Met betrekking tot een van de schandaligste 

gebeurtenissen in de oorlog is bijvoorbeeld nooit vastgesteld of er in Duitsland ooit processen 

zijn gevoerd. Het gaat hierbij om de Duitse militairen die betrokken waren bij de Lidice-

moorden, die als vergelding werden uitgevoerd voor de aanslag op Heydrich, de hoogste Duitse 

officier in het bezette gedeelte van Tsjecho-Slowakije (Reichsprotektorat Böhmen und 

                                                 
1 Zie de citaten in C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), blz. 1, 5. 
2 Zie onder III van de Verklaring, Bijlage. 
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Mähren).1 Volgens de beschikbare verslagen werden in Lidice 199 mannelijke inwoners meteen 

vermoord en werden 184 vrouwen naar het concentratiekamp Ravensbrück gedeporteerd, waar 

52 vrouwen gestorven zijn; meer dan tachtig kinderen zijn in de gaskamers van Chelmno 

omgekomen.2 

 

48) Voor zover kon worden vastgesteld, bestaan er in andere Europese landen die door de 

Duitsers bezet zijn geweest geen wetten die vergelijkbaar zijn met de Tsjechoslowaakse wet van 

1946. De Franse wet 46/729 van 16 april 1946 voorzag in amnestie voor alle strafbare feiten  die 

de bevrijding van Frankrijk tot doel hadden.3 Dit zou op eenzelfde manier geïnterpreteerd 

kunnen worden als wet nr. 115. De formele uitsluiting van strafrechtelijke sancties voor daden 

bedoeld als �gerechtvaardigde represaillemaatregel tegen de bezetters en hun medeplichtigen� 

lijkt echter uniek te zijn.  

 

49) Het is overigens niet algemeen bekend dat wet nr. 115 van 8 mei 1946 in feite berust 

op een decreet van Hitler van 7 juni 1939, waarin vrijwaring van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid verleend werd aan iedereen die vóór 1 december 1938 misdaden had begaan 

in de strijd �voor het behoud van het Duitse karakter in de Sudeten-Duitse gebieden of voor de 

hereniging van deze gebieden met het Rijk.�4 Een aantal Tsjechische auteurs geeft aan dat wet 

nr. 115 inderdaad is opgesteld op basis van het model van het Duitse decreet van 7 juni 1939. 

                                                 
1 Er worden geen Lidice-processen genoemd in C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren 
wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
2 Zie M. Kárný, in: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, blz. 61. 
3 De tekst luidt: �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.� 
4 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. De Duitse tekst luidt: �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, 
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Zij wijzen er tevens op dat wet nr. 115 in de praktijk nooit is toegepast voor gevallen waarbij 

enkel sprake was van een persoonlijk motief, bijvoorbeeld bij diefstallen. Dit is klaarblijkelijk in 

1947 en 1949 ook bevestigd in besluiten van de Hoge Raad van Tsjecho-Slowakije.1 Minstens 

twee auteurs verklaren ook dat de wet niet van toepassing is op misdaden tegen de 

menselijkheid,2 maar er zijn blijkbaar nooit aanklachten op die grond ingediend.  

 

50) Christian Tomuschat, voormalig lid van het VN-Comité krachtens het Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten, heeft gesteld dat deze wetgeving door de Tsjechische 

Republiek zou moeten worden ingetrokken om onderzoeken naar criminele activiteiten mogelijk 

te maken.3 Het voorstel van Tomuschat is gebaseerd op besluiten van het Europees Hof voor de 

rechten van de mens,  op standpunten van het VN-Comité voor de rechten van de mens en op 

een aantal andere internationale ontwikkelingen waaruit blijkt dat plegers van strafbare feiten in 

beginsel vervolgd moeten worden.4 Hij gaat echter niet in detail in op de mogelijke argumenten 

tegen het intrekken van wetgeving op grond waarvan mensen meer dan vijftig jaar na dato 

alsnog voor het gerecht gebracht kunnen worden.  

 

51) Het is nog maar de vraag of het slechten van een wettelijke barrière tegen 

strafrechtelijke onderzoeken en eventueel daaruit voortvloeiende processen in strijd zouden zijn 

met artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, waarin 

bepaald wordt dat niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen 

                                                                                                                                                            
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet.� 
1 V. Pavlicek, in: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, blz. 69 e.v. 
2 J. Hon/J. �itler, De ontstaansgeschiedenis en tenuitvoerlegging van en kritiek op wet nr. 115/46 van 8 mei 1946. 
Volgens mijn informatie is het manuscript in 1996 gepubliceerd en in 2002 herzien. De auteurs gaan uitvoerig in op 
de discussies rondom wet nr. 115, met inbegrip van de kritiek die toentertijd door Tsjechoslowaakse politici en 
andere burgers werd geuit. Zij beschrijven diverse gevallen waarin de wet niet werd toegepast op strafbare feiten 
die als �Gestapoïsme� werden betiteld.  
3 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, blz. 451, 470 e.v. 
4 C. Tomuschat, ibid., blz. 471 e.v. 
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strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht vormde op het moment van dat handelen of 

nalaten.1 Aangezien de wet van 8 mei 1946 terugwerkende kracht had, waarbij de vrijwaring 

voor strafrechtelijke sancties beperkt werd tot 28 oktober 1945, zou beargumenteerd kunnen 

worden dat artikel 7 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens op 

zijn minst niet rechtstreeks van toepassing is. Het intrekken van de wet zou ertoe leiden dat de 

normatieve vrijwaring van strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt geschrapt.  

 

52) Een dergelijke argumentatie houdt echter niet echt rekening met het effect dat een 

dergelijke herroeping op de betrokken personen zou kunnen hebben. Er kan niet aan voorbij 

worden gegaan dat strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen na meer dan vijftig jaar uiterst 

problematisch zijn. Op basis van informatie van Tsjechische juristen moet geconcludeerd 

worden dat de meeste strafbare feiten onder de verjaringsregeling vallen en dus niet meer 

vervolgd kunnen worden.2 Zelfs indien een verjaring uitgesloten zou worden, is het twijfelachtig 

of het, gezien de fundamentele beginselen die in de Unie gelden, noodzakelijk is om mensen die 

vijftig jaar geleden een misdaad hebben begaan, voor het gerecht te brengen, omdat zij er hun 

hele leven op hebben mogen vertrouwen dat ze voor dergelijke strafbare feiten niet vervolgd 

konden worden.  

 

53) Christian Tomuschat merkt terecht op dat mensen in Duitsland wel terecht staan voor 

misdaden die zij tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben begaan, zelfs als deze pas erg laat aan 

het licht komen.3 Het zou echter niet correct zijn om deze ontwikkelingen in Duitsland volgens 

dezelfde normen te beoordelen als de onderhavige kwestie. Na 8 mei 1945 en de bezetting van 

Duitsland was het boven alle twijfel verheven dat de Duitsers verantwoordelijkheid zouden 

                                                 
1 Zie voor meer informatie over deze bepaling J. A. Frowein, in: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2e ed. 1996, art. 7, blz. 321 e.v. 
2 J. Hon/J. �itler, als in voetnoot 3, blz. 30.  
3 In 2002 werd een voormalig officier van  93 jaar veroordeeld voor het vermoorden van gijzelaars in Italië. 
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moeten nemen voor de vele verschrikkelijke misdaden die zij tijdens de nationaal-socialistische 

periode begaan hadden, met name tussen 1939 en 1945. Dit principe werd niet alleen door de 

geallieerde bezettingsmachten in praktijk gebracht, maar ook al snel in het Duitse rechtssysteem 

geïntegreerd, zij het dat de tenuitvoerlegging ervan niet altijd even rigoureus geschiedde. In 

Duitsland kon niemand een beroep doen op een gewettigd vertrouwen dat hij niet terecht zou 

hoeven te staan als ontdekt zou worden dat hij of zij oorlogsmisdaden had begaan.1  

 

54) In Tsjecho-Slowakije en tot op heden ook in de Tsjechische Republiek was de situatie 

volkomen anders. Men zou kunnen stellen dat het niet geloofwaardig is om mensen die ernstige 

strafbare feiten hebben gepleegd in deze omstandigheden anders te behandelen. In dat opzicht is 

er echter sprake van een relevant argument dat al eerder aan de orde is geweest. De daden 

waarnaar wordt verwezen in de Tsjechoslowaakse wetgeving van 8 mei 1946 betroffen daden in 

reactie op wat de Tsjechoslowaakse bevolking tussen 1938 en 1945 was aangedaan door 

Duitsers. Hoewel de meeste slachtoffers onschuldig waren, mag niet worden vergeten dat de 

geweldpleging ten opzichte van Duitsers in die tijd met name een reactie was op gebeurtenissen 

die zich gedurende de Duitse bezetting hadden voorgedaan. 

  

In dit verband is een citaat van Ian Kershaw uit zijn recente biografie over Hitler relevant:1 

 

�De ernstige wreedheid waarmee de Duitsers de mensen hadden behandeld in de door hen 

bezette landen, met name in Oost-Europa, keerde zich nu tegen de hele Duitse bevolking. 

Tijdens de laatste maanden van de oorlog oogstten de Duitsers de storm van onbegrensde 

barbaarsheid die het Hitler-regime had gezaaid.�  

 

                                                 
1 Zie voor een algemene beschrijving van Duitse processen C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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55) Hoewel het onderhavige advies betrekking heeft op de vraag of actie ondernomen 

dient te worden in het kader van de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de Europese 

Unie, lijkt het ook van groot belang om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de Duits-

Tsjechische betrekkingen in verband met de onderhavige kwestie. In de Duits-Tsjechische 

Verklaring van 1997 wordt rechtstreeks ingegaan op de problematische geschiedenis van de 

Duits-Tsjechische betrekkingen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en daarna. Onder 

punt III van deze verklaring wordt van Tsjechische zijde het lijden van onschuldige mensen 

betreurd alsmede het onrecht dat is veroorzaakt door de gedwongen uitzetting van de Sudeten-

Duitsers en de inbeslagname van hun eigendom. Van Tsjechische zijde worden ook de excessen 

betreurd die in strijd waren met de elementaire humanitaire beginselen en met de rechtsnormen. 

Daarnaast wordt van Tsjechische zijde officieel spijt betuigd over het feit dat deze excessen op 

basis van wet nr. 115 van 8 mei 1946 als niet strafbaar werden beschouwd en dus ook niet 

bestraft zijn. In de Verklaring staat onder punt III:2  

 

�Van Tsjechische zijde wordt betreurd dat door de gewelddadige uitzetting en de 

gedwongen hervestiging van Sudeten-Duitsers uit het voormalig Tsjecho-Slowakije na de 

oorlog en door de onteigening en het ontnemen van het burgerschap veel lijden voor 

onschuldige mensen  is veroorzaakt en dat hun onrecht is aangedaan, ook in verband met 

het collectief toeschrijven van de schuldvraag. Van Tsjechische zijde wordt met name 

betreurd dat er in die periode sprake was van excessen die in strijd waren met de 

fundamentele humanitaire beginselen en met de toenmalige rechtsnormen. Daarnaast 

wordt betreurd dat het op basis van wet nr. 115 van 8 mei 1946 mogelijk was om deze 

excessen als niet strafbaar te beschouwen en derhalve onbestraft te laten.� 

 

                                                                                                                                                            
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, blz. 986 (Duitse uitgave). 
2 Zie bijlage. 
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56) Deze verklaring van Tsjechische zijde én de aanvaarding ervan door Duitsland zijn in 

de onderhavige context van belang. Die aanvaarding moet namelijk beschouwd worden als een 

duidelijke uiting van het Duitse standpunt dat Duitsland niet om vervolging zal verzoeken van 

personen die een beroep kunnen doen op wet nr. 115. Deze formulering kan niet op een andere 

manier geïnterpreteerd worden, omdat dan het evenwicht in de Verklaring verstoord zou 

worden. In deel II is een verklaring opgenomen waarin Duitsland de verantwoordelijkheid 

aanvaardt voor de ontwikkelingen vanaf 1938.1 Ook hieraan worden echter geen rechtsgevolgen 

verbonden.  

 

57) Hieruit blijkt eveneens dat het in het kader van de toetredingsprocedure moeilijk zou 

zijn om de intrekking van de betreffende wetgeving te verlangen, aangezien Duitsland, het land 

dat het meest direct getroffen is door deze ontwikkelingen, er in de onderhandelingen in de 

aanloop naar de Verklaring van 1997 niet op aangedrongen heeft dat wet nr. 115 gedeeltelijk 

ingetrokken zou moeten worden. De Verklaring is geen verdrag. De tekst, tot in detail 

uitgewerkt, is echter uiterst nauwgezet geformuleerd en is op basis van de beginselen van goede 

trouw en �estoppel� relevant voor de Duits-Tsjechische betrekkingen.  

 

58) Om bovengenoemde redenen, maar met name vanwege de gevolgen die een intrekking 

voor individuele personen zou hebben, is mijn conclusie dat een intrekking van wet nr. 115 niet 

vereist kan worden. Daarbij dient uitdrukkelijk opgemerkt te worden dat de Tsjechische 

Republiek de consequenties van de wet heeft betreurd voor zover het excessen betreft die in 

                                                 
1 �Van Duitse zijde wordt de verantwoordelijkheid van Duitsland erkend voor zijn rol in de historische 
ontwikkeling die geleid heeft tot de Overeenkomst van München van 1938, tot de vlucht en gedwongen uitzetting 
van mensen uit de Tsjechische grensgebieden en tot de gewelddadige opsplitsing en bezetting van de 
Tsjechoslowaakse Republiek. Van Duitse zijde wordt het lijden en het onrecht ten opzichte van de Tsjechische 
bevolking betreurd die het gevolg zijn van nationaal-socialistische misdaden die door Duitsers zijn begaan. Van 
Duitse zijde wordt eer betoond aan de slachtoffers van de nationaal-socialistische tirannie en aan hen die zich 
daartegen verzet hebben. Van Duitse zijde wordt eveneens het feit erkend dat het nationaal-socialistische geweld 
ten opzichte van de Tsjechische bevolking mede de oorzaak is geweest van de naoorlogse vlucht van mensen en 
van de gewelddadige uitzetting en gedwongen hervestiging.� 
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strijd waren met de fundamentele humanitaire beginselen en de rechtsnormen. Het lijkt gepast 

dat dit uitgangspunt tijdens de toetredingsprocedure nogmaals wordt bekrachtigd. Van een heel 

andere aard echter is de vraag of het standpunt van een aantal Tsjechische juristen inhoudende 

dat de wet nooit van toepassing is geweest op misdaden tegen de menselijkheid, aanleiding zou 

moeten zijn voor de bevoegde Tsjechische autoriteiten om alsnog bepaalde maatregelen te 

nemen met betrekking tot de zeer zware vergrijpen.1  

 

11. Bescherming van minderheden 
 
59) In juni 1993 heeft de Europese Raad in Kopenhagen enkele criteria vastgelegd die in 

acht genomen dienen te worden in het kader van artikel 49 jo. artikel 6 van het EU-Verdrag. In 

dat verband worden uitdrukkelijk �het respect voor en de bescherming van minderheden� 

genoemd.2  

 

60) De Tsjechische Republiek is lid van de Kaderovereenkomst van de Raad van Europa 

voor de bescherming van minderheden.3 De Tsjechische Republiek erkent officieel het bestaan 

van een Duitse minderheid van ongeveer 38.000 mensen.1 De Tsjechische Republiek is ook 

gebonden door een Verdrag met Duitsland inzake de rechten van de Duitse minderheid. 

Krachtens artikel 20 van het Verdrag van 27 februari 1992 dat Duitsland met de Tsjechische en 

Slowaakse Federale Republiek heeft gesloten, en dat later is voortgezet door de Tsjechische 

Republiek, hebben de leden van de Duitse minderheid alle rechten om hun volksaard en tradities 

                                                 
1 Vgl. blz. 31, voetnoot 3. 
2 �Het lidmaatschap vereist dat het kandidaat-land over stabiele instellingen beschikt die de democratie, de 
rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen, en dat het 
kandidaat-land een functionerende  markteconomie heeft en het hoofd kan bieden aan de concurrentiedruk en de 
marktkrachten binnen de Unie. Het lidmaatschap vooronderstelt dat het land in staat is de verplichtingen van het 
lidmaatschap aan te gaan, met inbegrip van de doelstellingen van de politieke, monetaire en economische unie.� 
(Europese Raad van Kopenhagen, 21-22 juni 1993, conclusies voorzitterschap). 
3 International Legal Materials 34 (1995), blz. 353. 
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tot uitdrukking te brengen. Zij mogen niet gediscrimineerd worden omdat ze tot een minderheid 

behoren.2  

 

61) Er is niet aangevoerd dat de Tsjechische Republiek de bestaande verplichtingen met 

betrekking tot de bescherming van minderheden niet in acht zou nemen. Wat dit betreft dient 

aangenomen te worden dat de criteria die in artikel 49 jo. artikel 6 van het EU-Verdrag zijn 

verankerd, ook in acht worden genomen.  

12. Conclusies 
 

1) De inbeslagname in 1945/1946 van eigendommen van mensen waarvan aangenomen werd 

dat ze de Duitse of Hongaarse nationaliteit hadden, levert geen problemen op in het kader van 

de toetreding, omdat de voorwaarden voor toetreding in het Verdrag betreffende de Europese 

Unie geen betrekking hebben op het verleden. 

 

2) De restrictieve Tsjechische regelgeving met betrekking tot restitutie van eigendommen die 

krachtens de Bene�-decreten geconfisqueerd zijn, kan niet aangevochten worden op basis van 

het Europees recht, omdat een verzoek om restitutie thans niet meer mogelijk is en het Europees 

recht pas vanaf de datum van toetreding van toepassing is.  

                                                                                                                                                            
1 Bij de Tsjechische volkstelling van maart 2001 omschreven 38.000 Tsjechische burgers hun nationaliteit als 
Duits; dat is iets minder dan een half procent van de totale bevolking. Zie voor de resultaten van de volkstelling 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
2 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. Zie voor 
de onofficiële Engelse vertaling de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, blz. 368. Artikel 20 
luidt (gedeeltelijk): �[...] (2) Dienovereenkomstig hebben leden van de Duitse minderheid in de Tsjechische en 
Slowaakse Federale Republiek, dat wil zeggen personen met het Tsjechoslowaaks staatsburgerschap met een Duitse 
achtergrond of personen die zichzelf met de Duitse taal, cultuur of tradities identificeren, met name het recht - 
individueel of samen met andere leden van hun groep - op vrijheid van meningsuiting en op behoud en 
ontwikkeling van hun etnische, culturele, linguïstische en religieuze identiteit, waarbij geen pogingen ondernomen 
zullen worden om ze tegen hun wil te assimileren. Zij hebben het recht om - op basis van volledige rechtsgelijkheid 
- hun mensenrechten en fundamentele vrijheden volledig en rechtsgeldig uit te oefenen zonder gediscrimineerd te 
worden. (3) De identificatie met de Duitse minderheid in de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek is een 
persoonlijke beslissing van elk individu die geen negatieve gevolgen voor de betreffende persoon met zich mee 
mag brengen. [...]�. 
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3) Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de standpunten van het VN-Comité voor de 

rechten van de mens, kan het onderscheid dat in de Tsjechische wetgeving inzake restitutie 

wordt gemaakt tussen mensen die zich loyaal betoond hebben ten opzichte van Tsjecho-

Slowakije en om die reden hun staatsburgerschap hebben behouden, en anderen, niet 

aangevochten worden krachtens het Europees recht, omdat het onderscheid op redelijke gronden 

is gebaseerd.  

 

4) De regelgeving betreffende het staatsburgerschap in 1945/1946 levert geen problemen op in 

het kader van de toetreding, omdat kwesties op het gebied van het nationale burgerschap 

doorgaans niet door het Europees recht geregeld worden. 

 

5) Er dient gewaarborgd te worden dat verstekvonnissen op basis van de specifieke decreten 

die in 1945 en daarna zijn goedgekeurd, niet ten uitvoer worden gelegd tegen personen die na de 

toetreding het grondgebied van de Tsjechische Republiek betreden. Indien nodig dient in dit 

verband wetgeving aangenomen te worden.  

 

6) Wet nr. 115 van 1946 is nog steeds van kracht en verhindert een strafrechtelijke vervolging 

van personen die �gerechtvaardigde represaillemaatregelen� hebben genomen in verband met 

tijdens de bezetting gepleegde daden. Hoewel daartoe ook misdaden behoren die tijdens de 

gedwongen uitzetting zijn begaan tegen onschuldige mensen, lijkt een verplichte intrekking van 

de wet in het kader van de toetreding niet noodzakelijk. Een intrekking zou namelijk een 

schending opleveren van het vertrouwen dat mensen al ruim vijftig jaar hebben mogen 

koesteren. Het is in dit verband juridisch relevant dat Duitsland, het land dat hierbij het meest 

direct betrokken was, tijdens de totstandkoming van de Duits-Tsjechische Verklaring van 1997 
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niet aangedrongen heeft op het intrekken van die wet. Het zou gepast zijn als de Tsjechische 

Republiek, net als in de Duits-Tsjechische Verklaring van 1997, zou bevestigen dat het land 

bepaalde specifieke gevolgen van wet nr. 115 betreurt.  

 

7) Wat de Duitse minderheid betreft die nog in de Tsjechische Republiek verblijft, zijn de 

Europese criteria betreffende de bescherming van minderheden duidelijk vastgelegd in 

multilaterale en bilaterale verdragen. Aangenomen dient te worden dat deze criteria in acht 

worden genomen.  

 

8) Voor de Tsjechische toetreding tot de Europese Unie is het niet vereist dat de Bene�-

decreten of andere wetgeving die in dat verband is genoemd, ingetrokken worden. Dit advies is 

op het uitgangspunt gebaseerd dat alle burgers van de Europese Unie na de toetreding gelijke 

rechten zullen hebben op het grondgebied van de Tsjechische Republiek.  

 

Heidelberg, 12 september 2002      J. A. Frowein 

 
 

BIJLAGE: DUITS-TSJECHISCHE VERKLARING OVER DE WEDERZIJDSE BETREKKINGEN EN HUN 
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING 

 
 
De regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische Republiek, 
 
gezien het Verdrag van 27 februari 1992 over goed nabuurschap en welwillende samenwerking tussen de 
Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek, waarmee Duitsers en Tsjechen 
toenadering tot elkaar hebben gezocht; 
 
indachtig de lange geschiedenis van vruchtbare en vreedzame betrekkingen in goed nabuurschap tussen Duitsers en 
Tsjechen waardoor een rijk en bestendig cultureel erfgoed is gecreëerd; 
 
in de overtuiging dat onrecht dat in het verleden is veroorzaakt nooit ongedaan, maar hoogstens verzacht kan 
worden, en dat daarbij geen nieuw onrecht mag ontstaan; 
 
in het bewustzijn dat de Bondsrepubliek Duitsland een groot voorstander is van de toetreding van de Tsjechische 
Republiek tot de Europese Unie en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie omdat de Bondsrepubliek ervan 
overtuigd is dat dit in beider gemeenschappelijk belang is; 
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in de erkenning dat vertrouwen en openheid in de wederzijdse betrekkingen voorwaarde zijn voor een duurzame en 
toekomstgerichte verzoening; 
 
verklaren hierbij gezamenlijk het volgende: 
 
 

I 
 
Beide zijden zijn zich bewust van hun verplichting en verantwoordelijkheid om de Duits-Tsjechische betrekkingen 
verder te ontwikkelen in een atmosfeer van goed nabuurschap en partnerschap, om zodoende de integratie van 
Europa te bevorderen. 
 
Vandaag de dag delen de Bondsrepubliek Duitsland en de Tsjechische Republiek gemeenschappelijke 
democratische normen en waarden, zij respecteren de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de normen van 
het internationaal recht, en zij hebben zich ertoe verbonden de beginselen van de rechtsstaat en van een op vrede 
gericht beleid in acht te nemen. Op deze basis zijn zij vastbesloten om in een vriendschappelijke sfeer een nauwe 
samenwerking tot stand te brengen op alle gebieden die voor hun wederzijdse betrekkingen van belang zijn. 
 
Tegelijkertijd zijn beide zijden zich ervan bewust dat de gemeenschappelijke route naar de toekomst een duidelijke 
verklaring omtrent hun verleden vereist waarin de oorzaken en gevolgen met betrekking tot de loop der 
gebeurtenissen duidelijk worden erkend. 
 
 

II 
 
Van Duitse zijde wordt de verantwoordelijkheid van Duitsland erkend voor zijn rol in de historische ontwikkeling 
die geleid heeft tot de Overeenkomst van München van 1938, tot de vlucht en gedwongen uitzetting van mensen uit 
de Tsjechische grensgebieden en tot de gewelddadige opsplitsing en bezetting van de Tsjechoslowaakse Republiek. 
 
Van Duitse zijde wordt het lijden en het onrecht ten opzichte van de Tsjechische bevolking betreurd die het gevolg 
zijn van nationaal-socialistische misdaden die door Duitsers zijn begaan. Van Duitse zijde wordt eer betoond aan de 
slachtoffers van de nationaal-socialistische tirannie en aan hen die zich daartegen verzet hebben.  
 
Van Duitse zijde wordt eveneens het feit erkend dat het nationaal-socialistische geweld ten opzichte van de 
Tsjechische bevolking mede de oorzaak is geweest van de naoorlogse vlucht van mensen en van de gewelddadige 
uitzetting en gedwongen hervestiging. 
 
 

III 
 
Van Tsjechische zijde wordt betreurd dat door de gewelddadige uitzetting en de gedwongen hervestiging van 
Sudeten-Duitsers uit het voormalige Tsjecho-Slowakije na de oorlog en door de onteigening en het ontnemen van 
het burgerschap veel lijden voor onschuldige mensen is veroorzaakt en dat hun onrecht is aangedaan, ook in 
verband met het collectief toeschrijven van de schuldvraag. Van Tsjechische zijde wordt met name betreurd dat er 
in die periode sprake was van excessen die in strijd waren met de fundamentele humanitaire beginselen en met de 
rechtsnormen. Daarnaast wordt betreurd dat het op basis van wet nr. 115 van 8 mei 1946 mogelijk was om deze 
excessen als niet strafbaar te beschouwen en derhalve onbestraft te laten. 
 
 

IV 
 
Beide zijden erkennen dat onrecht dat in het verleden is aangedaan ook in dat verleden thuishoort en richten 
derhalve hun betrekkingen op de toekomst. Juist omdat het bewustzijn van de tragische hoofdstukken in hun 
geschiedenis blijft voortleven, zijn zij vastbesloten om in de ontwikkeling van hun betrekkingen prioriteit te blijven 
geven aan begrip en wederzijdse overeenstemming, waarbij elke partij tezelfdertijd trouw blijft aan het eigen 
rechtssysteem en het feit respecteert dat de andere partij in een andere juridische positie verkeert. Beide zijden 
verklaren derhalve dat zij hun betrekkingen niet willen belasten met politieke en juridische kwesties uit het 
verleden. 
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V 
 
Beide zijden bekrachtigen hierbij nogmaals hun verplichtingen uit hoofde van artikel 20 en 21 van het Verdrag van 
27 februari 1992 inzake goed nabuurschap en welwillende samenwerking, waarin de rechten van de leden van de 
Duitse minderheid in de Tsjechische Republiek en van personen van Tsjechische afkomst in de Bondsrepubliek 
Duitsland gedetailleerd zijn vastgelegd. 
 
Beide zijden erkennen dat deze minderheid en deze personen een belangrijke rol in de wederzijdse betrekkingen 
spelen en verklaren dat de bevordering van die rol in het gemeenschappelijk belang van beide partijen zal blijven. 
 
 

VI 
 
Beide zijden zijn ervan overtuigd dat de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de Europese Unie en de 
vrijheid van verkeer in dit gebied de betrekkingen tussen Duitsers en Tsjechen op basis van goed nabuurschap 
verder zullen bevorderen. 
 
In dat verband uiten zij hun tevredenheid over het feit dat er dankzij de Europa-Overeenkomst betreffende de 
associatie tussen de Tsjechische Republiek en de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt op het gebied van de economische samenwerking, met inbegrip van 
vestigingsmogelijkheden voor zelfstandigen en vennootschappen in overeenstemming met artikel 45 van die 
Overeenkomst. 
 
In dit verband zijn beide zijden bereid om binnen de reikwijdte van hun toepasselijke wet- en regelgeving bij het 
beoordelen van aanvragen tot vestiging en aanvragen voor toegang tot de arbeidsmarkt speciale aandacht te geven 
aan humanitaire en andere kwesties, met name aan familiebetrekkingen en familiebanden en aan andere banden. 
 
 
 

VII 
 
Beide zijden zullen een Duits-Tsjechisch Toekomstfonds opzetten. Enerzijds is er van Duitse zijde de bereidheid 
om een bedrag van DM 140 miljoen voor dit Fonds beschikbaar te stellen. Anderzijds is er van Tsjechische zijde de 
bereidheid om een bedrag van Kc 440 miljoen voor dit Fonds beschikbaar te stellen. Beide zijden zullen een 
afzonderlijke overeenkomst sluiten inzake het gezamenlijk beheer van dit Fonds. 
 
Dit gezamenlijk Fonds zal gebruikt worden om projecten met een wederzijds belang te financieren (zoals 
ontmoetingsplaatsen voor de jeugd, ouderenzorg, de bouw en exploitatie van sanatoria, het behoud en de restauratie 
van monumenten en begraafplaatsen, projecten voor minderheden, partnerschapsprojecten, Duits-Tsjechische 
discussiefora, gezamenlijke wetenschappelijke en milieuprojecten, taalcursussen en grensoverschrijdende 
samenwerking). 
 
Van Duitse zijde worden de verplichtingen en de verantwoordelijkheid erkend ten opzichte van degenen die 
slachtoffer zijn geworden van nationaal-socialistisch geweld. De betreffende projecten zullen daarom met name ten 
goede komen aan slachtoffers van nationaal-socialistisch geweld. 
 

VIII 
 
Beide zijden erkennen dat naar de historische ontwikkeling van de betrekkingen tussen Duitsers en Tsjechen, met 
name gedurende de eerste helft van de 20e eeuw, gezamenlijk onderzoek moet worden verricht en derhalve 
ondersteunen zij de voortzetting van de succesvolle activiteiten van de Duits-Tsjechische Commissie van historici. 
 
Tegelijkertijd zijn beide zijden van mening dat het behoud en de bevordering van het culturele erfgoed dat de 
Duitsers en Tsjechen verbindt een belangrijke stap vormt om een brug naar de toekomst te bouwen. 
 
Beide zijden komen overeen om een Duits-Tsjechisch Discussieforum in het leven te roepen waarvan de 
ontwikkeling met name via het Duits-Tsjechische Toekomstfonds gesteund zal worden en dat zich, onder auspiciën 
van beide regeringen en met de participatie van al degenen die geïnteresseerd zijn in een intensief en oprecht Duits-
Tsjechisch partnerschap, zal richten op de bevordering van de Duits-Tsjechische dialoog. 
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Praag, januari 1997 
 
Voor de regering van de Bondsrepubliek Duitsland 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel      
 
Voor de regering van de Tsjechische Republiek 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Vertaling van een onofficiële Engelse vertaling zoals verstrekt door de Afdeling Voorlichting van de ambassade van 
de Bondsrepubliek Duitsland in Washington D.C. 
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Prof. Bernitz 
 

 

 
JURIDISCH ADVIES 
 

met betrekking tot de studie van professor Dr. Jochen A. Frowein, Heidelberg,  van 12 

september 2002 getiteld 

�Juridisch advies inzake   

 

de Bene�-decreten en aanverwante kwesties� 
 

door  

 

Professor Dr. Ulf Bernitz 
 

Professor Europees recht aan de universiteit van Stockholm 

Senior Research Fellow, Balliol College, Oxford 

 

30 september 2002 
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1. Het mandaat 

 

Het Directoraat-Generaal Onderzoek van het Europees Parlement heeft mij een mandaat 

gegeven om een juridisch advies te overleggen over de vraag of een aantal aspecten van de 

wetgeving van de Tsjechische Republiek in overeenstemming is met het acquis communautaire. 

 

Het Parlement heeft professor dr. Jochen Abr. Frowein van het Max-Planck-instituut voor 

rechtsvergelijking en internationaal publiekrecht te Heidelberg de opdracht gegeven om een 

eerste studie naar dit onderwerp uit te voeren. Men heeft mij gevraagd een advies over deze 

studie te geven. Een soortgelijk verzoek is ook gedaan aan Lord Kingsland in Londen. 

 

Het mandaat voor de studie van professor Frowein en voor mijn advies is als volgt 

geformuleerd: 

 
-   U dient zich met name te richten op de huidige rechtsgeldigheid en rechtsgevolgen van de 

zogeheten Bene�-decreten en op de restitutiewetten die daarmee verband houden, alsmede - 

voor zover relevant voor de toetreding - op de status van die decreten in het kader van de 

naleving van het Europees recht, de criteria van Kopenhagen en het internationaal recht. 

 
- U dient daarbij rekening te houden met de beschikbare juridische adviezen, met name van de 

Juridische Diensten van de Europese instellingen. 

 
- U dient daarbij aan te geven of de betreffende kandidaat-lidstaten maatregelen moeten 

nemen met het oog op hun toetreding. 

 

Eind augustus 2002 heb ik de ontwerpversie van de studie van professor Frowein ontvangen. In 

een brief aan professor Frowein heb ik begin september enkele belangrijke kwesties aan de orde 

gesteld. Deze kwesties hebben wij per telefoon en via e-mail nader besproken en het resultaat 

daarvan is verwerkt in de definitieve versie van de studie van professor Frowein. 
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2. Reikwijdte en beperkingen van mijn advies 
 

Mijn opdracht bestond uit het opstellen van een advies over de studie die door professor 

Frowein is uitgevoerd. Die studie vormt dus de achtergrond van mijn advies en ik heb mijn 

conclusies dan ook gebaseerd op de documentatie die in de studie wordt gepresenteerd. 

 

De afgelopen maanden heb ik van verschillende personen en organisaties die ik voorheen niet 

kende, met name uit Hongarije en Duitsland, brieven en documentatie ontvangen in verband met 

de Bene�-decreten en hun toepassing. Ik heb echter besloten om met de betreffende personen en 

organisaties pas contact op te nemen nadat mijn advies aan het Parlement is voorgelegd. 

 

Net als bij professor Frowein is de reikwijdte van mijn opdracht beperkt tot het bestuderen van 

de problemen die verband houden met de aanstaande toetreding van de Tsjechische Republiek 

tot de EU. De problemen met betrekking tot de Slowaakse Republiek (die voornamelijk verband 

houden met Hongaren) vormen geen onderwerp van dit advies. Deze problemen lijken echter 

grotendeels van eenzelfde aard te zijn als die in de Tsjechische Republiek. De meeste 

overwegingen en conclusies in de studie van professor Frowein lijken mutatis mutandis ook op  

de Slowaakse/Hongaarse situatie van toepassing te zijn. Uiteraard geldt dit niet voor specifieke 

Tsjechisch-Duitse overeenkomsten. 

 

Ik wil ook nog graag op een andere beperking wijzen. De Europa-Overeenkomst tussen de EU 

en de Tsjechische Republiek die thans van kracht is, lijkt buiten de reikwijdte van deze studie te 

vallen; in ieder geval is professor Frowein niet op dit aspect ingegaan. Ik zal daarom zelf ook 

niet nader ingaan op de situatie in het kader van de Europa-Overeenkomst. Ik zou echter heel 

kort willen opmerken dat het Europese Hof van Justitie (EHvJ) van oordeel is dat een aantal 

bepalingen in de Europa-Overeenkomsten rechtstreekse werking binnen de EU heeft. Dat 

betekent dat natuurlijke en rechtspersonen via gerechtelijke procedures in de lidstaten een 

beroep kunnen doen op die bepalingen. De bepalingen met een rechtstreekse werking hebben 

onder andere betrekking op de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van werknemers.1 Het 

is mij niet volledig duidelijk of de Tsjechische Republiek de Europa-Overeenkomst op 

overeenkomstige wijze toepast, zodat personen en bedrijven de mogelijkheid hebben om via de 

                                                 
1 Zaak C-63/99, Gloszczuk, Jurispr. 2001, I-6369 (erkenning van het recht van een Poolse aannemer om in het 
Verenigd Koninkrijk economische activiteiten te ontplooien), zaak C-268/99, A.M.Jany et al/Staatssecretaris van 
Justitie, Jurispr. 2001, I-8615 (erkenning van het recht van een Tsjechische prostituee om in Amsterdam 
beroepsmatig arbeid te verrichten).  



 

PE 323.934  42 
 

Tsjechische rechters een beroep te doen op die Overeenkomst. Deze kwestie houdt verband met 

de algemene rechtspositie van internationale verdragen binnen de Tsjechische rechtsorde. Voor 

zover de rechtstreekse werking door de Tsjechische rechters wordt erkend, zou ook op dit 

moment echter al de mogelijkheid moeten bestaan (voor bijvoorbeeld Duitsers met een Sudeten-

achtergrond) om zaken verband houdende met economische en persoonlijke belangen in de 

Tsjechische Republiek bij de Tsjechische rechter aanhangig te maken op basis van de 

bepalingen van de Europa-Overeenkomst. 

 

3. De Europese wetgeving inzake staatsburgerschap, discriminatie en minderheden 
 

Voordat ik nader op bepaalde aspecten inga, is het naar mijn mening belangrijk stil te staan bij 

de Europese wetgeving inzake staatsburgerschap, discriminatie en minderheden. De daarin 

verankerde beginselen zouden de principiële basis moeten vormen voor een beoordeling van de 

onderhavige problematiek. 

 

Uit een nadere bestudering van de problemen en discussies betreffende de Bene�-decreten blijkt 

dat dit onderwerp nog steeds erg gevoelig ligt, ondanks het feit dat de gebeurtenissen al meer 

dan 55 jaar geleden hebben plaatsgevonden. De gruweldaden van de nazi-periode mogen zeker 

niet vergeten worden en zijn in geen enkel opzicht te rechtvaardigen, maar aan de andere kant 

zijn we al weer lange tijd bezig met het vreedzaam opbouwen van een nieuw Europa. In dat 

verband is het van het grootste belang dat de toetreding van nieuwe lidstaten in een sfeer van 

verzoening en vertrouwen plaatsvindt.  

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de fundamentele doelstelling van de Europese Unie 

volgens artikel 1 van het EU-Verdrag juist is een steeds hechter verbond tussen de volkeren van 

Europa tot stand te brengen. Ook is elke persoon die de nationaliteit van een lidstaat heeft tevens 

een burger van de Unie, een Europees burger dus. Krachtens artikel 18 van het EG-Verdrag 

heeft elke Europese burger in principe het recht vrij op het grondgebied van de lidstaten te 

reizen en te verblijven. In zijn belangrijke, recente arrest in de Baumbast-zaak1 was het 

Europese Hof van Justitie duidelijk in zijn oordeel dat artikel 18 rechtstreekse werking heeft. 

Dat betekent dat een persoon rechtstreeks rechten kan ontlenen aan zijn of haar Europees 

burgerschap.  

                                                 
1 Zaak C-413/99, Baumbast en R, arrest van 17 september 2002. 
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Daarnaast bevat artikel 12 van het EG-Verdrag een algemeen verbod van constitutionele aard op 

alle vormen van discriminatie op grond van nationaliteit. In zijn jurisprudentie heeft het 

Europese Hof van Justitie dit non-discriminatiebeginsel tot een algemeen principe van gelijke 

behandeling ontwikkeld en vervolgens toegepast op een grote verscheidenheid aan maatregelen 

met indirecte discriminatoire effecten. Professor Frowein heeft dit in zijn studie ook al 

besproken. Onlangs heeft de Raad, na raadpleging van het Parlement, zijn bevoegdheden 

krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag gebruikt en speciale richtlijnen inzake gelijke 

behandeling uitgevaardigd om onder andere adequate actie te kunnen ondernemen tegen 

discriminatie op grond van etnische afkomst.1 

 

Deze beginselen zijn ook verankerd in het nieuwe Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie. Dat geldt met name voor artikel 21 van het Handvest dat de volgende bepaling 

bevat: � Elke discriminatie, met name op grond van (�) etnische of sociale afkomst, (�) taal, 

(�) het behoren tot een nationale minderheid, (�) is verboden �. 

 

Kortom, de Europese Unie is niet alleen een Unie van nationale staten, maar ook een Unie van 

alle uiteenlopende volkeren die in de Unie wonen, inclusief alle etnische en linguïstische 

minderheden waarbij elke persoon die burger van een lidstaat is tevens de speciale status van 

Europees burger heeft. Overigens mogen ook dergelijke overgangsbepalingen geen 

discriminatoir effect hebben ten opzichte van minderheden of andere bijzondere Europese 

burgergroepen.     

 

De Unie is derhalve gegrondvest op fundamentele waarden die volledig verschillend zijn van de 

nationalistische ideologieën van het Europa van vroeger. Het is van het allergrootste belang dat 

deze fundamentele waarden volledig in acht worden genomen bij de nieuwe 

toetredingverdragen met onder andere de Tsjechische Republiek, waarbij wel de kanttekening 

moet worden geplaatst dat het noodzakelijk kan zijn om voor een beperkte termijn 

overgangsbepalingen te hanteren. 

4. Algemene beoordeling van de studie 
 

                                                 
1 Richtlijn 2000/43/EG, PB 2000 L 180/22 en richtlijn 2000/78/EG, PB 2000 L 303/16. 
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In het algemeen vind ik de studie van professor Frowein bewonderenswaardig duidelijk en erg 

goed geformuleerd. Zijn benadering van de relevante Tsjechische wetgeving (de Bene�-

decreten) is echter zeer behoedzaam, wellicht zelfs iets te tactvol. Vanuit het oogpunt van de 

huidige normen binnen het humanitaire recht dienen deze wetgeving en de toepassing ervan 

scherp bekritiseerd te worden.  

 

Ik waardeer het streven van professor Frowein om duidelijke conclusies trekken, gezien de 

problemen die bij dit onderwerp een rol spelen. Wat de meeste kwesties betreft, vind ik zijn 

argumentatie en conclusies overtuigend. 

 

Met betrekking tot bepaalde punten vind ik het echter noodzakelijk een aantal kanttekeningen te 

plaatsen en enig voorbehoud te tonen. 

 

5. De rechtsgeldigheid van de Bene�-decreten 
 

De studie van professor Frowein vormt een duidelijke illustratie van het welbekende feit dat er 

een nauw verband bestaat tussen enerzijds de ontwikkelingen in en rond Tsjecho-Slowakije vlak 

voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en anderzijds de Bene�-decreten met de daaruit 

voortvloeiende uitzetting van de Sudeten in 1945-1946. Professor Frowein heeft erop gewezen 

dat de uitzetting goedgekeurd was door de geallieerde machthebbers in Duitsland en dat dit 

toentertijd in principe gezien werd als een logisch gevolg van de gebeurtenissen die zich eerder 

hadden afgespeeld. De confiscaties waren vervolgens uiteraard ook weer nauw met de uitzetting 

verbonden.  

 

De inbeslagnames en de fysieke uitzetting lijken echter in veel gevallen op een bijzonder 

drastische en brute manier te zijn uitgevoerd. De genomen maatregelen vertonen de kenmerken 

van een collectieve afstraffing. Waarschijnlijk zijn hier veel onschuldige mensen het slachtoffer 

van geworden. Het is niet duidelijk of en in welke mate personen de kans hebben gekregen om 

in hun specifieke geval verweer te voeren en een onpartijdig onderzoek, bij voorkeur door de 

rechter, naar hun zaak te laten instellen. 

 

In zijn studie plaatst professor Frowein kanttekeningen bij de rechtsgeldigheid van de Bene�-

decreten krachtens het toen heersende internationaal recht (punt 16 en voetnoot 2, blz. 14). 
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Persoonlijk heb ik op dit punt erg grote twijfels. Het klopt dat veel van de meest elementaire 

beginselen van het internationaal recht tijdens de Tweede Wereldoorlog ostentatief terzijde 

werden geschoven. Aan de andere kant is het Handvest van de Verenigde Naties echter al op 24 

oktober 1945 in werking getreden, dat wil zeggen voordat de decreten volledig ten uitvoer 

werden gelegd. In de eerste artikelen van dat Handvest, inzake fundamentele doelstellingen en 

beginselen, worden diverse zeer belangrijke grondslagen van het internationale humanitaire 

recht vermeld. De bepalingen van dit Handvest waren een uiting van de hernieuwde aandacht 

voor en de bijna universele erkenning van het internationaal recht onmiddellijk na het einde van 

de oorlog. 

 

Met betrekking tot de onderhavige kwestie van de toetreding tot de EU dient echter het 

uitgangspunt van professor Frowein geaccepteerd te worden dat we een oordeel moeten geven 

over de huidige situatie. In dat verband kunnen de Bene�-decreten, gezien als een historische 

gebeurtenis, buiten beschouwing worden gelaten. Ik zal later nog terugkomen op de eventueel 

nog aanwezige consequenties van de decreten. Wat de EU betreft, maken de ontwikkelingen in 

de jaren veertig van de vorige eeuw, gezien in het licht van de oprichting van de Unie en de 

succesvolle herstructurering op een later tijdstip, deel uit van de historische achtergrond van 

Europa waarop de EU nooit enige invloed heeft kunnen uitoefenen en waarvoor zij ook geen 

verantwoordelijkheid draagt. Ook het sluiten van het Europese Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de inwerkingtreding ervan vonden pas op een later tijdstip plaats. 

 

Het standpunt van professor Frowein inhoudende dat artikel 49 jo. artikel 6 van het EU-Verdrag 

op een manier geïnterpreteerd moet worden die naar de toekomst en niet naar het verleden wijst 

(punten 6 en 16), kan derhalve onderschreven worden. Ik steun eveneens conclusie 1 van 

professor Frowein dat de Tsjechische confiscaties in 1945/1946 niet op basis van het huidige 

Europees recht aangevochten kunnen worden.  

 

6. De restrictieve Tsjechische regelgeving inzake restitutie 
 

Na de val van het communistische regime werd in 1992 een regeling ingevoerd op basis 

waarvan bepaalde personen die hun eigendom krachtens de Bene�-confiscatiedecreten waren 

kwijtgeraakt een verzoek tot restitutie van onroerende zaken, met name grond, konden indienen 

(punt 26 in de Frowein-studie). Die restitutiemogelijkheid was echter beperkt tot staatsburgers 
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van de Tsjechische Republiek en de indieningstermijn voor restitutieverzoeken verstreek op 30 

juni 2001. In 1996 werd de wetgeving met terugwerkende kracht gewijzigd, waarmee een 

ononderbroken staatsburgerschap als aanvullende voorwaarde voor restitutie werd ingevoerd. 

Dat betekende dat veel personen die tijdens de oorlog loyaal waren gebleven tegenover de staat 

Tsjecho-Slowakije, maar die tijdens of vlak na de oorlog naar het buitenland waren gevlucht als 

gevolg van de gebeurtenissen in de eerste jaren na de oorlog, waarschijnlijk hun restitutierecht 

werd ontnomen. Professor Frowein wijst er in zijn studie op (punt 29 e.v.) dat de restrictieve 

Tsjechische wetgeving inzake restitutie in een aantal zaken scherp veroordeeld is door het VN-

Comité voor de rechten van de mens. Verrassend genoeg lijkt de Tsjechische Republiek het 

oordeel van het VN-Comité voor de rechten van de mens te negeren, want de betreffende 

wetgeving is nog steeds niet gewijzigd. 

 

Het is algemeen bekend dat een aantal andere voormalige communistische landen voor een 

andere aanpak gekozen heeft wat de restitutie van grondbezit betreft. Zo kan er een vergelijking 

worden gemaakt met de situatie in Estland en Letland, twee landen waaruit tijdens en vlak na de 

oorlog ook veel mensen zijn gevlucht. Na de val van het communistische regime stelden deze 

landen zicht ten doel in het kader van de opbouw van een samenleving die gebaseerd is op het 

systeem van de markteconomie, de situatie van 1939 qua grondbezit te herstellen. Als gevolg 

hiervan hebben Esten en Letten (en hun nakomelingen) die sinds het midden van de jaren 

veertig van de vorige eeuw in andere landen woonden (bijvoorbeeld Canada of Zweden) het 

recht gekregen om hun eigendom terug te vorderen. In de praktijk lijkt er op grote schaal van dit 

recht gebruik gemaakt te zijn. Het verschil met de Tsjechische situatie is opvallend. 

 

In zijn analyse van de standpunten van het VN-Comité voor de rechten van de mens, met name 

in de zaak-De Fours Walderode, constateert professor Frowein dat er een onderscheid gemaakt 

kan worden tussen personen die zich tijdens de bezetting loyaal opgesteld hebben tegenover de 

Tsjechoslowaakse staat en andere mensen. Professor Frowein acht het onjuist om op basis van 

de uitspraken van het Comité de conclusie te trekken dat er een algemene mogelijkheid tot 

restitutieaanspraken ingevoerd zou moeten worden, zodat ook laatstgenoemde groep (in feite 

bestaande uit Duitsers en Hongaren die in 1945-1946 gedwongen het land uitgezet zijn) een 

beroep op restitutie zou kunnen doen (punt 37). Indien op dit punt een ander standpunt was 

ingenomen, zou dat uiteraard verstrekkende gevolgen hebben. 

 

In conclusie 3 stelt professor Frowein:  
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�Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de standpunten van het VN-Comité voor de 

rechten van de mens, kan het onderscheid dat in de Tsjechische wetgeving inzake restitutie 

wordt gemaakt tussen mensen die zich loyaal betoond hebben ten opzichte van Tsjecho-

Slowakije en om die reden hun staatsburgerschap hebben behouden, en anderen, niet 

aangevochten worden krachtens het Europees recht omdat het onderscheid op redelijke gronden 

is gebaseerd.� 

 

Naar mijn mening dient deze conclusie in een breder verband gezien te worden. Ten eerste zijn 

de Tsjechische restitutiezaken die aan internationale organen zijn voorgelegd - bijvoorbeeld het 

VN-Comité voor de rechten van de mens en het Europees Hof voor de rechten van mens - van 

vrij recente datum, en bij deze zaken zijn niet alle relevante aspecten aan de orde geweest. Het 

lijkt zeer waarschijnlijk dat in de toekomst nieuwe zaken aanhangig gemaakt zullen worden, 

wellicht ook voor Tsjechische rechters, die ertoe zullen bijdragen dat meer duidelijkheid 

ontstaat omtrent de betreffende kwesties. Ik vind het derhalve niet noodzakelijk, en zelfs niet 

aanbevelenswaardig, dat politieke instellingen van de EU een krachtig standpunt innemen ten 

aanzien van de aanvaardbaarheid van de Tsjechische restitutiewetgeving.     

 

Ten tweede zou ik de aandacht op een specifiek aspect willen richten. Zelfs indien het 

onderscheid tussen degenen die zich tijdens de oorlog loyaal tegenover de staat Tsjecho-

slowakije hebben opgesteld en andere mensen, als een geldig onderscheid wordt beschouwd met 

betrekking tot restitutievorderingen, blijft de vraag of het krachtens het geldende humanitaire 

recht mogelijk is om de versnelde procesprocedures te accepteren die in Tsjecho-Slowakije in 

1945 onder alle omstandigheden als definitief rechtsmiddel gehanteerd werden.  Zoals ik 

hierboven onder punt 5 ook al uiteen heb gezet, is het vanwege de drastische en brute 

tenuitvoerlegging van de Bene�-decreten zeer waarschijnlijk dat personen die niet onder de 

decreten vielen omdat ze niet aan de daarin gestelde voorwaarden voldeden, toch het slachtoffer 

zijn geworden van confiscaties een uitzetting.  

 

Zoals benadrukt onder punt 3 is het Europees recht gebaseerd op de rechtsstaat en het respect 

voor het individu en zijn of haar rechten, alsmede op de mogelijkheid de bescherming van de 

rechter in te roepen. In de huidige context is nog niet duidelijk vastgesteld of, en zo ja in welke 

mate er in de Tsjechische Republiek adequate mogelijkheden voor personen zijn (geweest) om 

hun zaak door een onafhankelijke instantie, bij voorkeur een rechter, opnieuw te laten toetsen op 
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grond van de stelling dat de Bene�-decreten in hun situatie onterecht zijn toegepast. De 

algemene informatie die ik in mijn bezit heb over de Tsjechische restitutiewetgeving van de 

jaren negentig van de vorige eeuw lijkt er echter op te wijzen dat van dergelijke procedures geen 

sprake is (geweest). Het streven lijkt er eerder op gericht te zijn (geweest) de effecten van de 

tenuitvoerlegging van deze decreten zo volledig mogelijk te waarborgen. Naar mijn mening is 

dat een onbevredigende situatie. 

 

In conclusie 2 stelt professor Frowein:  

 

�De restrictieve Tsjechische regelgeving met betrekking tot restitutie van eigendommen die 

krachtens de Bene�-decreten geconfisqueerd zijn, kan niet aangevochten worden op basis van 

het Europees recht omdat een verzoek om restitutie thans niet meer mogelijk is en het Europees 

recht pas vanaf de datum van toetreding van toepassing is.� 

 

Naar mijn idee behoeft deze conclusie een nadere toelichting. In overeenstemming met eerdere 

toetredingsverdragen zal het toetredingsverdrag met de Tsjechische Republiek er uiteraard niet 

toe leiden dat de EU-Verdragen en het secundaire acquis communautaire met terugwerkende 

kracht toegepast worden. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is 

op dit moment echter niet alleen volledig van kracht in de EU en in de lidstaten, maar ook in de 

Tsjechische Republiek. Daarnaast zijn de fundamentele regels van het humanitaire recht ook 

geïntegreerd in het VN-systeem (zoals blijkt uit de eerder genoemde zaken die al aan het VN-

Comité voor de rechten van de mens zijn voorgelegd) en in de gemeenschappelijke juridische 

erfenis van de Europese landen. Derhalve is er geen aanleiding om de mogelijkheid tot 

restitutievorderingen die zijn gebaseerd op mensenrechtenbeginselen uit te sluiten van het 

aanstaande toetredingsverdrag.  

 

Concluderend is het naar mijn mening niet nodig het oplossen van de restitutiekwesties als 

voorwaarde te hanteren voor het aanstaande toetredingsverdrag. Ik zou willen adviseren om het 

bestaan van nog openstaande restitutievorderingen noch uit te sluiten noch te bevestigen in dat 

verdrag. 

 

 



 

PE 323.934 

 

49

7. De decreten inzake straf- en strafprocesrecht 
 

Op basis van de argumentatie in punt 42-44 luidt conclusie 5 in de studie van professor Frowein 

als volgt: 

 

�Er dient gewaarborgd te worden dat verstekvonnissen op basis van de specifieke decreten die 

in 1945 en daarna zijn goedgekeurd, niet ten uitvoer worden gelegd tegen personen die na de 

toetreding het grondgebied van de Tsjechische Republiek betreden. Indien nodig dient in dit 

verband wetgeving aangenomen te worden.� 

 

Ik onderschrijf deze conclusie op basis van de gehanteerde argumentatie. Niet alleen doen zich 

vanzelfsprekend problemen voor met betrekking tot de betreffende grondrechten, maar ook 

dient erop gewezen te worden dat deze vonnissen een belemmering vormen voor het vrije 

verkeer van personen. Daarnaast is er sprake van een gebrek aan evenredigheid.1 

 

8. Het uitsluiten van strafrechtelijke aansprakelijkheid op basis van de wet van 1946  
 

In de Tsjechische republiek is nog steeds een wet van 1946 van kracht die verhindert dat een 

strafrechtelijke procedure wordt ingesteld tegen personen die �gerechtvaardigde 

represaillemaatregelen� genomen hebben in reactie op tijdens de bezetting gepleegde daden. Na 

een zorgvuldige afweging komt professor Frowein tot de conclusie dat het niet noodzakelijk is 

dat de EU als voorwaarde voor toetreding eist dat deze wet wordt ingetrokken (conclusie 6). 

 

Volgens de studie wordt in Tsjechische juridische kringen betwist of deze wet ook van 

toepassing is op misdaden tegen de menselijkheid, bijvoorbeeld in het geval van bijzonder 

gewelddadige schendingen. Uit de beschikbare informatie is mij evenwel niet gebleken dat er 

strafrechtelijke vervolgingen van dergelijke misdaden zijn gerapporteerd.  

 

Het feit dat een dergelijke wet nog steeds in het �staatsblad� is opgenomen duidt op eenzelfde 

soort aarzeling om met het verleden in het reine te komen als die waarvan sprake is bij bepaalde 

                                                 
1 In zaak C-348/96, Donatella Calfa, [1999] EHvJ, I-11, was het Europese Hof van oordeel dat de Griekse 
wetgeving op grond waarvan niet-Griekse burgers die veroordeeld zijn vanwege een overtreding van de 
narcoticawet automatisch voor de rest van hun leven worden uitgezet (tenzij er sprake is van sterke familiebanden 
in Griekenland), niet gerechtvaardigd is als er geen rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden of met 
de vraag of de overtreder een mogelijke bedreiging voor de openbare orde vormt. 
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aspecten van de restitutiewetgeving uit de jaren negentig. Hierdoor wordt de situatie onnodig 

pijnlijk. Ik ben echter bereid om de redenering van professor Frowein te steunen dat het niet 

noodzakelijk is om 56 jaar na dato de intrekking van de wet als voorwaarde te stellen voor het 

toetredingsverdrag. 

 

9. Bescherming van minderheden 
 

In het Europees recht en in verschillende internationale verdragen is de bescherming van 

minderheden ondubbelzinnig vastgelegd. Professor Frowein stelt in conclusie 7 dat de 

Tsjechische Republiek als lid van de EU deze normen in acht dient te nemen. 

 

Naar mijn idee bestaat er geen twijfel over dat dit inderdaad het geval is. Ik verwijs in dit 

verband naar punt 3 hierboven betreffende de Europese wetgeving inzake staatsburgerschap, 

discriminatie en minderheden. 

 

Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Slowaakse Republiek bij toetreding tot de EU aan 

dezelfde verplichtingen zal moeten voldoen, bijvoorbeeld ten opzichte van de Hongaarse 

minderheid. 

 

 

 

10. Recht op terugkeer 
 

In de �juiste� betekenis houdt uitzetting niet alleen een verplichting in om te vertrekken, maar 

ook een verbod om terug te keren. Uiteraard was de uitzetting in 1945-1946 gebaseerd op het 

beginsel dat de mensen die gedwongen moesten vertrekken geen toestemming zouden krijgen 

om later terug te keren. De brute wijze waarop de uitzetting werd uitgevoerd en de 

daaropvolgende transformatie van Tsjecho-Slowakije in een communistisch land dat achter het 

�IJzeren Gordijn� lag, heeft toentertijd ongetwijfeld in hoge mate de belangstelling verminderd 

om terug te keren. In de huidige situatie en gezien de aanstaande toetreding is het echter een 

belangrijke vraag of de Bene�-decreten nog steeds rechtskracht hebben, hetgeen de 

mogelijkheden voor personen behorend tot de betreffende groepen (en hun nakomelingen) zou 
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beperken om naar de Tsjechische Republiek terug te keren om zich daar te vestigen, te werken, 

onroerende zaken in dat land te kopen of er een bedrijf te vestigen. 

 

Over dit belangrijke onderwerp bevat de studie van professor Frowein geen informatie wat de 

huidige situatie betreft. Waarschijnlijk was deze informatie niet beschikbaar, aangezien hij in 

zijn studie vermeldt dat hij geen toegang heeft gehad tot specifieke informatie over de stand van 

de toetredingsonderhandelingen (punt 12). Ik vind het echter van belang om te benadrukken dat 

alle aspecten van deze kwestie onderzocht moeten worden voordat er een toetredingsverdrag 

wordt gesloten. In dit verband wil ik erop wijzen dat discriminatoire maatregelen niet altijd de 

vorm hebben van duidelijke verboden, maar ook tot uiting kunnen komen in diverse restrictieve 

maatregelen. Het is algemeen bekend dat er een volledige vrijheid van verkeer tussen de 

lidstaten van de EU bestaat, evenals de vrijheid om in de andere lidstaten werk te verrichten, 

onroerende zaken te kopen of een bedrijf te vestigen.  

 

In  punt 12 van zijn studie maakt professor Frowein de volgende opmerking: 

 

�De vragen die in het door het Europees Parlement geformuleerde mandaat worden gesteld, 

geven geen enkele aanleiding om aan te nemen dat in de toetredingsonderhandelingen zal 

worden gesproken over een onderscheid tussen burgers van de Europese Unie na de toetreding. 

Benadrukt dient te worden dat een dergelijk onderscheid zelfs een fundamentele breuk met de 

tradities van de Europese Unie zou betekenen en dat dit ook in rechte aangevochten zou kunnen 

worden, omdat een discriminerende Verdragsbepaling niet in overeenstemming is met de 

algemene constitutionele beginselen waarop de Europese Unie is gegrondvest.� 

 

In conclusie 8 stelt professor Frowein dat zijn advies op het uitgangspunt gebaseerd is dat alle 

burgers van de Europese Unie na de toetreding gelijke rechten zullen hebben op het grondgebied 

van de Tsjechische Republiek. 

Ik deel deze conclusies. Het zou mogelijk moeten zijn om met inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel overgangsbepalingen in het toetredingsverdrag op te nemen op grond 

waarvan beperkingen gesteld worden aan de rechten van EU-burgers van andere lidstaten om 

zich in de Tsjechische Republiek te vestigen, daar werk te verrichten, er een bedrijf te vestigen 

of er onroerende zaken te kopen. In een dergelijk geval is het wel absoluut noodzakelijk dat 

deze bepalingen niet discriminerend zijn, wat bijvoorbeeld betekent dat een bepaalde groep 
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Europese burgers door die bepalingen niet in een aparte, ongunstigere positie terecht mag 

komen. 

 

11. Conclusies  
 

In mijn advies heb ik een zeer positieve algemene beoordeling van de studie van professor 

Frowein gegeven (punt 4). 

Ik heb erop gewezen dat de studie en mijn advies geen betrekking hebben op de Europa-

Overeenkomst die thans van kracht is. 

Ik heb eveneens gewezen op de Europese wetgeving inzake staatsburgerschap, discriminatie en 

minderheden en het belang hiervan in de onderhavige context (punt 3). 

Ik heb grote twijfels ten aanzien van de rechtsgeldigheid van de Bene�-decreten krachtens het 

internationaal recht, maar ik steun de hoofdconclusie van professor Frowein (conclusie 1). Zie 

punt 5. 

Ik heb de restrictieve Tsjechische restitutieregelgeving besproken. Ik heb een aantal, naar mijn 

idee belangrijke aanvullingen gegeven op de conclusies 2 en 3 van professor Frowein. Mijn 

standpunten hebben voornamelijk betrekking op de relatie tot de fundamentele beginselen  van 

het humanitaire recht. Ik verwijs naar punt 6 van mijn advies. Naar mijn mening is het niet 

noodzakelijk de oplossing van de restitutiekwesties als voorwaarde voor het toetredingsverdrag 

te stellen. Ik adviseer in dat verband om het bestaan van nog openstaande restitutievorderingen 

noch uit te sluiten noch te bevestigen in dat verdrag.  

Ik steun de conclusies 5 en 6 van professor Frowein over de decreten inzake het straf- en 

strafprocesrecht respectievelijk de vrijwaring van strafrechtelijke aansprakelijkheid op basis van 

de wet uit 1946. 

Ik steun zijn conclusie 7 over de bescherming van minderheden. 

Ik zou speciaal de aandacht willen vestigen op de laatste conclusie (nr. 8) van professor Frowein 

en mijn opmerkingen in dat verband onder punt 10. De bepalingen van het aanstaande 

toetredingsverdrag dienen niet discriminerend te zijn, wat bijvoorbeeld betekent dat een 

bepaalde groep Europese burgers door die bepalingen niet in een aparte, ongunstigere positie 

terecht mag komen. 

Stockholm, 1 oktober 2002          

Ulf Bernitz 
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Lord Kingsland Q.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OVERWEGINGEN INZAKE  
DE BENE�-DECRETEN IN VERBAND MET  

DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK  
TOT DE EUROPESE UNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door 
 

Lord Kingsland Q.C. 
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1. Onder �de Bene�-decreten� wordt verstaan een reeks decreten die gedurende de Tweede 
Wereldoorlog en de eerste jaren na de bevrijding zijn uitgevaardigd door de toenmalige 
president van Tsjecho-Slowakije, Edvard Bene�.  

 
2. De kwestie die thans aan de orde is, betreft de vraag of de Bene�-decreten een obstakel 

zouden kunnen vormen voor de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de Europese 
Unie. 

 

De Bene�-decreten 
 

3. De voornaamste decreten die problemen zouden kunnen veroorzaken bij de toetreding 
van de Tsjechische Republiek tot de EU zijn de volgende negen decreten: 
 

  Decreten verband houdende met eigendomsrechten en confiscaties 
 

(a) Decreet 5/1945 (19-5-45) betreffende de nietigheid van bepaalde handelingen 
gedurende de oorlogsperiode op het terrein van de eigendomsrechten 

(b) Decreet 12/1945 (21-6-45) betreffende de confiscatie en versnelde procedure 
voor de verdeling van landbouweigendommen van Duitsers, Hongaren, 
verraders en collaborateurs, alsmede van bepaalde organisaties en instellingen 

(c) Decreet 28/1945 (20-7-45) 
(d) Decreet 108/1945 (25-10-45) betreffende de confiscatie van eigendommen van de 

vijand  en de nationale vernieuwingsfondsen 
 

  Decreet verband houdende met staatsburgerschap 
 

(e) Decreet 33/1945 (2-8-45) betreffende het staatsburgerschap van personen met de 
Duitse en Hongaarse nationaliteit 

 
  Decreten betreffende het straf- en strafprocesrecht 
 

(f) Decreet 16/1945 (19-6-45): het �Grote Vergeldingsdecreet� betreffende de 
bestraffing van nazi-misdadigers en hun medeplichtigen en betreffende de 
bijzondere tribunalen in dit verband 

(g) Decreet 138/1945 (27-10-45) : het �Kleine Vergeldingsdecreet� betreffende de 
bestraffing van bepaalde strafbare feiten tegen de nationale eer 

(h) Decreet 71/1945 betreffende de dwangarbeid voor personen die hun Tsjechisch 
staatsburgerschap zijn kwijtgeraakt als gevolg van Decreet 33/1945 

(i) Wet nr. 115/1946 (8-5-46) : de �Amnestiewet� betreffende de uitsluiting van 
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor daden die als represaillemaatregel tegen 
de bezettingsmacht zijn gepleegd 
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De rechtsgeldigheid van de Bene�-decreten 
 

4. Er zijn vragen gerezen over de rechtsgeldigheid van de Bene�-decreten.  Door sommige 
critici wordt gesteld dat zij zijn uitgevaardigd door een orgaan van de uitvoerende macht 
(de president) dat zijn bevoegdheid in strijd met de toen geldende constitutionele 
wetgeving heeft uitgeoefend. 

 
5. Als gevolg van het Verdrag van München van 1938 en door de invasie en de 

daaropvolgende bezetting van Tsjecho-Slowakije in 1939 ontstond er een politieke 
situatie die niet voorzien was en waarvoor geen voorzieningen waren getroffen in de 
Grondwet van Tsjecho-Slowakije. Na een eerste periode van onzekerheid, vanaf juli 
1940, werd de Tsjechoslowaakse regering tegen juli 1941 door de Britse regering erkend 
als regering in ballingschap die vanuit Londen regeerde op basis van presidentiële 
decreten.1  Hoewel het toenmalige standpunt van de Britse regering geen uitsluitsel geeft 
over de rechtsgeldigheid van de decreten, geeft het wel blijk van een praktische 
instelling en geeft het ook aan hoe de geallieerden aankeken tegen de legitimiteit van de 
Tsjechoslowaakse regering in ballingschap. 

 
6. De staatshoofden van andere bezette gebieden regeerden tijdens de oorlog op basis van 

soortgelijke mechanismen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de koningin der Nederlanden, de 
koning van Noorwegen en de koning van Joegoslavië.2 Ook in Polen, waar de grondwet 
wel bepalingen bevatte met betrekking tot het regeren in oorlogstijden, waren 
soortgelijke maatregelen van kracht.3 Zoals reeds eerder gesteld, worden de door 
Tsjecho-Slowakije gehanteerde regeringsmechanismen nog niet gewettigd door het feit 
dat de staatshoofden van andere bezette gebieden ook gebruik maakten van soortgelijke 
mechanismen. Het toont echter wel aan dat bij decreet regeren een uitvoerbare 
regeerwijze is ingeval een staatshoofd moet regeren terwijl hij of zij in ballingschap 
verkeert.   

 
7. Na de oorlog werden de Bene�-decreten geratificeerd door constitutionele wet nr. 

57/1946 van 28 maart 1946. 
 

�Deze wet werd door de voorlopige Nationale Vergadering 
aangenomen teneinde de presidentiële decreten goed te keuren 
en tot wet te verklaren, waardoor de geldigheid daarvan 
uiteindelijk met terugwerkende kracht werd geratificeerd 
(ratihabitio). Artikel 1 van de wet bepaalt dat de 
constitutionele en presidentiële decreten (waaronder ook het 
genoemde decreet) die zijn uitgevaardigd ingevolge het 
constitutionele decreet van 15 oktober 1940 inzake de 
voorlopige uitoefening van wetgevende bevoegdheid door de 
voorlopige Nationale Vergadering worden goedgekeurd en tot 
wet verklaard. Alle presidentiële decreten dienden vanaf het 
moment van uitvaardiging als wetgeving te worden beschouwd 
en constitutionele decreten dienden als constitutionele wetten 
te worden gezien.�4 

                                                 
1 Advies inzake de Bene�-decreten van het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken, blz. 10. 
2 Ibid., blz. 9. 
3 Ibid., blz. 10. 
4 Ibid., blz. 9. 
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8. Voorts dient te worden opgemerkt dat de regering van de Tsjechische Republiek de 

Bene�-decreten beschouwt als de grondslag voor de naoorlogse Tsjechische wetgeving: 
 

�Ten aanzien van de succesvol verlopen ratihabitio staan bij 
het debat over de decreten, over de mogelijke nietigverklaring 
daarvan met terugwerkende kracht of over een eventuele 
wijziging of intrekking ervan in feite de pijlers van de 
naoorlogse Tsjechische wetgeving ter discussie.�1 

 
9. Het Constitutionele Hof van de Tsjechische Republiek (�het CHTR�) is het hoogste 

rechterlijke college in de Tsjechische Republiek voor zaken van constitutioneel recht. De 
uitspraken van het CHTR zijn bindend voor alle burgers en overheden van Tsjecho-
Slowakije. Dit blijkt duidelijk uit artikel 89 van de Grondwet van de Tsjechische 
Republiek: 
 

�Artikel 89 
(1)  Een arrest van het Constitutionele Hof verkrijgt gezag 

van gewijsde zodra het volgens de wet is gewezen, tenzij 
door het Constitutionele Hof anderszins wordt besloten 
omtrent het gezag van gewijsde. 

(2)  Arresten van het Constitutionele Hof waaraan gezag 
van gewijsde is toegekend, zijn bindend voor alle 
overheden en burgers.� 

 
10. Het CHTR heeft vastgesteld dat de Bene�-decreten rechtsgeldig en in overeenstemming 

met de Grondwet zijn. In overweging nr. 55/1995 van 8 maart 1995 concludeert het 
CHTR als volgt: 

 
��aangezien het vanwege de vijandige bezetting van het 
Tsjechoslowaakse grondgebied door de strijdkrachten van het 
Reich onmogelijk was geworden om de soevereine staatsmacht 
uit te oefenen welke voortvloeide uit de Grondwet van de 
Tsjechoslowaakse Republiek, die door constitutionele wet nr. 
121/1920 was ingevoerd, en welke tevens voortvloeide uit de 
gehele Tsjechoslowaakse rechtsorde, dient de Voorlopige 
Constitutionele Orde van de Tsjechoslowaakse Republiek die 
in Groot-Brittannië was ingericht, te worden beschouwd als 
het internationaal erkende wettige constitutionele gezag van de 
Tsjechoslowaakse staat. Als gevolg hiervan en op grond van de 
ratificatie door de voorlopige Nationale Vergadering bij 
constitutionele wet nr. 57/1946 van 28 maart 1946, dienen alle 
normatieve handelingen van de Voorlopige Constitutionele 
Orde van de Tsjechoslowaakse Republiek te worden 
beschouwd als uitingen van Tsjechoslowaakse (Tsjechische) 
wetgevende macht, zodat daarmee het streven van de volkeren 
van Tsjecho-Slowakije naar een herstel van de constitutionele 
orde en rechtsorde van de Republiek werd verwezenlijkt.�2 

                                                 
1 Ibid., blz. 9. 
2 Ibid., blz. 3. 
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11. Het CHTR is mijns inziens het aangewezen college om te beoordelen of de Bene�-

decreten rechtsgeldig waren ten tijde van hun uitvaardiging en wat hun status vandaag de 
dag is. Gezien het feit dat de Bene�-decreten kort na de oorlog door een rechtsgeldig tot 
stand gekomen volksvertegenwoordiging zijn geratificeerd en gelet op het feit dat het 
CHTR van mening is dat de decreten rechtsgeldigheid bezitten, acht ik de Bene�-
decreten geldig en heeft mijns inziens geen enkele lidstaat van de EU de bevoegdheid 
om de rechtsgeldigheid ervan in rechte ter discussie te stellen en te beoordelen. 

 

Criteria voor toetreding tot de EU 
 

12. De criteria voor toetreding tot de EU worden in artikel 47 van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie [JAAR] (�EU-Verdrag�) genoemd: 
 

�1.  Elke Europese staat die de in artikel 6, lid 1, genoemde 
beginselen in acht neemt, kan verzoeken lid te worden van de 
Unie. Hij richt zijn verzoek tot de Raad, die besluit met 
eenparigheid van stemmen na de Commissie te hebben 
geraadpleegd en na instemming van het Europees Parlement, 
dat zich uitspreekt bij volstrekte meerderheid van zijn leden.� 

 
�2.  De voorwaarden voor de toelating en de uit die toelating 
voortvloeiende aanpassingen van de Verdragen waarop de 
Unie is gebaseerd, vormen het onderwerp van een akkoord 
tussen de lidstaten en de Staat die het verzoek indient. Dit 
akkoord moet door alle overeenkomstsluitende Staten worden 
bekrachtigd overeenkomstig hun onderscheiden 
grondwettelijke bepalingen.� 

 
13. Artikel 6, lid 1, van het EU-Verdrag bepaalt als volgt: 

 
�De Unie is gegrondvest op de beginselen van vrijheid, 
democratie, eerbiediging van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, en van de rechtsstaat, welke 
beginselen de lidstaten gemeen hebben.� 

 
14. Door de Europese Raad van Kopenhagen is in juni 1993 een aantal aanvullende eisen 

voor toetreding geformuleerd, die ook wel bekend staan als de criteria van Kopenhagen. 
Daarin wordt onder meer bepaald: 
 

�Het lidmaatschap vereist dat het kandidaat-land over stabiele 
instellingen beschikt die de democratie, de rechtsstaat, de 
mensenrechten en het respect voor en de bescherming van 
minderheden garanderen (�)�.1 

 
15. In het document getiteld �Naar een succesvolle uitbreiding� [SEC (2001) 1744 - 1753] 

verklaart de Europese Commissie op bladzijde 5 als volgt: 
 

                                                 
1 Advies van de Juridische Dienst van het Europees Parlement: Harry Tebbens, Antonio Caiola en Gregorio Clariana, blz. 7.  
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�De voorwaarden voor toetreding, zoals die uiteen zijn gezet 
door de Europese Raad in 1993 en verder werden uitgewerkt 
op de daaropvolgende bijeenkomsten van de Europese Raad, 
vormen de maatstaf voor de beoordeling van de vorderingen 
van de kandidaat-lidstaten. Deze voorwaarden gelden nog 
steeds en er is geen sprake van dat zij worden aangepast.�1 

 
16. Het is derhalve duidelijk dat dit de beginselen zijn aan de hand waarvan de toetreding 

beoordeeld moet worden. 
 

Decreten verband houdende met eigendomsrechten en confiscaties 
 
17. Ingevolge decreet 5/1945 konden bepaalde eigendomstransacties die tijdens de 

bezettingsjaren door Duitse nazi�s waren gesloten, nietig worden verklaard. Het decreet 
bepaalt: 

 
�Vernietigd wordt iedere eigendomsoverdracht en iedere 
transactie waarmee eigendomsrechten op roerende en 
onroerende zaken en op openbare en particuliere bezittingen 
zijn gemoeid, voor zover de betreffende rechtshandeling na 29 
september 1938 is aangegaan onder druk van de nazi-
bezetting of onder druk van enige vervolging op grond van 
nationaliteit, ras of politieke voorkeur.�2 

 
�De eigendommen van personen waarin het land geen 
vertrouwen kan stellen en die zich op het grondgebied van de 
Tsjechische Republiek bevinden, zullen in overeenstemming 
met de overige bepalingen van dit edict onder nationaal beheer 
worden gesteld.�3 

 
18. Decreet 12/1945 had betrekking op �de confiscatie en versnelde procedure voor de 

verdeling van landbouweigendommen van Duitsers en Hongaren en van degenen 
die verraad hebben gepleegd of zich als vijand hebben gedragen tegenover de 
Tsjechische en Slowaakse volken�. Het decreet voorzag met het oog op een 
landhervorming in een onteigening van landbouwbezittingen met onmiddellijke ingang 
en zonder enige vorm van compensatie. Het ging met name om landbouwgronden, met 
inbegrip van de opstallen en roerende zaken die zich daarop bevonden, die eigendom 
waren van personen met de Duitse of Hongaarse nationaliteit, ongeacht hun 
staatsburgerschap.4 

 
19. Decreet 108/1945 had betrekking op de confiscatie van eigendommen van Duitsers, 

Hongaren, verraders en collaborateurs en eigendommen van �personen met een 
onbetrouwbare instelling ten opzichte van de staat�. De eigendommen van mensen 

                                                 
1 Naar een succesvolle uitbreiding � Strategiedocument en verslag van de Europese Commissie over de vorderingen van de kandidaat-lidstaten 
op de weg naar toetreding [SEC (2001) 1744 - 1753]  /* COM/2001/0700 def. */, blz. 5. 
2 De presidentiële decreten van 1945, nadere informatie over de Bene�-decreten door het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken, 14-06-
2002. 
3 Advies van de Juridische Dienst van het Europees Parlement, blz. 9, op.cit. voetnoot 7. 
4 Prins Hans-Adam II van Liechtenstein/Duitsland, verzoekschrift nr: 42527/98, 12-07-2001 
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(met inbegrip van Duitsers en Hongaren) die �actief hebben deelgenomen aan de 
strijd voor het behoud van de territoriale integriteit en de vrijheid van de 
Tsjechoslowaakse Republiek� bleven gevrijwaard van de confiscatiemaatregelen.1   

 
20. Deze decreten hielden rechtstreeks verband met de vergeldingsdecreten, en er diende 

derhalve ook rekening te worden gehouden met besluiten over het behoud van het 
Tsjechoslowaaks staatsburgerschap ingevolge decreet 33/1945.2 Voorts was er sprake 
van vrijstellingen voor de meerderheid van de mensen die terugkeerden uit 
concentratiekampen en personen die de Tsjechische natie aantoonbaar actief hadden 
ondersteund in de strijd tegen de nazi�s. De decreten hadden bovendien slechts 
gedurende een beperkte periode gelding. Het CHTR is van oordeel dat het gelet op het 
feit dat die periode inmiddels verstreken is en er geen nieuwe rechtsverhoudingen meer 
kunnen worden geschapen, niet mogelijk is de decreten nog te toetsen. 

 
21. Meer in het bijzonder ten aanzien van decreet 108/1945 werd door het CHTR als volgt 

overwogen: 
 

�Gezien het feit dat deze normatieve handeling haar doel al 
heeft bereikt en gedurende meer dan veertig jaar geen enkele 
nieuwe rechtsverhouding heeft geschapen, zodat zij niet langer 
kan worden gezien als een rechtscheppend middel, kan het 
decreet in de gegeven situatie thans niet meer getoetst worden 
op eventuele strijdigheid met de grondwettelijke bepalingen en 
internationale verdragen (�).�3 

 
22. Het is van belang hierbij op te merken dat het CHTR weliswaar van oordeel is dat het 

decreet niet langer van toepassing is bij het creëren van rechtsbetrekkingen, maar dat het 
CHTR daarmee niet automatisch concludeert dat de decreten thans geen gelding meer 
hebben. De decreten vormden in feite de basis waarop de nieuwe eigendomsrechten 
werden gevestigd en waarop de mensen gedurende meer dan vijftig jaar zijn afgegaan. Ik 
ben van mening dat eventuele pogingen die worden ondernomen om hierin verandering 
te brengen strijdig zijn met de beginselen van het gewettigd vertrouwen en de 
rechtszekerheid. 
 

23. Het is zeer waarschijnlijk dat een onteigening ingevolge de Bene�-decreten vandaag de 
dag een inbreuk zou vormen op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens (�het EVRM�), maar het CHTR overweegt in dat opzicht als volgt: 
 

��Het is in principe juist dat alles wat uit het verleden 
voortvloeit, ook tegen de achtergrond van de huidige normen 
en waarden de toets der kritiek moet kunnen doorstaan; aan 
de andere kant mag een evaluatie van het verleden er niet 
slechts uit bestaan dat het heden een oordeel velt over het 
verleden. Met andere woorden, de huidige orde, waarin men 
door latere gebeurtenissen wijzer is geworden, waarin men 
geleerd heeft van die ervaringen en waarin men een groot 
aantal verschijnselen achteraf kan onderkennen en evalueren, 

                                                 
1 Advies van het  Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken over de Bene�-decreten, blz. 12. 
2 Op.cit., voetnoot 12, blz. 12. 
3 Op.cit., voetnoot 12, blz. 5. 
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mag geen rechter spelen over een orde die in het verleden ooit 
heeft bestaan.�1 

 
24. Ik ben het met de zienswijze van het CHTR eens. De decreten mogen in het licht van het 

huidige politieke klimaat nationalistisch en/of discriminerend lijken, maar zij moeten 
gezien worden in het kader van de naoorlogse jaren. Zij kunnen geen invloed op de 
toetreding hebben, aangezien zij geen gevolgen hebben voor de rechten van de mensen  
nu.   

 
25. Bovendien vormde de onteigening van bezittingen ingevolge de decreten onderdeel van 

een internationaal goedgekeurde regeling. Ten eerste hield de onteigening nauw verband 
met de uitzetting van Duitse bevolkingsgroepen naar Duitsland. Deze uitzetting was 
uitdrukkelijk voorzien door de geallieerden in het protocol van de Conferentie van 
Potsdam van 1 augustus 1945.2  Ten tweede was de onteigening in overeenstemming met 
de internationale overeenkomsten die door de geallieerden werden gesloten met het oog 
op de herstelbetalingen na de oorlog. Bij de Overeenkomst van 1946 betreffende de 
herstelbetalingen door Duitsland waren achttien landen partij, waaronder Tsjecho-
Slowakije en Groot-Brittannië. Artikel 6 van de overeenkomst heeft betrekking op de 
buitenlandse bezittingen van Duitsland: 
 

�A.  Iedere overeenkomstsluitende regering zal, met 
gebruikmaking van de procedures die zij daartoe wenselijk 
acht, het vijandelijke Duitse vermogen dat zich binnen haar 
rechtsmacht bevindt, zodanig onder zich houden of daarover 
beschikken dat verhinderd wordt dat bestanddelen daarvan 
weer onder Duits beheer of onder Duitse macht komen, en 
zal haar aandeel in de herstelbetalingen met bedoeld 
vermogen verrekenen � 

 
�E.  Tot het vijandelijke Duitse vermogen waarmee enig 
aandeel in de herstelbetalingen dient te worden verrekend, 
kunnen tevens bestanddelen behoren die in feite tot het 
vijandelijke Duitse vermogen gerekend moeten worden ook 
al behoren zij in naam toe aan een persoon die geen Duitse 
vijand is.�3 

 
26. Ingevolge artikel 6A van de overeenkomst was Tsjecho-Slowakije op grond van een 

internationale overeenkomst door de geallieerden bevoegd verklaard om vijandelijke 
Duitse bezittingen binnen haar rechtsmacht te onteigenen. Op grond van artikel 1 van de 
overeenkomst was Tsjecho-Slowakije gerechtigd tot een aandeel in de Duitse 
herstelbetalingen. De Tsjechoslowaakse regering accepteerde de onteigening van 
vijandelijke Duitse bezittingen in plaats van een aandeel in de herstelbetalingen en heeft 
haar rechten uit dien hoofde dan ook nimmer ten uitvoer gelegd. 

 
27. Voorts dient te worden opgemerkt dat onmiddellijk na het einde van de oorlog door de 

regering van de Tsjechische Republiek lijdelijk werd toegezien dat er incidenten 
ontstonden waarbij geweld werd gebruikt, zaken werden beschadigd en bezittingen 

                                                 
1 Op.cit., voetnoot 12, blz. 4. 
2De Conferentie van Berlijn (Potsdam) van 17 juli tot 2 augustus 1945, (a) protocol van 1 augustus 1945, XII   
3 Overeenkomst betreffende de herstelbetalingen, de instelling van een Intergeallieerde Organisatie voor Herstelbetalingen en de teruggave van 
monetair goud, Parijs 14-01-1946.  
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werden overgedragen zonder geldige titel. Door de regering is toegegeven dat er geen 
juridische rechtvaardiging voor dergelijke daden was. Dit is overigens een punt dat 
recentelijk aan de orde is gesteld in de Duits-Tsjechische Verklaring van 21 januari 1997 
over de wederzijdse betrekkingen en hun toekomstige ontwikkeling. Met name de 
volgende bepalingen daaruit zijn hier van belang: 

 
�Artikel II: Van Duitse zijde wordt eveneens het feit erkend 
dat het nationaal-socialistische geweld ten opzichte van de 
Tsjechische bevolking mede de oorzaak is geweest van de 
naoorlogse vlucht van mensen en van de gewelddadige 
uitzetting en gedwongen hervestiging.�1 
 
�Artikel III: Van Tsjechische zijde wordt betreurd dat door de 
gewelddadige verdrijving en de gedwongen hervestiging van 
Sudeten-Duitsers uit het voormalige Tsjecho-Slowakije na de 
oorlog en door de onteigening en het ontnemen van het 
burgerschap veel lijden voor onschuldige mensen is 
veroorzaakt en dat hun onrecht is aangedaan, ook in verband 
met het collectief toeschrijven van de schuldvraag.�2 

 
28. Deze overeenkomst impliceert in ieder geval een zekere aanvaarding door Duitsland van 

de onteigening van bezittingen ingevolge de Bene�-decreten. 
 
29. Hoe het ook zij, in artikel 295 van het Verdrag tot oprichting van de Europese 

Gemeenschap (�het EG-Verdrag�) wordt als volgt bepaald: 
 

�Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de 
lidstaten onverlet.� 

 
30. Dit ontneemt Europa uitdrukkelijk de mogelijkheid om tot onteigening van bezittingen 

over te gaan. Een dergelijke bevoegdheid is voorbehouden aan de afzonderlijke lidstaten, 
voor zover een en ander niet strijdig is met het verwezenlijken van de doelstellingen van 
het EG-Verdrag of het EVRM. 

 
31. In het licht van het bovenstaande ben ik van mening dat de decreten verband houdende 

met de onteigening van bezittingen geen obstakel vormen voor de toetreding van de 
Tsjechische Republiek tot de EU. 

 
De zaak Prins Hans-Adam II van Liechtenstein/Duitsland (12 juli 2002, verzoekschrift nr. 
42527/98) 
 

32. In bovengenoemde zaak werd door verzoeker bij de Duitse rechter een vordering 
aanhangig gemaakt gericht op de teruggave van een schilderij dat in 1946 uit hoofde van 
decreet 12/1945 bij zijn vader, de voormalige vorst van Liechtenstein, in Tsjecho-
Slowakije in beslag was genomen. De rechter in Duitsland verklaarde zich onbevoegd 
van de vordering kennis te nemen, waarop verzoeker zich wendde tot het EHRM. Hij 
stelde dat hem zijn recht op een eerlijk proces was ontnomen alsmede zijn recht om zich 
tot een rechterlijke instantie te wenden ter vaststelling van zijn eigendomsrechten. Ook 

                                                 
1 Duits-Tsjechische Verklaring over de wederzijdse betrekkingen en hun toekomstige ontwikkeling, 21-01-1997, blz. 1. 
2 Ibid., blz. 2. 
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stelde hij dat zijn eigendomsrecht geschonden was. Hij beriep   zich daartoe met name 
op het bepaalde in artikel 6, lid 1, van het EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol.   

 
33. Het EHRM wees erop dat het recht om zich tot een rechter te wenden als bedoeld in 

artikel 6, lid 1, niet een absoluut recht is, maar dat daaraan beperkingen zijn verbonden. 
Om in overeenstemming te zijn met artikel 6, lid 1, moet die beperking echter wel een 
wettig doel dienen en evenredig zijn. Het EHRM oordeelde dat de beperking op het 
adiëren van een Duitse rechter als gevolg van de Settlement Convention, gezien de 
omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog en de bijzondere positie van Duitsland in 
het kader van het internationaal publiekrecht, een wettig doel diende. Het EHRM 
aanvaardde daarmee de uitspraak van de Duitse rechters dat zij niet bevoegd waren van 
de vordering kennis te nemen en concludeerde dat artikel 6, lid 1, van het EVRM niet 
geschonden was. 

 
34. In zijn oordeel overwoog het EHRM als volgt: 

 
�66.  (�) In het verleden werd het bevoegde forum voor de 
beslechting van geschillen verband houdende met deze 
onteigeningsmaatregelen gevormd door de rechterlijke 
instanties van het voormalig Tsjecho-Slowakije en daarna 
door de rechterlijke instanties van de Tsjechische en van de 
Slowaakse Republiek. In 1951 heeft de vader van verzoeker 
dan ook van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de 
betreffende onteigening voor te leggen aan de bestuursrechter 
in Bratislava.�1 

 
35. Ook wees het EHRM het argument van verzoeker van de hand dat zijn 

eigendomsrechten uit hoofde van artikel 1 van het Eerste Protocol waren geschonden. 
Het Hof overwoog in dit verband: 
 

�83.  (�) de hoop op erkenning van het voortbestaan van een 
oud eigendomsrecht waarvan de uitoefening reeds lange tijd 
geleden onmogelijk is geworden, kan niet gelden als 
�eigendom� in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol, en 
hetzelfde geldt voor een voorwaardelijke vordering die is 
verjaard door het niet in vervulling gaan van de voorwaarde 
(zie de samenvatting van de betreffende beginselen in (�) de 
zaak-Malhous (�))�2 

 
�85.  (�) het Hof constateert dat de onteigening in 1946 is 
verricht door de autoriteiten van het voormalig Tsjecho-
Slowakije en dat die onteigening in 1951 door de 
bestuursrechter in Bratislava is bevestigd, hetgeen derhalve is 
geschied vóór 3 september 1953, de datum waarop het EVRM 
van kracht is geworden, en ook vóór 18 mei 1954, de datum 
waarop het Eerste Protocol van kracht is geworden. Dit 
betekent dat het Hof ratione temporis niet bevoegd is de 
omstandigheden van de onteigening en de daaraan verbonden 

                                                 
1 Op.cit., voetnoot 11, blz. 23.  
2 Op.cit., voetnoot 11, blz. 27.  
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gevolgen tot aan de dag van vandaag nader te onderzoeken 
(zie EHRM, 13 december 2000, Malhous/Tsjechische 
Republiek (dec), zaaknr. 33071/96, ECHR 2000-XII, en onder 
meer Commissie, 4 maart 1996, Mayer e.a./Duitsland 
(verzoekschrift nrs. 18890/91, 19048/91, 19342/92 en 19549/92,  
Beslissingen en Verslagen 85, blz. 5-20).� 

 
36. Door het EHRM is derhalve vastgesteld dat een dergelijke onteigening uit hoofde van de 

Bene�-decreten geen schending van het EVRM opleverde of kon opleveren. Het EHRM 
concludeerde dat ter zake van onteigeningen die in 1945/1946 hadden plaatsgevonden op 
grond van de Bene�-decreten, geen beroep kon worden gedaan op artikel 6, lid 1, van het 
EVRM noch op artikel 1 van het Eerste Protocol. Het lijkt in het licht van deze uitspraak 
onwaarschijnlijk dat vorderingen waarbij in verband met een onteigening ingevolge de 
Bene�-decreten een beroep wordt gedaan op het EVRM, enige kans van slagen hebben. 

 
37. Het is mij helaas niet gelukt de zaak De Fours Walderode/Tsjechische Republiek te 

achterhalen. Ik denk echter niet dat deze van direct belang is voor de onderhavige 
kwestie, aangezien daarin wordt vastgesteld of bepaalde restitutiemaatregelen al dan niet 
in overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van de Tsjechische en Slowaakse Republiek (HGFV). Aangezien het HGFV 
geen onderdeel vormt van het Europees recht en het EHRM in de zaak Prins van 
Liechtenstein/Duitsland heeft geconcludeerd dat de onteigeningsmaatregelen niet in 
strijd waren met het EVRM, ben ik van mening dat de uitspraak in de zaak-De Fours 
Walderode niet van rechtstreeks belang is voor de toetreding van de Tsjechische 
Republiek tot de EU. 

 

Staatsburgerschap 
 

38. Artikel 1, lid 1, van decreet 33/1945 bepaalt: 
 

�Tsjechoslowaakse burgers met de Duitse of Hongaarse 
nationaliteit die de Duitse of Hongaarse nationaliteit hebben 
verkregen ingevolge de regelgeving van een buitenlandse 
bezettingsmacht, verliezen hun Tsjechoslowaaks 
staatsburgerschap met ingang van de dag waarop zij dat 
staatsburgerschap hebben verkregen.�1 

 
39. Het staatsburgerschap bleef echter wel behouden voor degenen die �zich loyaal hadden 

betoond ten opzichte van de Tsjechoslowaakse Republiek, nooit een strafbaar feit 
hadden gepleegd tegen de Tsjechische en Slowaakse volken en hetzij actief hadden 
deelgenomen aan de vrijheidsstrijd van het land hetzij hadden geleden onder de 
nationaal-socialistische of fascistische terreur�.2 Ook de Duitsers en Hongaren die �zich 
gedurende de periode van toenemende dreiging tegen de Republiek officieel lieten 
inschrijven als Tsjech of Slowaak� mochten hun staatsburgerschap behouden.3 Daarnaast 
voorzag het decreet in een aparte categorie voor personen die een verzoek om hun 
staatsburgerschap terug te krijgen konden indienen binnen zes maanden na de dag van 

                                                 
1 Op.cit., voetnoot 1, blz. 5. 
2 Op.cit., voetnoot 10, blz. 4 
3 Ibid., blz. 35. 
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publicatie van de betreffende regeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tot 
deze groep behoorden de Duitse �tegenstanders van het nationaal-socialisme en het 
fascisme�.1 Verzoeken inzake het terugkrijgen van het Tsjechoslowaaks 
staatsburgerschap dienden gedurende de periode gelegen tussen 10 augustus 1945 en 10 
februari 1946 te worden ingediend bij het Nationaal Comité van het district.2 

 
40. Decreet 33/1945 dient te worden gezien in het kader van de uitzetting van de Duitse en 

Hongaarse minderheden na het einde van de oorlog. Het decreet is pas na de Conferentie 
van Potsdam door president Bene� ondertekend om er zeker van te zijn dat het decreet in 
overeenstemming was met het besluit van de geallieerden.3  

 
41. Net als de onteigeningsdecreten heeft ook dit decreet een beperkte reikwijdte. Het 

ontnam slechts bepaalde personen gedurende een bepaalde tijd het Tsjechoslowaaks 
staatsburgerschap. Het decreet kan niet worden gebruikt om personen die thans het 
staatsburgerschap van de Tsjechische Republiek hebben van dat staatsburgerschap te 
beroven. Evenmin bepaalt het wie het staatsburgerschap kan verkrijgen of hoe men op 
dit moment in de Tsjechische Republiek het staatsburgerschap kan verkrijgen. 

 
42. Voorts worden mensen met het Tsjechisch staatsburgerschap vandaag de dag 

uitdrukkelijk beschermd op grond van artikel 12 van de Grondwet van de Tsjechische 
Republiek: 

 
�Artikel 12 
(1)  De wijze waarop het staatsburgerschap van de 

Tsjechische Republiek kan worden verkregen of 
verloren gaat, wordt bij wet geregeld. 

(2)  Niemand kan het staatsburgerschap tegen zijn wil 
worden ontnomen.� 

 
43. Bovendien bepaalt artikel 17 van het EG-Verdrag als volgt: 

 
�1.  Er wordt een burgerschap van de Unie ingesteld. Burger 
van de Unie is eenieder die de nationaliteit van een lidstaat 
bezit. Het burgerschap van de Unie vult het nationale 
burgerschap aan doch komt niet in de plaats daarvan.� 

 
44. Het is derhalve aan de afzonderlijke lidstaten om te beslissen wie in aanmerking komt 

voor het nationale burgerschap en hoe dat burgerschap kan worden verkregen. Mijns 
inziens is het decreet betreffende het staatsburgerschap niet relevant voor de toetreding 
van de Tsjechische Republiek tot de EU. 

 

Decreten verband houdende met strafbare feiten en strafvordering 
 

45. Wet nr. 115/1946 bepaalt als volgt: 
 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid., blz. 36. 
3 Ibid., blz. 33. 
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�Niet strafbaar is een feit dat in de periode gelegen tussen 30 
september 1938 en 28 oktober 1945 is begaan hetzij met het 
oogmerk de vrijheidsstrijd van de Tsjechen en de Slowaken te 
steunen hetzij als gerechtvaardigde represaillemaatregel tegen 
de bezetters en hun medeplichtigen, zelfs niet indien een 
dergelijk feit in andere omstandigheden wel een strafbaar feit 
zou opleveren.�1 

 
46. Deze wet heeft nog steeds rechtsgevolgen aangezien daarmee de opsporing en 

vervolging van bepaalde strafbare feiten - waaronder ook veel misdaden tegen de 
menselijkheid - worden verhinderd. Hoewel dit te verdedigen is en redelijk kan zijn in 
gevallen waarin de feiten werden begaan in het kader van de vrijheidsstrijd, denk ik niet 
dat hetzelfde geldt indien de feiten in het kader van represaillemaatregelen werden 
begaan. Het woord �gerechtvaardigde� lijkt mij in deze context arbitrair en in strijd met 
de beginselen van de rechtszekerheid. Echter, wordt een wet ingetrokken die mensen al 
meer dan vijftig jaar van strafrechtelijke aansprakelijkheid vrijwaart, met als gevolg dat 
die mensen nu alsnog kunnen worden vervolgd, dan zou dat ook kunnen worden 
bestempeld als strijdig met de vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginselen. 

 
47. Wet nr. 115/1945 wordt wel gezien als een van de kernproblemen van de naoorlogse 

Tsjechoslowaakse wetgeving die de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de EU 
zouden kunnen verhinderen of bemoeilijken. De voornaamste voorvechter van dit 
standpunt is Professor Christian Tomuschat, voormalig lid van het VN-Comité voor de 
rechten van de mens (opgericht krachtens het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten), maar aangezien hij in het Duits schrijft, kan ik op dit 
moment nog geen rechtstreeks commentaar op zijn visie geven. Professor Tomuschat 
stelt voor om deze wet door de Tsjechische Republiek te laten intrekken.2 Hij voert 
daartoe aan dat mensen in Duitsland wel terechtstaan voor oorlogsmisdaden die zij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben begaan, zelfs indien hun daden pas vele jaren 
later aan het licht komen.3 Professor Frowein vestigt de aandacht op het verschil tussen 
Duitsland en de Tsjechische Republiek, stellende dat er in Duitsland nimmer enige 
twijfel bestond over het feit dat de Duitsers verantwoordelijkheid moesten nemen voor 
de misdaden die tijdens de oorlog waren begaan en dat er ook geen sprake was van enig 
gewettigd vertrouwen dat zij zouden worden gevrijwaard van hun verantwoordelijkheid 
ter zake. 

 
48. Door de Tsjechische regering is gesteld dat veel van degenen die na de oorlog misdaden 

hebben begaan tegen mensen die tot de Duitse minderheid behoorden, in feite 
veroordeeld zijn, hoewel niet alle overtreders terecht hebben gestaan en zijn bestraft en 
niet alle straffen vandaag de dag even adequaat lijken.4 Voorts geldt dat veel 
bestuursbesluiten en algemene juridische normen in de daaropvolgende periode zijn 
gewijzigd door nieuwe wetgeving c.q. als gevolg van bestuurlijke en gerechtelijke 
procedures waarin instanties zoals de Hoge Raad voor Bestuurszaken vaak het laatste 
woord hadden. Al op 15 juni 1945 werden door de regering richtlijnen uitgevaardigd 
waarin de Tsjechoslowaakse bevolking werd opgeroepen om �alle Duitse burgers die 
trouw aan de Republiek zijn gebleven, actief hebben deelgenomen aan de vrijheidsstrijd 

                                                 
1 Juridisch advies inzake de Bene�-decreten en aanverwante kwesties, door Prof. Dr. Dres h.c. Jochen A. Frowein, blz. 19. 
2 Ibid., blz. 23. 
3 Ibid., blz. 24. 
4 Op.cit., voetnoot 1, blz. 28.  
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van de Republiek dan wel hebben geleden onder de nationaal-socialistische en 
fascistische terreur� met respect te behandelen.1   

 
49. In de Duits-Tsjechische Verklaring van 1997 werd formeel spijt betuigd over wet 

115/1945: 
 

�III. Van Tsjechische zijde wordt met name betreurd dat er in 
die periode sprake was van excessen die in strijd waren met 
de fundamentele humanitaire beginselen en met de 
rechtsnormen. Daarnaast wordt betreurd dat het op basis 
van wet nr. 115 van 8 mei 1946 mogelijk was om deze 
excessen als niet strafbaar te beschouwen en derhalve 
onbestraft te laten.� 

 
50. Uit deze verklaring blijkt dat Duitsland de gevolgen van wet 115/1945 heeft 

geaccepteerd en zij vormt een sterke aanwijzing dat Duitsland de intrekking van die wet 
niet nodig acht. 

 
51. Het effect van de andere decreten (16/1945, 137/1945 en 71/1945) is moeilijker in te 

schatten. Volgens de Juridische Dienst van het Europees Parlement (punt 62 van zijn 
advies), zijn deze decreten alle drie ingetrokken bij respectievelijk wet 33/1948 van 25 
maart 1948, wet 87/1950 van 1 augustus 1950 en wet 65/1966 van 1 januari 1966.2 Ten 
aanzien van decreet 71/1945 geldt dat het geen rechtsgevolg meer heeft. Dit geldt echter 
niet noodzakelijkerwijs voor de decreten 16/1945 en 137/1945. Professor Frowein maakt 
terecht de opmerking dat niet duidelijk is in hoeverre veroordelingen op basis van deze 
decreten nog geldig en uitvoerbaar zijn in de Tsjechische rechtsorde. Professor Frowein 
citeert in dit verband de voorlopige mening van een Tsjechisch jurist: 

 
�Vonnissen die zijn opgelegd krachtens het Grote 
Vergeldingdecreet nr. 16/1945 zijn thans om juridische en 
praktische redenen niet meer uitvoerbaar. Het decreet zelf is 
ingetrokken en kan niet in strijd zijn met het acquis 
communautaire.�3 

 
 

52. De Europese Commissie verwijst naar een radicale hervorming van het Wetboek van 
Strafvordering4 welke door de Tsjechische Republiek is aangenomen. In het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering zouden bepalingen kunnen voorkomen die op de 
onderhavige kwestie betrekking hebben, maar ik heb dat Wetboek helaas niet tot mijn 
beschikking. 

 
53. Het Tsjechische Handvest van de grondrechten en fundamentele vrijheden (�HGFV�) is 

ingevolge de constitutionele wet van 9 januari 1991 en artikel 3 van de Grondwet 
geïntegreerd in de grondwet van de Tsjechische Republiek. Artikel 3 bepaalt als volgt: 

 
�Artikel 3 

                                                 
1 Ibid., blz. 28. 
2 Op.cit.,voetnoot 10, blz. 10. 
3 Op.cit.,voetnoot 28, blz. 19. 
4 Op.cit.,voetnoot 8, blz. 5. 
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Het Handvest van de grondrechten en fundamentele vrijheden 
vormt een onderdeel van de constitutionele rechtsorde van de 
Tsjechische Republiek.� 

 
54. Artikel 40, lid 6, van het HGFV luidt: 
 

�De vraag of een feit al dan niet strafbaar is alsmede de 
strafoplegging worden beoordeeld aan de hand van het recht 
zoals dat van kracht was op het moment waarop het feit is 
begaan. Een nadien van kracht geworden wet zal slechts 
toepasselijk zijn indien zulks gunstiger is voor de pleger.� 

 
55. Naar mijn idee zijn de decreten 16/1945 en 137/1945 - ook al zijn ze ingetrokken - op 

grond van het bepaalde in artikel 40, lid 6, van het HGFV toch geldig en uitvoerbaar. Er 
is derhalve met het oog op de EU-vereisten duidelijk bewijs nodig dat veroordelingen 
ingevolge de betreffende  decreten niet ten uitvoer gelegd kunnen worden. 

 
56. Ik zou daaraan willen toevoegen dat er op grond van de artikelen 62 en 87 van de 

Grondwet mogelijkheden zijn om de gevolgen van deze decreten teniet te doen: 
 

�Artikel 62 
De President van de Republiek zal: 
g)  door rechters opgelegde straffen kwijtschelden en 

verminderen, bevelen dat van (verdere) strafrechtelijke 
vervolging wordt afgezien en toestaan dat opgelegde 
straffen uit persoonsregisters worden verwijderd (�)� 

 
�Artikel 87 
(1)  Het Constitutionele Hof beslist 
b)  over de afschaffing van wetten c.q. de daarin vervatte 

bepalingen indien deze strijdig zijn met het 
constitutionele recht of met een internationaal verdrag 
als bedoeld in artikel 10 (�)� 

 
57. Mijns inziens zou de president van deze bevoegdheid ingevolge artikel 62 gebruik 

kunnen maken om eenieder amnestie te verlenen die op grond van een Bene�-decreet is 
veroordeeld. Een dergelijke veroordeling zou echter ook ter toetsing kunnen worden 
voorgelegd aan het Constitutionele Hof, dat van zijn bevoegdheid uit hoofde van artikel 
87 gebruik zou kunnen maken om het decreet af ter schaffen indien het in strijd is met 
het HGFV of het EVRM. 

 
58. Niettegenstaande mijn suggesties in punt 57 zou de Tsjechische Republiek ervoor zorg 

moeten dragen dat er een duidelijke en ondubbelzinnige voorziening komt die ertoe leidt 
dat ondeugdelijke veroordelingen op grond van de Bene�-decreten niet ten uitvoer 
kunnen worden gelegd. 
 

Voorrang van het Europees recht 
 

59. Het is hier wellicht ook nog van belang te wijzen op het arrest van het Europese Hof van 
Justitie in zaak C-106/77, Amministrazione della Finanze dello Stato/Simmental SpA, 
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Jurispr. 1978, blz. 629-658, waarin de voorrang van het Europese recht wordt bevestigd. 
Met name de volgende overwegingen zijn daarbij relevant: 
 

�17.  Dat daarenboven, krachtens het beginsel van de 
voorrang van het Gemeenschapsrecht, de 
Verdragsbepalingen en de rechtstreeks toepasselijke 
handelingen der instellingen in hun verhouding tot het 
nationale recht van de lidstaten tot gevolg hebben niet 
alleen dat zij door het enkele feit van hun 
inwerkingtreding elke strijdige bepaling van de 
bestaande nationale wetgeving van rechtswege buiten 
toepassing doen treden (�)� 

 
  �21.   Dat uit een en ander volgt dat elke in het kader zijner 

bevoegdheid aangezochte nationale rechter verplicht is 
het Gemeenschapsrecht integraal toe te passen en de 
door dit recht aan particulieren toegekende rechten  te 
beschermen, daarbij buiten toepassing latend elke 
strijdige bepaling van de nationale wet, ongeacht of deze 
van vroegere of latere datum is dan de 
Gemeenschapsregel.� 

 
60. Volgens deze uitspraak en gezien de vaste beginselen die gelden ten aanzien van de 

suprematie van het Europees recht, worden de eventuele decreten die in de Tsjechische 
Republiek van toepassing zijn en die strijdig zijn met het Europees recht, door de 
werking van het Europees recht ongeldig. 

 
61. Artikel 10 van de Grondwet van de Tsjechische Republiek luidt: 

 
�Artikel 10 
Alle internationale verdragen op het gebied van de 
mensenrechten en fundamentele vrijheden die bekrachtigd 
en afgekondigd zijn en waaraan de Tsjechische Republiek is 
gebonden, hebben rechtstreekse werking en voorrang boven 
de wet.� 

 
62. Op grond van artikel 10 van de Grondwet van de Tsjechische Republiek zou het EVRM 

na de toetreding van de Tsjechische Republiek tot Europa in dat land rechtstreeks 
bindend recht vormen, zodat eventueel strijdige wettelijke regels niet langer tot het 
geldende recht behoren. 

 

Het �estoppel�-argument 
 

63. Naar mijn mening zijn er goede argumenten denkbaar om het standpunt te verdedigen 
dat Duitsland afstand heeft gedaan van het recht om de Bene�-decreten op het 
internationale platform en meer in het bijzonder in het kader van de toetreding tot 
Europa ter discussie te stellen. 
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64. In de zaak Prins van Liechtenstein/Duitsland verwezen de Duitse rechters naar hoofdstuk 
6, artikel 3, van de Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and 
the Occupation van 23 oktober 1954 (�Settlement Convention�). Hoofdstuk 6, artikel 3, 
luidt als volgt: 

 
�1.  De Bondsrepubliek Duitsland zal in de toekomst geen 
bezwaren indienen tegen de maatregelen die zijn genomen of 
die zullen worden genomen hetzij met betrekking tot alle zich 
in het buitenland bevindende Duitse vermogens die in beslag 
zijn of worden genomen met het oog op herstelbetalingen of 
restitutie, hetzij als gevolg van de staat van oorlog hetzij op 
grond van de overeenkomsten die door de Drie Geallieerde 
Machten zijn of worden gesloten met andere geallieerde 
landen, neutrale landen of voormalige bondgenoten van 
Duitsland.� 

 
�3.  Vorderingen jegens personen die een eigendomsrecht 
hebben verkregen of overgedragen op grond van de 
maatregelen als bedoeld in lid 1 � van dit artikel, dan wel 
jegens internationale organisaties, buitenlandse regeringen 
of personen die op last van deze regeringen hebben 
gehandeld, zullen niet ontvankelijk worden verklaard.�1 

 
65. Mijns inziens is het voor Duitsland door de aanvaarding van deze voorwaarden niet meer 

mogelijk om zaken aan de orde te stellen die verband houden met de Bene�- 
onteigeningsdecreten. 

 
66. De Duits-Tsjechische Verklaring van 1997 geeft steun aan de �estoppel�-gedachte en 

leidt er toe dat dit argument ook gelding heeft voor de andere decreten en 
oorlogsgerelateerde handelingen: 

 
�IV Beide zijden erkennen dat onrecht dat in het verleden is 
aangedaan ook in dat verleden thuishoort en richten 
derhalve hun betrekkingen op de toekomst. Juist omdat het 
bewustzijn van de tragische hoofdstukken in hun 
geschiedenis blijft voortleven, zijn zij vastbesloten om in de 
ontwikkeling van hun betrekkingen prioriteit te blijven geven 
aan begrip en wederzijdse overeenstemming, waarbij elke 
partij tezelfdertijd trouw blijft aan het eigen rechtssysteem en 
het feit respecteert dat de andere partij in een andere 
juridische positie verkeert. Beide zijden verklaren derhalve 
dat zij hun betrekkingen niet willen belasten met politieke en 
juridische kwesties uit het verleden.�2 

 
67. Met name ten aanzien van de EU dient bedacht te worden dat de EU berust op het 

fundamentele principe van de eenwording van Europa na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. Iedere poging van Duitsland om de Tsjechische Republiek van het 
lidmaatschap uit te sluiten op grond van gebeurtenissen die gedurende de eerste jaren na 
de oorlog plaatsvonden, strookt duidelijk niet met de grondslag waarop de EU tot stand 
is gekomen noch met de doelstellingen en verplichtingen van de EU. 

                                                 
1 Op.cit., voetnoot 20, blz. 12. 
2 Op.cit., voetnoot 18, blz. 2.  
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68. Daarbij is met name artikel 307 van het EU-Verdrag nog van belang, dat luidt: 

 
�De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit 
overeenkomsten vóór 1 januari 1958 of, voor de toetredende 
Staten, vóór de datum van hun toetreding gesloten tussen 
een of meer lidstaten enerzijds en  een of meer derde Staten 
anderzijds, worden door de bepalingen van dit Verdrag niet 
aangetast. 

 
Voor zover deze overeenkomsten niet verenigbaar zijn met 
het Verdrag, maken de betrokken lidstaat of lidstaten gebruik 
van alle passende middelen om de vastgestelde 
onverenigbaarheid op te heffen. Indien nodig verlenen 
lidstaten elkaar bijstand teneinde dat doel te bereiken en 
volgen ze in voorkomende gevallen een gemeenschappelijke 
gedragslijn. 

 
Bij de toepassing van de overeenkomsten, bedoeld in de 
eerste alinea, houden de lidstaten rekening met het feit dat 
de voordelen door elke lidstaat in dit Verdrag toegestaan, 
een wezenlijk bestanddeel uitmaken van de totstandkoming 
van de Gemeenschap en dientengevolge onverbrekelijk 
verbonden zijn met de oprichting van de gemeenschappelijke 
instellingen, met het toekennen van bevoegdheden aan die 
instellingen en met het verlenen van dezelfde voordelen door 
de overige lidstaten.� 

 
69. De Duits-Tsjechische Verklaring van 1997 dient gezien te worden als een overeenkomst 

ter opheffing van onverenigbaarheden. Het mag daarom niet worden toegestaan dat 
Duitsland de Tsjechische Republiek van toetreding zou afhouden om redenen die even 
goed tegen Duitsland hadden kunnen worden aangevoerd indien zij vóór de toetreding 
van Duitsland naar voren waren gebracht. 

 

Conclusies 
 

70. De decreten verband houdende met onteigening en staatsburgerschap kunnen geen 
nieuwe rechtsverhoudingen meer scheppen. De gevolgen ervan zijn een feit, en al meer 
dan vijftig jaar wordt voor het bestaan van eigendomsrechten een beroep op deze 
decreten gedaan. Er is een gewettigd vertrouwen ontstaan dat de decreten geldige 
wetgeving vormen en er zijn eigendomsrechten gecreëerd die thans op grond van het 
EVRM zouden worden beschermd. De decreten zijn overigens irrelevant in het kader 
van de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de EU. 

 
71. Het dwangarbeidsdecreet heeft vandaag de dag geen rechtsgevolg en dient dus ook geen 

gevolgen te hebben voor de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de EU. 
 

72. De decreten op grond waarvan de strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt uitgesloten 
voor misdaden die na de oorlog door Tsjechoslowaken zijn begaan als 
represaillemaatregel tegen de Duitsers zijn betreurenswaardig. Aangezien de betreffende 
bepalingen echter al meer dan vijftig jaar van kracht zijn, mogen de mensen erop 
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vertrouwen dat zij thans niet meer voor die misdaden vervolgd zullen worden. Mijns 
inziens dienen deze bepalingen geen obstakel voor toetreding te vormen. 

 
73. De decreten op grond waarvan arbitraire en verstekzaken aanhangig konden worden 

gemaakt voor misdaden begaan tijdens de oorlog zouden nog steeds gevolgen kunnen 
hebben in de zin dat veroordelingen die op die basis zijn uitgesproken nog ten uitvoer 
zouden kunnen worden gelegd. De Tsjechische Republiek dient ervoor te zorgen dat er 
een wettelijke voorziening in het leven wordt geroepen die ertoe leidt dat veroordelingen 
uit hoofde van deze decreten thans niet ten uitvoer kunnen worden gelegd zonder 
deugdelijk proces dat voldoet aan de huidige beginselen van procesrecht en de 
mensenrechten. 

 
74. Een eventuele onverenigbaarheid van de Bene�-decreten met de huidige Europese  

rechtsregels en beginselen zou toetreding niet in de weg mogen staan, aangezien 
eventueel onverenigbare rechtsregels niet toepasselijk zullen worden verklaard op grond 
van het feit dat het Europees recht na de toetreding van de Tsjechische Republiek tot de 
EU voorrang zal hebben. 

 
75. Er zijn sterke argumenten aan te voeren voor de stelling dat geen enkel land het recht 

heeft om kwesties aan de orde te stellen die verband houden met wetgeving die 
voortvloeit uit de specifieke omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog en die in het 
kader van internationale overeenkomsten is goedgekeurd. Met name zou geen enkel land 
het recht mogen hebben om dergelijke kwesties aan de orde te stellen met de bedoeling 
een andere land te beletten tot de EU toe te treden, aangezien daarmee de hele basis 
waarop de EU berust ondermijnd zou worden. 

 
 
 

Lord Kingsland Q.C. 
1 oktober 2002  
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