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2 de Outubro de 2002 
 
 
 
 

 

CONCLUSÕES COMUNS 
por Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein, Lord Kingsland. 

 
 
As nossas conclusões comuns são as seguintes: 
 
 
1.  As acções de confisco realizadas com base nos Decretos Benes não levantam qualquer 

questão de incompatibilidade relevante à luz do direito comunitário, que não tem efeito 
retroactivo. 

 
 
2.   Os decretos relativos à cidadania não se enquadram na esfera de competência da UE. 
 
 
3.  Embora seja, em alguns aspectos, discriminatório, tal como já foi afirmado pelo Comité 

das Nações Unidas para os Direitos do Homem, o sistema de restituições aplicado pela 
República Checa não levanta qualquer questão de incompatibilidade relevante à luz do 
direito comunitário. 

 
 
4.  Durante o processo de adesão, deverá ser esclarecido o facto de as sentenças 

condenatórias proferidas em procedimentos criminais com base nos Decretos Benes não 
poderem ser executadas após a adesão. 

 
 
5.  No contexto da adesão, não parece imperativo revogar a Lei n.º 115 de 1946 que exclui a 

responsabilidade criminal pelos actos cometidos a título de �justa represália�. A razão 
para este entendimento reside no facto de as pessoas se terem regido por estes decretos 
ao longo de mais de 50 anos e, como tal, terem uma expectativa legítima de que não 
serão julgadas por aqueles actos. Porém, uma vez que consideramos que esta lei 
contraria os direitos do Homem e todos os princípios jurídicos fundamentais, somos de 
opinião de que a República Checa deveria reconhecer formalmente este facto. 

 
 
6.  Baseámos os nossos pareceres no pressuposto de que, a partir da data da adesão, todos os 

cidadãos da UE terão os mesmos direitos no território da República Checa. 
 
 

* * * 
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1. O mandato 
 

1) Fui incumbido da missão de preparar um estudo sobre a eventual relevância dos 

chamados Decretos Bene�, à luz do artigo 49.º do Tratado da União Europeia, para a adesão da 

República Checa à União Europeia. De acordo com os parâmetros estipulados no mandato 

formulado pela Presidência do Parlamento Europeu, o presente parecer deverá:  

 
-  centrar-se na validade e efeitos jurídicos, no dia de hoje, dos chamados Decretos Bene� 

e das leis de restituição com eles relacionadas e na sua compatibilidade com o direito 

comunitário, os critérios de Copenhaga e o direito internacional relevante para efeitos 

da adesão; 

 
- tomar em consideração os pareceres jurídicos disponíveis, em especial aqueles 

emitidos pelos serviços jurídicos das instituições europeias; 

 
- indicar se os países candidatos em causa deverão adoptar quaisquer medidas 

adequadas, tendo em vista a sua adesão. 

 

2) O presente parecer baseia-se numa cuidadosa análise dos pareceres jurídicos que me 

foram facultados pelo Parlamento Europeu e pelo Serviço Jurídico da Comissão Europeia, bem 

como de outros documentos que tive a oportunidade de analisar.1 Um vez que não compreendo a 

língua checa, fui obrigado a confiar em versões traduzidas dos mesmos.  

                                                 
1 Documentos : Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, Parecer sobre os efeitos jurídicos e sobre certas 
consequências jurídicas dos chamados �Decretos Bene��, Bruxelas, 24 de Abril de 2002, SJ-0071/02; Serviço 
Jurídico da Comissão Europeia, Os chamados �Decretos Bene�� e a sua relevância ao abrigo do direito 
comunitário, cópia não oficial da análise realizada pelo Serviço Jurídico da Comissão Europeia sobre os Decretos 
Bene�, documento confidencial e de acesso limitado, sem número de referência. 
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2. A interpretação do artigo 49.º do Tratado da União Europeia 
 

3) Segundo o artigo 49.º do Tratado da União Europeia, �Qualquer Estado europeu que 

respeite os princípios enunciados no nº 1 do artigo 6.º pode pedir para se tornar membro da 

União ......�. O n.º 1 do artigo 6.º do referido tratado tem a seguinte redacção: �A União assenta 

nos princípios da liberdade, da democracia, do respeito pelos direitos do Homem e pelas 

liberdades fundamentais, bem como do Estado de Direito, princípios que são comuns aos 

Estados-Membros�.  

 

4) O princípio da homogeneidade na estrutura constitucional fundamental dos 

Estados-Membros da União Europeia consagrado nestas disposições refere-se às condições 

actualmente vigentes nesses mesmos Estados-Membros. Resulta claro do contexto e da história 

da integração europeia que estas regras não impedem a adesão à União Europeia de países em 

que tenham vigorado regimes fascistas ou comunistas.  

 

5) Com efeito, não devemos esquecer que a estrutura da integração da Europa teve 

início com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, cujo tratado de constituição foi 

negociado apenas seis anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial entre seis Estados-

Membros, cinco dos quais haviam sido, pelo menos parcialmente, ocupados pela Alemanha 

durante a guerra.1 As populações destes países sofreram grandes provações durante o período da 

ocupação.  

 

                                                 
1 O texto parcial do preâmbulo é o seguinte: �[...] Resolvidos a substituir as rivalidades seculares por uma fusão dos 
seus interesses essenciais, a assentar, pela instituição de uma comunidade económica, os primeiros alicerces de uma 
comunidade mais ampla e mais profunda entre povos há muito divididos por conflitos sangrentos e a lançar as 
bases de instituições capazes de orientar um destino doravante compartilhado, decidiram criar uma Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço [...]� 
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6) Por conseguinte, é indiscutível que a interpretação de disposições como as constantes 

dos artigos 49.º e 6.º do Tratado da União Europeia deve ter em conta uma visão do futuro e não 

do passado. Por outro lado, não devemos excluir o facto de certas disposições adoptadas no 

passado poderem ter efeitos jurídicos que devem ser analisados na perspectiva da sua 

compatibilidade com os artigos 49.º e 6.º do Tratado da União Europeia. Esta foi a questão 

levantada com os chamados Decretos Bene�.  

 

7) Neste contexto, merecem referência as resoluções do Parlamento Europeu de 15 de 

Abril de 1999 e 5 de Setembro de 2001. Nesta última resolução, o Parlamento Europeu saudou 

�a intenção do Governo checo de examinar se as leis e os decretos de 1945 e 1946, promulgados 

pelo Governo Bene�, e ainda em vigor, são contrários ao direito comunitário vigente e aos 

critérios de Copenhaga�.1  

 

3. Os chamados Decretos Bene� 
 

8) Os chamados �Decretos Bene�� referem-se a um conjunto de leis promulgadas pelo 

Presidente Edward Bene� que, com base num decreto constitucional de 15 de Outubro de 1940, 

exerceu poderes de emergência a partir de Londres, depois de ter deixado o território da 

Checoslováquia. O Presidente Bene� exerceu ainda estes poderes após o seu regresso à 

Checoslováquia.2 Depois de o poder legislativo na Checoslováquia ter sido transferido para a 

Assembleia Nacional provisória, em 28 de Outubro de 1945, foi aprovada uma lei constitucional 

                                                 
1 Resolução do Parlamento Europeu sobre o pedido de adesão da República Checa à União Europeia e o estado das 
negociações (Jornal oficial C 72 E de 21 de Março de 2002) 
2 De acordo com as informações de que disponho, foram aprovados um total de 143 decretos, 98 dos quais após o 
regresso do Presidente Bene� no final da Segunda Guerra Mundial. Cf. Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, 
ibid., para. 16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, p. 512. Para uma tradução não oficial de alguns dos mais 
importantes Decretos Bene� para alemão, consultar http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
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específica em 28 de Março de 1946, ratificando todos os Decretos Bene� com efeito 

retroactivo.1  

 

9) No contexto actual, apenas um número reduzido de decretos e leis poderiam levantar 

questões relevantes no contexto da adesão da República Checa à União Europeia. Estes decretos 

e leis são os seguintes:  

 

a) Decreto de 21 de Junho de 1945 (N.º 12) e Decreto de 20 de Julho de 1945 (N.º 28) sobre o 

confisco de bens, sem indemnização, especialmente os pertencentes a membros da população 

húngara ou alemã. Estes decretos relativos ao confisco de bens foram complementados pelo 

Decreto de 25 de Outubro de 1945 (N.º 108), segundo o qual todos os bens pertencentes a 

pessoas de nacionalidade alemã ou húngara eram confiscados, excepto os pertencentes 

àquelas que tivessem permanecido leais à Checoslováquia. 

 

b) Decreto de 2 de Agosto de 1945 (N.º 33) sobre a cidadania checoslovaca. Nos termos deste 

decreto, os cidadãos checoslovacos de nacionalidade alemã ou húngara que tivessem 

adquirido a cidadania alemã ou húngara, perdiam a sua cidadania checoslovaca com efeitos 

retroactivos à data de aquisição da cidadania alemã ou húngara. Todos os outros cidadãos 

checoslovacos de nacionalidade alemã ou húngara perdiam a sua cidadania checoslovaca na 

data de entrada em vigor do decreto. Eram previstas excepções para as pessoas que tivessem 

agido com lealdade para com a Checoslováquia.  

 

c) Decretos específicos sobre direito penal e processo penal permitiam o julgamento à revelia de 

pessoas acusadas de deslealdade para com o Estado Checoslovaco durante o período da 

                                                 
1 Lei constitucional de 28 de Março de 1946 (N.º. 57); a tradução alemã poderá ser consultada em H. Slapnicka, 
ibid., p. 520. 
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ocupação. O Decreto N.º 16/1945 previa a aplicação da pena de morte em determinados 

casos e ainda penas de prisão muito longas e severas. Embora estas disposições já não se 

encontrem em vigor, não se sabe ao certo se ainda existem pessoas a cumprir penas impostas 

por sentenças proferidas com base nestes decretos.  

 

d) Em 8 de Maio de 1946, a Assembleia Nacional provisória aprovou um diploma sobre a 

legalidade dos actos relacionados com a luta pela recuperação da liberdade da população 

checa e eslovaca (Lei N.º 115). O artigo 1º desta lei excluía a ilicitude de qualquer acto 

praticado entre 30 de Setembro de 1938 e 28 de Outubro de 1945, com o objectivo de ajudar 

na luta pela libertação dos checos e dos eslovacos ou que representasse uma justa represália 

contra actos das forças de ocupação e dos seus cúmplices, ainda que esse acto fosse punível 

por lei noutras circunstâncias.1  

 
O presente parecer abordará as diferentes questões suscitadas no âmbito destas disposições.  

 

4. Observações preliminares 
 

10) Impõe-se clarificar o âmbito do presente parecer relativamente a duas matérias 

distintas, de forma a evitar possíveis mal-entendidos. Uma destas matérias diz respeito à posição 

da República Eslovaca e a outra refere-se ao estatuto jurídico de todos os cidadãos da União 

Europeia após a adesão.  

11) Após a extinção do Estado da Checoslováquia, concretizada através de um processo 

baseado no acordo celebrado entre o lado checo e o lado eslovaco, foram criadas duas novas 

                                                 
1 Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, ibid., para. 60. Por vezes, a expressão "justa retribuição" é utilizada 
com o significado de "justa represália". 
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repúblicas: a República Checa e a República Eslovaca.1 Os Decretos Bene� continuaram a fazer 

parte da ordem jurídica de ambas os Estados. Embora muitas das questões adiante analisadas no 

presente parecer também digam respeito à República Eslovaca, o parecer incide apenas sobre a 

situação na República Checa. A razão desta delimitação reside no facto de os documentos 

disponíveis, incluindo os pareceres do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, 

respeitarem sobretudo à República Checa. Uma vez que a adesão da República Checa deverá 

ficar em primeiro lugar, justifica-se limitar o presente parecer à situação desta.  

 

12) Não me foi fornecida qualquer informação específica sobre o estado das negociações 

entre a União Europeia e a República Checa relativamente à adesão. Não existem, 

nomeadamente, quaisquer informações disponíveis sobre a possibilidade de serem acordadas 

disposições transitórias em matéria de aquisição de bens por parte de cidadãos da União 

Europeia no território da República Checa. As questões colocadas no mandato definido pelo 

Parlamento Europeu não apresentam qualquer indício de que as negociações de adesão possam 

vir a permitir qualquer distinção entre os cidadãos da União Europeia depois da adesão. 

Efectivamente, é importante salientar que uma disposição desta natureza constituiria uma 

ruptura drástica com as tradições da União Europeia e poderia mesmo ser judicialmente 

contestada, dado tratar-se de uma disposição discriminatória incompatível com os princípios 

constitucionais gerais em que assenta a União Europeia.  

 

13) Por conseguinte, o presente parecer baseia-se no pressuposto de que, com a adesão, 

todos os cidadãos da União Europeia terão o mesmo direito de adquirir bens no território da 

República Checa. Isto não exclui a possibilidade de serem adoptadas disposições transitórias 

específicas e de serem aprovadas disposições legais em matéria de residências secundárias. É do 

                                                 
1 Para uma descrição pormenorizada deste processo, consultar Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, 
Constitutional Fissure, Negotiated Breakup, 1997. 
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conhecimento geral que o Protocolo N.º 16 de 1992 protege a legislação dinamarquesa sobre 

aquisição de residências secundárias contra possíveis contestações ao abrigo do direito 

comunitário.  

 

14) Porém, em virtude dos mal-ententidos que surgem, por vezes, no contexto actual, 

deve salientar-se que não é possível adoptar um protocolo adicional que estabeleça disposições 

discriminatórias para diferentes categorias de cidadãos da União Europeia. 

 Isto significa que os alemães, húngaros ou austríacos que tenham residido, ou cujos 

antepassados tenham residido nos territórios sudetas não podem ter menos direitos ao abrigo do 

sistema jurídico da União Europeia do que outros cidadãos da União.  

 

5. A questão dos confiscos em 1945/1946 
 

15) O confisco, sem indemnização, de bens pertencentes a ex-cidadãos checoslovacos ou 

outros cidadãos considerados membros da população alemã e húngara é uma questão que ficou 

terminada em 1945 e 1946. Por esta razão, o Tribunal Constitucional checo determinou, numa 

decisão proferida em 8 de Março de 1995, que o Decreto N.º 108 de 25 de Outubro de 1945 

deveria ser considerado extinto como fonte de direito.1 Porém, não há dúvida de que o decreto 

foi considerado como tendo sido validamente adoptado e permitiu transferir bens originalmente 

detidos por aqueles contra quem foram praticados os confiscos. Consequentemente, é relevante 

para efeitos do actual estatuto jurídico dos bens em causa na ordem jurídica checa. 

 

16) É discutível se, em 1945 e 1946, o confisco de bens realizado no contexto de uma 

deslocação forçada de determinadas populações poderia ser justificado ao abrigo do direito 
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internacional público, mesmo tendo em consideração a natureza específica das reacções às 

acções alemãs durante a Segunda Guerra Mundial.2 Todavia, é indiscutível que este confisco 

nada tem a ver com a regras constantes do artigo 49.º e do artigo 6.º do Tratado da União 

Europeia. Nenhum destes artigos se refere ao passado e poderia reabrir questões sobre confisco 

há muito resolvidas no sistema jurídico de um país candidato à adesão.  

 

17) O artigo 295.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia confirma que o mesmo 

não prejudica as normas que regulam o regime da propriedade em todos os Estados-Membros. 

Esta disposição é aplicável a todos os bens, incluindo bens adquiridos através de, ou após um 

confisco lícito à luz da ordem jurídica do Estado-Membro em causa e muito antes da adesão. O 

Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias esclareceu ,efectivamente, que o artigo 295.º 

não pode restringir as liberdades consagradas no Tratado.1 Porém, estas liberdades não se 

referem, de forma alguma, ao confisco de bens efectuado em 1945/46.  

 

18) É igualmente necessário tomar em consideração o facto de o Tratado que institui a 

Comunidade Europeia não estabelecer directamente quaisquer requisitos em matéria de 

                                                                                                                                                            
1 Decisão do Tribunal Constitucional checo de 8 de Março de 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 (1995 
� Vol. I), 73 e ss.); para a tradução alemã, consultar G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, 2001, p. 151 e ss. 
2 A discussão desta questão não se poderia limitar às acções da Checoslováquia, sendo também necessário analisar 
as decisões adoptadas pelas forças aliadas na Conferência da Potsdam em 1945. De acordo com o Protocolo desta 
Conferência, era necessário transferir para a Alemanha a população alemã ou membros desta população que ainda 
se encontrassem na Polónia, na Checoslováquia e na Hungria. Acrescentava-se ainda que esta deslocação deveria 
ser realizada de forma organizada e humana. É do conhecimento geral que esta condição foi várias vezes 
desrespeitada antes e depois da Conferência de Potsdam. Com esta decisão, as forças aliadas parecem ter aceitado 
implicitamente o confisco dos bens que ficavam nos países de onde as pessoas eram transferidas. Uma publicação 
checa recente inclui declarações dos embaixadores da Rússia, Estados Unidos e Reino Unido em Praga, 
confirmando as decisões de Potsdam. Estas declarações demonstram que qualquer discussão sobre a deslocação 
forçada da população alemã do território da Checoslováquia e o confisco dos bens que lá ficaram envolveria as 
potências que participaram na decisão adoptada em Potsdam. A referida publicação checa é �Právní aspekty odsunu 
sudetských Nemcu, 1996, p. 103�. Para uma análise da Conferência de Potsdam, consultar J. A. Frowein, Potsdam 
Agreements on Germany, Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 1997, p. 1087-
1092. Para uma análise crítica da questão da deslocação em particular, consultar 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), p. 1-69. No contexto actual, é preciso 
não esquecer que fora a Alemanha quem havia iniciado a deslocação forçada de populações. Esta deslocação não se 
limitava aos judeus, incluindo também polacos e outras populações. Cf. G. Aly, Endlösung, 1998. 
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confisco. O artigo 6.º do Tratado da União Europeia deve ser claramente interpretado à luz dos 

requisitos estabelecidos na Convenção Europeia dos Direitos do Homem naquele contexto. 

Consequentemente, o artigo 1.º do Primeiro Protocolo à Convenção, que impõe, em princípio, o 

pagamento de uma indemnização em caso de expropriação, é aplicável no direito comunitário.2 

Todavia, esta regra não tem efeito retroactivo e não é aplicável ao confisco de bens realizado em 

1945/1946.  

 

19) A opinião de que o confisco de bens em 1945/46 não pode ser contestado com base 

no direito comunitário encontra-se correctamente expressa na análise do Serviço Jurídico da 

Comissão Europeia3 , bem como no parecer do Parlamento 4. Esta também é a posição adoptada 

por outros autores que emitiram um parecer sobre esta matéria.5 Na Declaração Germano-Checa 

de 1997, o lado checo lamenta a injustiça que representa o confisco de bens de pessoas 

inocentes, mas não se extraem quaisquer consequências desta afirmação.6  

 

20) Importa referir, no contexto actual, que após a reunificação, a Alemanha não 

devolveu os bens confiscados entre 1945 e 1949 com base em decisões soviéticas. O Tribunal 

Constitucional Federal alemão confirmou, em vários acórdãos, que esta prática não viola a 

garantia constitucional do direito de propriedade.1 Estamos perante o exemplo de um 

Estado-Membro da União Europeia que não restituiu bens confiscados, em circunstâncias muito 

especiais, após a Segunda Guerra Mundial. 

                                                                                                                                                            
1 Processo C-350/92, Espanha/Conselho, COLECTÂNEA DA JURISPRUDÊNCIA 1995, pág. I 1985. 
2 Comparar J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2ª ed. 1996, 809-817; o princípio da indemnização foi 
estabelecido nos acórdãos proferidos nos processos James e Lithgow em 1986, TEDH 98, 66 e ss.; 102, 89 e ss. 
3 Serviço Jurídico da Comissão Europeia, ibid., p. 4. 
4 Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, ibid., para. 165 e ss., p. 24 s. O parecer do Parlamento refere-se à 
decisão proferido pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em 12 de Julho de 2001 no processo Prince Hans-
Adam II do Liechtenstein. Porém, neste acórdão, o Tribunal não se debruçou sobre a questão do confisco no 
contexto actual. (Consultar a p. 10).  
5 C. Tomuschat, em: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, p. 451. 
6 Ver Anexo, Declaração, Secção III 
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21) Estes factos levam-me a concluir que o confisco de bens efectuado ao abrigo dos 

chamados Decretos Bene� não suscita qualquer questão de incompatibildade no contexto da 

adesão da República Checa à União Europeia.  

 

6. A decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem no processo instaurado pelo Príncipe 
do Liechtenstein 
 

22) O acórdão emitido pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em 21 de Julho de 

2001 na sequência do requerimento apresentado pelo Príncipe do Liechtenstein2 é citado no 

parecer jurídico do Parlamento.3  

 

23) O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem teve que decidir se o facto de os 

tribunais alemães terem recusado pronunciar-se sobre a compatibilidade entre o direito 

internacional e o confisco de bens efectuado ao abrigo dos Decretos Bene� constituiu uma 

violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Príncipe do Liechtenstein alegara 

que esta recusa violava o seus direitos ao abrigo da Convenção. O Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem sustentou que o facto de os tribunais alemães se terem regido pelas 

disposições de um tratado internacional que os impedia de se pronunciarem sobre quaisquer 

confiscos efectuados após a Segunda Guerra Mundial era totalmente consentâneo com a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Consequentemente, o tribunal não proferiu 

qualquer decisão sobre os confiscos. 

 

                                                                                                                                                            
1 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
2 TEDH, acórdão de 12 de Julho de 2001, Príncipe Hans-Adam II do Liechtenstein contra a Alemanha, 
requerimento n.º 42527/98.  
3 Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, ibid., par. 81-86, p. 12/13 e par. 166-169, p. 24/25. 
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24) No que respeita à alegada violação do direito de propriedade ao abrigo do artigo 1.º 

do Primeiro Protocolo à CEDH, o tribunal concluiu que não existia qualquer violação. O 

Príncipe do Liechtenstein alegara que ainda era o proprietário do quadro em causa e que o 

confisco, que contrariava o direito internacional público, deveria ser considerado não efectivo. 

O Tribunal considerou que o requerente não detinha a �propriedade� na acepção do artigo 1.º. 

No ponto 85 do acórdão, o Tribunal observou que a expropriação tinha sido realizada pelas 

autoridades da ex-Checoslováquia em 1946, tal como viria a ser confirmado pelo Tribunal 

Administrativo de Bratislava em 1951, ou seja, antes de 3 de Setembro de 1953, data de entrada 

em vigor da Convenção e antes de 18 de Maio de 1954, data de entrada em vigor do Protocolo 

n.º 1. Consequentemente, o tribunal declarou-se incompetente ratione temporis para conhecer 

das circunstâncias da expropriação ou dos efeitos produzidos pela mesma até àquela data (ver 

Malhous contra a República Checa (dec.) supracitado e a jurisprudência da Comissão, por 

exemplo, no caso Mayer e outros contra a Alemanha, queixas n.os 18890/91, 19048/91, 

19342/92 e 19549/92, decisão da Comissão de 4 de Março de 1996, (Decisions and Reports 85, 

pp. 5-20).  

O Tribunal acrescentou não existir, naquelas circunstâncias, qualquer forma de violação 

continuada da Convenção por parte da República Federal da Alemanha, que pudesse afectar os 

limites temporais da competência do tribunal (ver, a contrario, o acórdão no caso Loizidou 

contra a Turquia (mérito) supracitado, p. 2230, § 41). 

Posteriormente a esta medida, o pai do requerente e o próprio requente não podiam ter exercido 

quaisquer direitos de propriedade sobre o quadro, que permanecera na posse do Gabinete dos 

Monumentos Históricos de Brno na República Checa. 

Nestas circunstâncias, não seria possível considerar, à luz do artigo 1.º do Protocolo N.º 1, que o 

requerente, como herdeiro do seu pai, tivesse conservado um direito de propriedade ou um 



 

PE 323.934 

 

16

direito de restituição contra a República Federal da Alemanha que se configurasse como uma 

"expectativa legítima� no sentido utilizado pela jurisprudência do tribunal. 

Assim sendo, as decisões dos tribunais alemães e a subsequente devolução do quadro à 

República Checa não poderiam ser considerados uma interferência na �propriedade� do 

requerente, no sentido do artigo 1.º do Protocolo N.º 1). 

Consequentemente, o Tribunal concluiu que não existira qualquer violação do artigo 1.º do 

Protocolo N.º 1.  

 

25) Embora seja possível ver naquela parte do acórdão uma confirmação da validade dos 

confiscos na ordem jurídica internacional, o Tribunal sublinhou que não poderia, ratione 

temporis, pronunciar-se sobre o confisco de bens efectuado em 1945/1946. No entanto, o 

acórdão sustenta claramente a opinião expressa no presente parecer de que estes actos não 

suscitam uma questão de incompatibilidade relevante à luz da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem.  

7. Uma possível discriminação no processo de restituição 
 

26) Com a Lei n.º 243/1992 de 15 de Abril de 1992, foi introduzida a possibilidade de 

restituição dos bens que haviam sido confiscados a determinadas pessoas com base nos Decretos 

Bene�. Esta restituição abrangia apenas cidadãos da República Checa. De acordo com o n.º 3 do 

artigo 11º-A a da Lei 243/1992, as pessoas referidas no nº 2 do artigo 2.º, podem apresentar 

pedidos de restituição de bens imóveis nos termos da referida lei, até 30 de Junho de 2001. 

Significa isto que o prazo para a apresentação de pedidos de restituição terminou muito antes de 

o processo de adesão poder estar concluído. 
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27) A questão que se coloca consiste em saber se um processo de restituição em que o 

prazo de apresentação dos respectivos pedidos terminava antes da adesão da República Checa à 

União Europeia poderá levantar uma questão de incompatibilidade com as disposições do artigo 

12.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, que proíbe toda e qualquer discriminação 

entre cidadãos da União Europeia em razão da nacionalidade.  

 

28) A proibição de discriminação, tal como acontece com todas as normas do direito 

comunitário, só pode ser aplicada a partir do momento da adesão à União Europeia. Este 

entendimento é confirmado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Europeias.1 Consequentemente, um processo de restituição concluído antes da adesão não pode 

ser questionado com base nas disposições do Tratado relativas à discriminação. Um processo de 

restituição concluído antes da adesão não pode ser reaberto após a adesão com base no artigo 

12.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia.2 Mesmo nos casos em que os processos de 

restituição ainda estão pendentes, a adesão não teria como consequência a concessão de um 

novo prazo para restituição. 

 

29) No entanto, é preciso ter em conta que o Comité criado ao abrigo do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos considerou, em diversos casos que lhe foram 

submetidos, que o processo de restituição levado a cabo pela República Checa viola o artigo 26.º 

do referido Pacto, que estabelece o princípio da igualdade também em relação à lei.3 Nestas 

                                                 
1 Ver, por exemplo, o processo C-464/98, Friedrich Stefan, Colectânea da Jurisprudência 2001, tomo I, p. 173. 
2 Esta é provavelmente a opinião subjacente ao parecer emitido pelo Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, 
quando se afirma que existem dúvidas sobre se estas leis ainda poderiam criar novos direitos e obrigações após a 
adesão. (Conclusões, par. 171b, p. 26). As leis sobre restituição que tenham caducado antes da adesão não podem 
criar novos direitos ou obrigações após a adesão.  
 
3 O artigo 26.º estabelece que: �Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação, a igual 
protecção da lei. A este respeito, a lei deve proibir todas as discriminações e garantir a todas as pessoas protecção 
igual e eficaz contra toda a espécie de discriminação, nomeadamente por motivos de raça, de cor, de sexo, de 
língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, de propriedade, 
de nascimento ou de qualquer outra situação »..  
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circunstâncias, deveria discutir-se se o facto de um órgão competente na área dos direitos do 

Homem ter declarado que a lei da restituição é discriminatória poderia ser relevante para o 

processo de adesão, ainda que a própria restituição só pudesse ter sido requerida numa altura em 

que a adesão ainda não se verificara. Poderíamos, por exemplo, imaginar a concessão de um 

novo prazo com base nas negociações de adesão. Seria, deste modo, útil discutir as opiniões do 

Comité das Nações Unidas para os Direitos do Homem.  

 

30) O Comité dos Direitos do Homem decidiu, em vários casos, que o processo de 

restituição adoptado pela República Checa em relação aos bens que haviam sido confiscados 

durante o regime comunista era discriminatório porque se baseava no duplo requisito da 

cidadania checoslovaca e da residência permanente no território do Estado checoslovaco. O 

Comité dos Direitos do Homem concluiu que o duplo requisito deveria ser considerado 

arbitrário, uma vez que os requisitos não apresentavam qualquer relação com os direitos de 

propriedade originais e, além disso, eram contraditórios, na medida em que o próprio Estado 

checoslovaco tinha perseguido os autores da comunicação, forçando-os a abandonar o país.1  

 

31) Em vários casos referentes a bens anteriormente pertencentes a sudetas-alemães, o 

Comité decidiu que não era arbitrário, nem discriminatório, limitar a restituição aos bens 

confiscados pelo regime comunista e não abranger os bens confiscados ao abrigo dos chamados 

Decretos Bene�.2 

                                                 
1 Comité dos Direitos do Homem, Comunicação n.º 516/1992, Simunek e outros contra a República Checa, 
comentários finais, 19 de Julho de 1995, Relatório do CDH, Vol. II, Acta Oficial da AG, 50ª Sessão, Suplemento 
n.º 40 (A/50/40); Comunicação n.º 586/1994, Adam contra a República Checa, comentários finais, 23 de Julho de 
1996, Relatório do CDH, Vol. II, Acta Oficial da AG, 51ª Sessão, Suplemento n.º 40 (A/51/40); Comunicação n.º 
857/1999, Blazek e outros contra a República Checa, comentários finais, 12 de Julho de 2001, Relatório do CDH, 
Vol. II, Acta Oficial da AG, 56ª Sessão, Suplemento n.º 40 (A/56/40). É importante sublinhar que o mandato para o 
presente parecer abrange apenas as restituições relacionadas com os confiscos efectuados ao abrigo dos Decretos 
Bene�. 
2 Comité dos Direitos do Homem, Comunicação n.º 643/1992, Drobek contra a República Checa, comentários 
finais, 14 de Julho de 1997, Relatório do CDH, Vol. II, Acta Oficial da AG, 52ª Sessão, Suplemento n.º 40 
(A/52/40); Comunicação n.º 669/1994, Malik contra a República Checa, comentários finais, 21 de Outubro de 
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32) Em 2001, o Comité teve de se pronunciar sobre as restituições efectuadas ao abrigo 

da Lei 243/1992 relativa aos bens confiscados com base nos Decretos Bene�. O processo De 

Fours Walderode1 apresenta características muito específicas. O autor da comunicação, K. De 

Fours Walderode, era cidadão do recentemente criado Estado checoslovaco desde 1918. O seu 

património tinha sido confiscado em 1945. No entanto, em virtude da sua comprovada lealdade 

para com a Checoslováquia durante a ocupação, tinha mantido a cidadania checoslovaca. 

 

33) Em 1992, as autoridades checas entenderam que De Fours Walderode havia perdido a 

sua cidadania checoslovaca em 1949, quando deixara o país. Em 1996, a Lei 243/1992 foi 

alterada, passando a exigir, como requisito da restituição, a inexistência de qualquer interrupção 

na cidadania. O Comité considerou discriminatório  exigir a cidadania checoslovaca e checa 

contínua a uma pessoa que, ao abrigo da Lei 243/1992, teria o direito de pedir a restituição de 

bens confiscados por força dos decretos que visavam pessoas de nacionalidade alemã e húngara.  

 

34) A questão consiste em saber se, na opinião do Comité dos Direitos do Homem, a lei 

checa sobre a restituição de bens confiscados por força dos Decretos Bene� é, de um modo 

geral, discriminatória, uma vez que não prevê a restituição a pessoas que possuem actualmente 

cidadania alemã, húngara ou outra cidadania, devendo, por este motivo, ser alterada antes da 

adesão. 

 

35) Existem argumentos decisivos contra este entendimento. Até hoje, ninguém defendeu 

que a República Checa deveria restituir todos os bens confiscados aos seus anteriores 

                                                                                                                                                            
1998, Relatório do CDH, Vol. II, Acta Oficial da AG, 54ª Sessão, Suplemento n.º 40 (A/54/40); Comunicação n.º 
807/1998, Koutny contra a República Checa, comentários finais, 20 de Março de 2000, Relatório do CDH, Vol. II, 
Acta Oficial da AG, 55ª Sessão, Suplemento n.º 40 (A/55/40).  
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proprietários ao abrigo dos Decretos Bene�. Não há dúvidas de que tal restituição ultrapassaria a 

capacidade financeira e jurídica de qualquer Estado que se deparasse com uma situação análoga. 

Por outro lado, levantaria também uma questão de não legitimidade relativamente aos 

antecedentes do confisco, ou seja, a deslocação forçada das populações alemã e húngara, 

confirmada na Conferência de Potsdam.2 Tal como já foi explicado, esta decisão foi 

recentemente confirmada pelas potências que subscreveram os acordos de Potsdam.3  

 

36) O Comité dos Direitos do Homem não abordou directamente a questão da 

legitimidade da lei checa nos casos em que esta restringe o âmbito da restituição às pessoas que 

tenham demonstrado lealdade para com a Checoslováquia. No caso sobre o qual o Comité foi 

chamado a pronunciar-se, a lealdade da pessoa não estava em causa. Consequentemente, parece 

óbvio que o Comité baseou a sua análise no pressuposto de que este requisito foi observado. 

Considerou que a exigência do cumprimento do requisito da cidadania contínua a alguém que 

tivesse demonstrado esta lealdade era discriminatória. Não é possível concluir com base nesta 

posição do Comité que todos aqueles que não cumprem o requisito relativo à lealdade devem ter 

direito à restituição.  

 

37) Isto mostra que, devidamente analisada, a opinião expressa pelo Comité das Nações 

Unidas relativamente ao processo De Fours Walderode não põe em causa o sistema geral de 

restituição aplicado pela República Checa com base na Lei 243/92. Por conseguinte, não 

existem motivos para questionar a compatibilidade daquele processo com o princípio da não 

discriminação no contexto do processo de adesão. Devidamente analisada, a distinção prevista 

na Lei 243/92 checa relativa à restituição é feita entre as pessoas que demonstraram lealdade 

                                                                                                                                                            
1 Comité dos Direitos do Homem, Comunicação n.º 747/1997, De Fours Walderode contra a República Checa, 
comentários finais, 30 de Outubro de 2001, Doc. CCPR/C/73/D/747/1997 das Nações Unidas. 
2 Ver p. 8 supra, nota 9. 
3 Comp. p. 8, nota 9. 
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para com o Estado da Checoslováquia durante a ocupação e as pessoas que não demonstraram 

essa lealdade. Não parece correcto concluir, a partir da opinião do Comité, que deveria ter sido 

atribuído um direito geral à restituição a todos os membros da população alemã ou húngara, 

cujos bens tivessem sido confiscados em 1945 e após essa data. A distinção deverá, antes mais, 

ser considerada razoável. 

 

38) Isto leva-me a concluir que mesmo uma interpretação extensiva da regra de não 

discriminação prevista no artigo 12.º do Tratado CE e no artigo 6.º do Tratado UE não permite 

questionar o procedimento estipulado na lei checa relativa à restituição que, em virtude do limite 

temporal de 30 de Junho de 2001, já não se encontra em vigor à data da adesão. Assim sendo, a 

restrição prevista no sistema de restituição dos bens confiscados ao abrigo dos Decretos Bene� 

não levanta qualquer questão de incompatibilidade no contexto da adesão. 

 

8. Questões de cidadania 
 

39) Com base no Decreto relativo à Cidadania (N.º 33/1945), muitas pessoas que 

possuíam nacionalidade checoslovaca, mas que foram consideradas como fazendo parte do povo 

alemão ou húngaro, perderam a sua cidadania checoslovaca. Para aqueles que tivessem 

adquirido a cidadania alemã ou húngara ao abrigo dos diferentes tratados ou regulamentos, esta 

perda tinha efeitos retroactivos. Não há dúvida de que a aplicação destas disposições estava 

limitada ao período em causa. Não poderão surgir outros casos ao abrigo deste decreto. Ainda 

que os procedimentos deste tipo levantassem questões pertinentes ao abrigo das actuais normas 

de direito internacional, estas não regulam situações ocorridas em 1945/46. Importa acrescentar 

que a perda de cidadania imposta a pessoas que foram deslocadas à força obedece a uma lógica. 
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A menos que lhes fosse retirada a cidadania do Estado de onde eram transferidas, poderiam, 

pelo menos em teoria, solicitar a sua reentrada no território desse Estado.  

 

40) Durante as negociações do Tratado de Praga de 11 de Dezembro de 19731, a 

República Federal da Alemanha teve o cuidado de não pôr em causa a cidadania alemã dos 

alemães-sudetas que haviam adquirido essa cidadania com base no Tratado de Munique.2 A 

declaração de nulidade do Tratado de Munique, constante do Tratado de Praga, não permite a 

produção de quaisquer efeitos em relação à nacionalidade, sendo que este termo é aqui usado no 

sentido de cidadania.3 Este facto deve ser devidamente ponderado no contexto actual. Revela 

que as medidas checoslovacas que afectaram estas pessoas foram, infelizmente, uma 

consequência dos acontecimentos históricos.  

 

41) No entanto, a questão mais importante no contexto da adesão reside na indiscutível 

competência nacional em matéria de cidadania e nacionalidade. Como se depreende do artigo 

17.º do Tratado CE, a regulamentação da matéria sobre a nacionalidade e a cidadania em cada 

Estado-Membro, compete exclusivamente ao Estado em causa. Por conseguinte, a questão da 

cidadania não levanta quaisquer problemas no contexto do processo de adesão.  

9. Os decretos relativos ao direito penal e ao processo penal 
 

42) Os Decretos n.os 16 e 137 de 1945, em especial, previam a aplicação de penas a 

pessoas que tivessem colaborado com as autoridades das forças de ocupação ou que tivessem 

adoptado um comportamento semelhante. Foram criados tribunais especiais que julgavam as 

pessoas em processos sumários, muitas vezes à revelia. Aparentemente, estes tribunais 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; tradução inglesa: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; tradução inglesa: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
3 O n.º 2 do artigo 2.º estipulava que o tratado não afectava a nacionalidade de pessoas, vivas ou mortas, atribuída 
pelo sistema jurídico de qualquer uma das duas Partes Contratantes. 
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condenaram um número considerável de pessoas que haviam fugido ou haviam sido forçadas a 

abandonar o território checoslovaco. Não se sabe ao certo em que medida as sentenças 

proferidas por estes tribunais ainda são válidas e efectivas na ordem jurídica checa.1 Os decretos 

terão, aparentemente, sido revogados a partir de 1948.2  

 

43) Pressupondo que estas sentenças ainda poderiam ser executadas, poderá haver uma 

questão de incompatibilidade com os artigos 45.º e 6.º do Tratado UE. A hipotética detenção e 

prisão de pessoas que entrassem na República Checa, com base em condenações proferidas em 

julgamentos à revelia, em processos sumários, em 1945 ou 1946, contrariaria as garantias 

relativas aos direitos fundamentais e ao Estado de direito que deverão ser aplicáveis a partir da 

data da adesão. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem considerou que, em princípio, os 

julgamentos à revelia em processo penal violam direitos fundamentais do Homem nos termos do 

artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.3  

 

44) Consequentemente, é importante confirmar se a execução destas sentenças prescreveu 

ao abrigo das disposições do Código Penal checo em vigor ou em virtude de qualquer outra 

disposição legal. Esta questão deve ser esclarecida durante o processo de adesão.4 A certeza 

jurídica exige o esclarecimento de quaisquer dúvidas que possam existir sobre esta matéria. O 

Governo checo deve adoptar uma posição inequívoca sobre esta questão. Caso seja necessário, 

deverá mesmo aprovar nova legislação.  

                                                 
1 Segundo o parecer emitido por um advogado checo, as sentenças proferidas ao abrigo do Decreto n.º 16/1945 não 
podem ser executadas actualmente, por razões de facto e de direito. De acordo com aquele advogado, o próprio 
decreto foi revogado e não pode contrariar o acervo comunitário. 
2 Parecer do Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, Conclusões. Par. 171k, p.27. 
3 Acórdão de 12 de Fevereiro de 1985, Colozza contra Itália, Série A, n.º 89; Acórdão de 13 de Fevereiro de 2001, 
Krombach contra França, Requerimento n.º 29731/96; TEDH, Acórdão de 11 de Julho de 2002, Osu contra Itália, 
Requerimento n.º 36534/97.  
4 No parecer jurídico do Parlamento, conclui-se que seria útil confirmar se o direito de execução das sentenças 
prescreveu ao abrigo das disposições do Código Penal checo em vigor (par. 171k, p. 27). Esta confirmação deve ser 
vista como uma condição da adesão.  
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10. A exclusão da responsabilidade criminal com base na Lei n.º 115 de 8 de Maio de 1946 
 

45) A Lei n.º 115 de 1945 exclui a ilicitude de qualquer acto praticado entre 30 de 

Setembro de 1938 e 28 de Outubro de 1945, com o objectivo de ajudar na luta pela libertação 

dos checos e dos eslovacos ou de qualquer acto que representasse uma justa represália contra as 

forças de ocupação e dos seus aliados, ainda que os actos em causa fossem puníveis por lei 

noutras circunstâncias.1 Esta lei ainda está em vigor. Este diploma proíbe possíveis 

investigações, acusações e condenações de natureza criminal em relação a pessoas que tenham 

actuado da forma prevista naquela disposição durante o período estipulado.  

 

46) Embora seja compreensível que os actos destinados a ajudar na luta pela libertação 

dos checos e dos eslovacos sejam isentas de qualquer sanção, o mesmo já não será tão 

justificável em relação à segunda categoria de actos. Esta segunda categoria de actos refere-se a 

justas represálias contra as acções das forças de ocupação e dos seus aliados. Ninguém duvida 

que durante a deslocação forçada (Vertreibung) de um grande número de alemães e húngaros, 

muitas pessoas perderam a vida em virtude de actos arbitrários praticados por guardas, milícias 

ou alguns membros mais violentos da população.2 A Lei n.º 115 tem sido utilizada para isentar 

actos que violavam princípios humanitários básicos, facto este reconhecido na Declaração 

Germano-Checa de 1997.3 De acordo com os princípios do artigo 6.º do Tratado UE, esta lei 

constitui uma violação gritante da garantia dos direitos do Homem, do Estado de direito e da 

obrigação que recai sobre o Estado de proteger todos os indivíduos dentro do seu território 

contra actos de violência. 

 

                                                 
1 Tradução no Parecer do Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, par.60, p.9. 
2 Ver as citações em C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), p. 1, 5. 
3 Ver secção III da Declaração, Anexo. 
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47) Importa acrescentar, desde já, que esta lei foi adoptada na sequência de um longo e 

difícil período de ocupação, durante o qual muitos civis foram brutalmente assassinados ou 

feridos. Muitos, se não mesmo a maioria dos actos praticados pelos alemães durante a ocupação 

nunca foram investigados pelo Ministério Público ou pelos tribunais. Tomando como exemplo 

um dos casos mais hediondos daquele período da História, não foi possível determinar se os 

membros das forças alemãs que participaram no massacre de Lidice, cometido a título de 

represália após o ataque contra Heydrich, o oficial alemão de patente mais elevada no território 

ocupado da Checoslováquia (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) chegaram a ser julgados 

perante os tribunais alemães.1 Segundo os relatórios, 199 homens e que viviam em Lidice foram 

imediatamente  mortos, 184 mulheres foram deportadas para o campo de concentração de 

Ravensbrück, onde 52 delas morreram e mais de 80 crianças morreram nas câmaras de gás de 

Chelmno.2 

 

48) Tanto quanto foi possível determinar, nenhum outro Estado europeu que tenha estado 

sob ocupação alemã adoptou legislação semelhante à Lei de 1946. A lei francesa 46/729 de 16 

de Abril de 1946 previa uma amnistia para todos os crimes praticados com o objectivo de ajudar 

à libertação da França.3 As disposições deste diploma podem ser interpretadas de forma 

semelhante às da Lei N.º 115. Porém, a exclusão formal da aplicação de penas aos actos 

cometidos como �justa represália contra as forças de ocupação e os seus aliados� parece não ter 

paralelo.  

 

                                                 
1 Não são mencionados quaisquer julgamentos relacionados com o massacre de Lidice em C. F. Rüter/D. W. De 
Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
2 Ver M. Kárný, em: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, p. 61. 
3 O texto tem a seguinte redacção: �Art. 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la 
présente loi pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies ou 
condamnées pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou 
militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour 
les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec 
l�esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.� 
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49) Embora nem todos tenham conhecimento deste facto, a Lei n.º 115 de 8 de Maio de 

1946 parece ter sido influenciada por um Decreto de Hitler de 7 de Junho de 1939, que excluía a 

responsabilidade criminal de todos aqueles que tivessem cometido crimes na luta pela 

preservação da presença germânica nos territórios alemães dos Sudetas ou pela reintegração 

destes territórios no império, antes de 1 de Dezembro de 1938.1 Alguns autores checos 

esclareceram que a Lei n.º 115 havido sido efectivamente elaborada segundo o modelo do 

decreto alemão de 7 de Junho de 1939. Estes autores referiram ainda que a Lei n.º 115 não fora 

aplicada, na prática, aos casos em que actos em questão haviam sido praticados por motivos 

exclusivamente pessoais como, por exemplo, nos casos de roubo. Estas opiniões parecem ter 

sido confirmadas por decisões do Supremo Tribunal de Justiça da Checoslováquia em 1947 e 

1949.2 Pelos menos dois autores afirmam que a lei não seria aplicável a crimes contra a 

humanidade.3 Porém, aparentemente, não foi deduzida qualquer acusação.  

 

50) Christian Tomuschat, um antigo membro do Comité das Nações Unidas constituído 

ao abrigo do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, sugeriu que esta lei deveria 

ser revogada pela República Checa, de forma a possibilitar a condução de investigações 

criminais.4 Os argumentos de Tomuschat baseiam-se em decisões do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, opiniões do Comité das Nações Unidas para os Direitos do Homem e uma 

série de outros acontecimentos internacionais que indicam que os autores dos crimes devem, em 

                                                 
1 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. O texto alemão estabelece o seguinte: �Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten 
und Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen 
Gebieten oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit 
folgender Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht 
vollstreckt sind, werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue 
Verfahren werden nicht eingeleitet.� 
2 V. Pavlicek, em: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, p. 69 e ss. 
3 J. Hon/J. �itler, Lei n.º 115/46, datada de 8 de Maio de 1946, sua génese, aplicação e críticas. De acordo com o 
texto que me foi facultado, o manuscrito foi publicado em 1996 e revisto em 2002. Os autores explicam, 
detalhadamente, o debate em redor da Lei n.º 115, incluindo as críticas expressas na altura por políticos 
checoslovacos e outros cidadãos. Estes autores descrevem vários casos em que a lei não foi aplicada a actos 
designados por �Gestapoismo�.  
4 C. Tomuschat, em: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, p. 451, 470 e ss. 
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princípio, ser julgados.1 Tomuschat não analisa pormenorizadamente as razões que poderiam 

existir contra a revogação de uma lei mais de 50 anos após a sua promulgação, revogação essa 

que teria como consequência a possibilidade de julgar pessoas no presente.  

 

51) É discutível se a eliminação do obstáculo legislativo às investigações e a possíveis 

julgamentos poderá ou não contrariar o artigo 7.º da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, segundo o qual ninguém pode ser condenado por uma acção que, no momento em que 

foi cometida, não constituía infracção, segundo o direito nacional ou internacional.2 Uma vez 

que a Lei de 8 de Março de 1946 tinha efeitos retroactivos, limitando a exclusão de 

responsabilidade criminal aos crimes praticados até 28 de Outubro de 1945, poderíamos 

sustentar que o artigo 7.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem não é, pelo menos 

directamente, aplicável. A revogação significaria a eliminação de uma exclusão normativa da 

responsabilidade criminal.  

 

52) Todavia, este argumento não pondera o destino da pessoa abrangida por essa 

revogação. Não podemos ignorar as dificuldades que surgiriam com a realização de 

investigações criminais e julgamentos decorridos mais de 50 anos. De acordo com as 

informações fornecidas por advogados checos, a maior parte destes crimes prescreveu e, por 

conseguinte, já não podem ser julgados.3 Ainda que não sejam aplicáveis as regras sobre 

prescrição, seria discutível defender a necessidade de, nos termos dos princípios fundamentais 

da adesão à União, submeter hoje a pessoas julgamento por crimes cometidos há mais de 50 

anos, depois de estas terem confiado, durante toda a sua vida, que não seriam julgadas por esses 

crimes.  

                                                 
1 C. Tomuschat, ibid., p. 471 e ss. 
2 Para mais informações sobre esta disposição, consultar J. A. Frowein, em: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2ª ed. 1996, Artº 7º, p. 321 e ss. 
3 J. Hon/J. �itler, nota 42.  
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53) Christian Tomuschat refere correctamente que, na Alemanha, as pessoas são julgadas 

por crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, ainda que esses crimes 

tenham sido descobertos muito mais tarde.1 Contudo, não seria correcto julgar os 

acontecimentos na Alemanha e aqueles que estão aqui em causa pelos mesmos parâmetros. 

Depois de 8 de Maio de 1945 e da ocupação da Alemanha, não restavam dúvidas de que os 

alemães teriam que assumir a responsabilidade pelos crimes terríveis que haviam cometido 

durante o período nacional-socialista e, em especial, entre 1939 e 1945. Os mecanismos de 

responsabilização não foram implementados apenas pelas forças de ocupação aliadas, mas 

também, pouco depois, pelo sistema judicial alemão, embora nem sempre tenham sido aplicados 

com grande firmeza. Ninguém na Alemanha poderia confiar em qualquer princípio de protecção 

com base numa expectativa legítima de não ser julgado, caso fosse identificado como autor 

destes crimes.2  

 

54) Até hoje, a situação na Checoslováquia e na República Checa era completamente 

diferente. Alguns poderão argumentar que não é justo tratar de forma diferente pessoas que 

cometeram crimes graves naquelas circunstâncias. Todavia, quanto a este aspecto, é necessário 

ter em conta um facto que já foi anteriormente mencionado. Os actos mencionados na lei checa 

de 8 de Maio de 1946 referiam-se a uma reacção ao sofrimento infligido à população checa 

pelos alemães entre 1938 e 1945. Embora a maior parte das vítimas estivessem inocentes, não 

devemos esquecer que os actos de violência praticados contra os alemães naquela altura 

representavam, na sua essência, uma reacção aos acontecimentos ocorridos durante a ocupação 

alemã.  

                                                 
1 Em 2002, um antigo oficial, com 93 anos, foi condenado pelo assassínio de reféns na Itália. 
2 Para um descrição geral dos julgamentos alemães, consultar C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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Na sua recente biografia de Hitler1, Ian Kershaw declara que a brutalidade com que os alemães 

tinham tratado os habitantes dos países que tinham ocupado, especialmente na Europa Oriental, 

tinha-se virado contra todo o povo alemão. Este autor refere ainda que, durante os últimos meses 

da guerra, os alemães tinham colhido a tempestade de barbárie ilimitada que o regime de Hitler 

havia semeado.  

 

55) Embora o presente parecer incida sobre a questão de saber se é necessário adoptar 

medidas adequadas no contexto da adesão da República Checa à União Europeia, parece ser 

também particularmente importante ponderar a evolução das relações germano-checas nesta 

questão. A Declaração Germano-Checa de 1997 aborda directamente as dificuldades históricas 

que pautaram as relações germano-checas no fim e após a Segunda Guerra Mundial. Na secção 

III desta declaração, o lado checo lamenta o sofrimento e a injustiça infligidos sobre pessoas 

inocentes em virtude da deslocação forçada dos sudetas-alemães e do confisco dos seus bens. O 

lado checo lamenta os excessos que contrariavam princípios fundamentais do direito 

humanitário e outras disposições legais. Os checos lamentam ainda formalmente que estes 

excessos não tenham sido considerados ilícitos ao abrigo da Lei nº 115 de 8 de Maio de 1946e, 

consequentemente, punidos. A secção III da Declaração dispõe que:2  

 

�A República Checa lamenta o sofrimento e a injustiça infligidos sobre pessoas inocentes 

em virtude da expulsão dos sudetas-alemães do território da ex-Checoslováquia e da sua 

reintegração forçada após a guerra, bem como do confisco dos seus bens e perda da 

cidadania, tendo ainda em conta que a culpa fora atribuída colectivamente. A República 

Checa lamenta em particular os excessos cometidos que violaram os princípios 

fundamentais do direito humanitário, bem como as disposições legais vigentes àquela data 

                                                 
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, p. 986, (edição alemã). 
2 Ver Anexo. 
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e lamenta ainda que a Lei n.º 115 de 8 de Maio de 1946 tenha permitido considerar estes 

actos lícitos e que, consequentemente, estes actos não tenham sido punidos�. 

 

56) O facto de os checos terem proferido esta declaração e de a mesma ter sido aceite 

pelos alemães é relevante no contexto em análise. Estes actos devem ser vistos como uma 

expressão clara da posição alemã, de acordo com a qual a Alemanha não exigirá o julgamento 

das pessoas abrangidas pela Lei n.º 115. Qualquer outra interpretação tornaria o texto adoptado 

incompreensível e perturbaria o equilíbrio da Declaração. A secção II contém uma declaração 

nos termos da qual a Alemanha aceita a responsabilidade pelos acontecimentos ocorridos de 

1938 em diante.1 Porém, mais uma vez, o texto não prevê quaisquer consequências jurídicas.  

 

57) Daqui também se pode concluir, no contexto do processo de adesão, não seria fácil 

pedir a revogação da lei em causa, uma vez que a Alemanha, o país mais directamente afectado 

por estes acontecimentos, não insistiu na revogação parcial da Lei n.º 115 durante as 

negociações que conduziram à Declaração de 1997. A Declaração não é um tratado. Não 

obstante, trata-se de um texto cuidadosamente redigido e exaustivamente negociado que, de 

acordo com os princípios da boa fé e da preclusão consagrados no direito internacional, assume 

uma importância significativa nas relações germano-checas.  

 

58) Pelos motivos supramencionados mas, em especial, por causa do efeito que a revogação 

teria para as pessoas por ela afectadas, concluo que não é possível exigir a revogação da Lei n.º 

115. Cumpre assinalar expressamente que a República Checa lamentou os efeitos da lei quanto 

                                                 
1 �A República Federal da Alemanha assume a responsabilidade pelo papel que desempenhou nos acontecimentos 
históricos que conduziram ao Acordo de Munique de 1938, à fuga e à expulsão de pessoas da zona fronteiriça checa 
e à desintegração forçada e ocupação da República Checoslovaca. Lamenta ainda o sofrimento e as injustiças 
infligidos sobre o povo checo em virtude dos crimes cometidos pelos alemães durante o regime nacional-socialista. 
A República Federal da Alemanha presta a sua homenagem às vítimas da tirania nacional-socialista e a todos 
aqueles que lhe sobreviveram. A República Federal da Alemanha reconhece ainda que a política de violência 
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aos excessos que violaram os princípios fundamentais do direito humanitário, bem como as 

disposições legais aplicáveis. Seria conveniente que esta atitude fosse confirmada durante o 

processo de adesão. Questão diferente é aquela que consiste em saber se, tendo em conta a 

posição expressa pelos advogados checos, segundo a qual as disposições da lei nunca 

abrangeram crimes contra a humanidade, as autoridades checas competentes deveriam actuar em 

casos particularmente graves.1  

11. Protecção das minorias 
 
59) Em Junho de 1993, o Conselho Europeu fixou, em Copenhaga, alguns dos princípios 

que devem ser respeitados no âmbito dos artigos 6.º e 49.º do Tratado UE. Neste contexto, é 

expressamente mencionado �o respeito pelas minorias e sua protecção�.2  

 

60) A República Checa é membro da Convenção-Quadro do Conselho da Europa para a 

Protecção das Minorias.3 A República Checa reconhece formalmente a existência de uma 

minoria alemã de cerca de 38.000 pessoas.4 Este país encontra-se ainda vinculado por um 

tratado celebrado com a Alemanha sobre os direitos da minoria alemã. De acordo com o artigo 

20º do Tratado de 27 de Fevereiro de 1992, celebrado com a República Federal Checa e 

Eslovaca, mas que se manteve em vigor face à República Checa, os membros da minoria alemã 

                                                                                                                                                            
adoptada pelo regime nacional-socialista contra o povo checo contribuiu para as situações de fuga, expulsão e a 
reintegração forçada verificadas no período pós-guerra�.ic 
1 Comp. p. 24, nota 46. 
2 �A adesão exige que o país candidato disponha de instituições estáveis que garantam a democracia, o estado de 
direito, os direitos humanos, o respeito pelas minorias e sua protecção, bem como uma economia de mercado em 
funcionamento, e capacidade para responder à pressão da concorrência e às forças de mercado dentro da União. A 
adesão pressupõe a capacidade dos candidatos para assumirem as obrigações dela decorrentes, incluindo a adesão 
aos objectivos de união política, económica e monetária". (Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 
Copenhaga de 21-22 de Junho de 1993). 
3 International Legal Materials 34 (1995), p. 353. 
4 No censo realizado pela República Checa em Março de 2001, 38.000 cidadãos checos indicaram ser de 
nacionalidade alemã, o que representa um pouco menos de meio por cento da população. Para os resultados do 
censo, consultar http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm. 
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têm todo o direito de manifestar a sua identidade e expressar os seus valores tradicionais. Além 

disso, não podem ser discriminados por pertencerem a uma minoria.1  

61) Não foi alegado que a República Checa não cumpre as suas obrigações em matéria de 

protecção das minorias. Relativamente a esta questão, deve presumir-se que estes princípios, 

também eles consagrados nos artigos 49.º e 6.º do Tratado da União Europeia, estão a ser 

cumpridos.  

 

                                                 
1 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. Para 
uma tradução não oficial em língua inglesa, consultar de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, 
p. 368. No n.º 2 do artigo 20º, declara-se que os membros da minoria alemã que vivem na República Checa e 
Eslovaca, ou seja, pessoas com cidadania checoslovaca, que tenham antepassados alemães ou que se identifiquem 
com a língua, cultura ou tradições alemãs, têm o direito de, individualmente ou em associação com outros membros 
do seu grupo, se expressar livremente, preservar e desenvolver a sua identidade étnica, cultural, linguística e 
religiosa, sem que haja qualquer tentativa de assimilação contra a sua vontade. Têm ainda o direito de exercer todos 
os seus direitos humanos e liberdades fundamentais, sem discriminação e em total igualdade perante a lei. No n.º 3 
da referida disposição, afirma-se que a pertença à minoria alemã na República Checa e Eslovaca é uma decisão 
pessoal de cada indivíduo, que não poderá ser utilizada contra si. [...]�. 
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12. Conclusões 
 

1) O confisco de bens pertencentes a pessoas consideradas alemãs ou húngaras em 1945/46 não 

suscita qualquer questão de incompatibilidade no contexto da adesão, uma vez que as condições 

da adesão previstas no Tratado UE não se referem ao passado. 

 

2) As restrições previstas nas normas checas em matéria de restituição dos bens confiscados ao 

abrigo dos Decretos Bene� não podem ser questionadas à luz do direito comunitário, porque o 

prazo para apresentação dos pedidos de restituição já caducou e o direito comunitário só é 

aplicável a partir da data da adesão.  

 

3) Ainda que se tenham em conta as opiniões expressas pelo Comité das Nações Unidas para 

os Direitos do Homem, não é possível questionar a lei checa à luz do direito comunitário, uma 

vez que a distinção, para efeitos de restituição, entre aqueles que demonstraram lealdade para 

com a Checoslováquia e que, consequentemente, mantiveram a cidadania, e os outros, tem um 

fundamento razoável.  

 

4) Os diplomas sobre cidadania de 1945/46 não levantam qualquer questão relevante no 

contexto da adesão porque as questões relativas à cidadania nacional estão, de um modo geral, 

excluídas do direito comunitário. 

 

5) É necessário assegurar que as sentenças proferidas em julgamentos à revelia com base nos 

Decretos adoptados em 1945 e em anos posteriores não possam ser aplicadas às pessoas que 

entrem na República Checa depois da adesão. Se necessário, deverá ser adoptada uma nova 

legislação sobre esta matéria.  



 

PE 323.934 

 

34

 

6) A Lei n.º 115 de 1946 ainda está em vigor e proíbe qualquer acção penal contra pessoas que 

tenham cometido crimes a título de �justa represália� contra actos praticados durante a 

ocupação. Embora a lei tenha abrangido crimes cometidos contra pessoas inocentes durante a 

deslocação forçada, a sua revogação não parece ser imperativa no contexto da adesão. Isto 

porque uma revogação frustaria as expectativas que as pessoas possam ter acalentado durante 

mais de 50 anos. O facto de a Alemanha, o país mais directamente afectado, não ter insistido 

numa revogação da lei durante as negociações da Declaração Germano-Checa de 1997 é 

juridicamente relevante. Seria conveniente que a República Checa reiterasse o pesar expresso na 

Declaração Germano-Checa de 1997 relativamente a determinadas consequências que a Lei n.º 

115 tenha causado. 

 

7) No que respeita à minoria alemã que ainda vive na República Checa, os princípios europeus 

relativos à protecção das minorias estão claramente consagrados em tratados multilaterais e 

bilaterais. Deve-se presumir que estes princípios estão a ser cumpridos.  

 

8) A adesão da República Checa à União Europeia não implica a revogação dos Decretos 

Bene� ou de qualquer outro diploma mencionado naquele contexto. O presente parecer baseia�

se, todavia, no pressuposto de que, a partir do momento da adesão, todos os cidadãos da União 

Europeia terão os mesmos direitos no território da República Checa.  

 

Heidelberg, 12 de Setembro de 2002      J. A. Frowein 
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ANEXO: DECLARAÇÃO GERMANO-CHECA RELATIVA ÀS RELAÇÕES MÚTUAS 
E À SUA EVOLUÇÃO FUTURA 

 
 
Os governos da República Federal da Alemanha e da República Checa, 
 
Recordando o Tratado de 27 de Fevereiro de 1992 relativo à relações de boa vizinhança e cooperação cordial entre 
a República Federal da Alemanha e a República Federal Checa e Eslovaca que permitiu uma aproximação entre o 
povo alemão e o povo checo 
 
Cientes de uma longa história de relações frutuosas e pacíficas de boa vizinhança entre alemães e checos, ao longo 
da qual se construiu um valioso património cultural, 
 
Convencidos de que, embora as injustiças cometidas no passado não possam ser desfeitas, devem ser, pelo menos, 
minimizadas e que, durante este processo, não devem ser cometidas novas injustiças, 
 
Reconhecendo que a República Federal da Alemanha apoia firmemente a adesão da República Checa à União 
Europeia e ao Tratado do Atlântico Norte, dado estar convicta de que esta adesão serve os seus interesses comuns, 
 
Afirmando que a confiança e a abertura nas suas relações mútuas é a condição para uma reconciliação duradoura e 
orientada para o futuro, 
 
declaram, em conjunto, o seguinte: 
 
 

I 
 
Ambas as partes reconhecem as suas obrigações e responsabilidades no contínuo desenvolvimento das relações 
germano-checas num espírito de boa vizinhança e parceria, contribuindo, desta forma, para a integração europeia. 
 
A República Federal da Alemanha e a República Checa partilham actualmente valores democráticos comuns, o 
respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais, pelas normas de direito internacional, a sujeição ao 
princípio do primado do Estado de direito e o seu empenhamento na construção de uma política de paz. Neste 
pressuposto, as partes estão determinadas a estabelecer uma cooperação estreita, num espírito de amizade, em todos 
os domínios relevantes para as suas relações mútuas. 
 
Ao mesmo tempo, ambas as partes reconhecem que a definição de uma via comum em direcção ao futuro exige 
uma declaração inequívoca sobre o seu passado, que não poderá deixar de reconhecer as causas e os efeitos no 
desenrolar dos acontecimentos. 
 
 

II 
 
�A República Federal da Alemanha assume a responsabilidade pelo papel que desempenhou nos acontecimentos 
históricos que conduziram ao Acordo de Munique de 1938, à fuga e à expulsão de pessoas da zona fronteiriça checa 
e à desintegração forçada e ocupação da República Checoslovaca. 
 
Lamenta ainda o sofrimento e as injustiças infligidos sobre o povo checo em virtude dos crimes cometidos pelos 
alemães durante o regime nacional-socialista. A República Federal da Alemanha presta a sua homenagem às 
vítimas da tirania nacional-socialista e a todos aqueles que lhe sobreviveram. 
 
A República Federal da Alemanha reconhece ainda que a política de violência adoptada pelo regime 
nacional-socialista contra o povo checo contribuiu para as situações de fuga, expulsão e a reintegração forçada 
ocorridas no período pós-guerra. 
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III 

 
A República Checa lamenta o sofrimento e a injustiça infligidos sobre pessoas inocentes em virtude da expulsão 
dos sudetas-alemães do território da ex-Checoslováquia e da sua reintegração forçada após a guerra, bem como do 
confisco dos seus bens e perda da cidadania, tendo ainda em conta que a culpa fora atribuída colectivamente. A 
República Checa lamenta em particular os excessos cometidos que violaram os princípios fundamentais do direito 
humanitário, bem como as disposições legais vigentes àquela data e lamenta ainda que a Lei n.º 115 de 8 de Maio 
de 1946 tenha permitido considerar estes actos lícitos e que, consequentemente, estes actos não tenham sido 
punidos. 
 
 

IV 
 
Ambas as partes concordam que as injustiças do passado pertencem ao passado e que, consequentemente, as suas 
relações terão em vista o futuro. Exactamente pelo facto de continuarem conscientes dos capítulos trágicos da sua 
história, estão determinadas a continuar a dar prioridade ao entendimento e acordo mútuo na evolução das sua 
relações, apesar de cada uma das partes manter a sua posição jurídica nesta matéria e respeitar as posições 
diferentes da outra parte. Por conseguinte, ambas as partes declaram que não irão onerar as suas relações com 
questões políticas e jurídicas decorrentes do passado. 
 
 

V 
 
Ambas as partes confirmam as obrigações decorrentes dos artigos 20.º e 21.º do Tratado de 27 de Fevereiro de 1992 
relativo às relações de boa vizinhança e cooperação cordial, onde se encontram expressamente estabelecidos os 
direitos dos membros da minoria alemã residentes na República Checa e das pessoas de descendência checa 
residentes na República Federal da Alemanha.  
 
Ambas as partes reconhecem que esta minoria e estas pessoas desempenham um papel muito importante nas suas 
relações mútuas e declaram que o seu desenvolvimento continua a servir o interesse comum. 
 
 

VI 
 
Ambas as partes estão convictas de que a adesão da República Checa à União Europeia e a liberdade de circulação 
nesta área contribuirão para reforçar as relações de boa vizinhança entre alemães e checos. 
 
A este respeito, as partes manifestam a sua satisfação pelos progressos significativos alcançados no domínio da 
cooperação económica, em virtude do Acordo Europeu de Associação celebrado entre a República Checa e as 
Comunidades Europeias e os respectivos Estados-Membros, incluindo a possibilidade de trabalho independente e 
estabelecimento de empresas prevista no artigo 45º deste Acordo. 
 
Ambas as partes estão dispostas, na medida permitida pelas leis e regulamentos aplicáveis na sua jurisdição, a 
tomar em especial consideração as questões humanitárias e outras questões, especialmente as relações e laços 
familiares, bem como outros tipos de ligações, na apreciação dos pedidos de residência e de acesso ao mercado de 
trabalho. 
 
 

VII 
 
Ambas as partes instituirão um Fundo Germano-Checo para o Futuro. A República Federal da Alemanha declara a 
sua intenção de contribuir com o montante de 140 milhões de marcos para este Fundo. A República Checa, por seu 
lado, declara a sua intenção de contribuir com o montante de 440 milhões de coroas para este Fundo. As partes 
celebrarão um acordo separado sobre a administração conjunta deste Fundo. 
 
Este Fundo Comum será utilizado para o financiamento de projectos de interesse comum (como, por exemplo, 
encontros da juventude, assistência à terceira idade, construção e manutenção de sanatórios, preservação e 
restauração de monumentos e cemitérios, promoção das minorias, projectos de parceria, fóruns de discussão 
germano-checos, projectos científicos e ambientais comuns, ensino da língua, cooperação transfronteiriça, etc.) 
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A República Federal da Alemanha reconhece a sua obrigação e responsabilidades perante as vítimas da violência 
nacional-socialista. Por conseguinte, os projectos em causa devem beneficiar sobretudo as vítimas da violência 
nacional-socialista. 
 
 

VIII 
 
Ambas as partes reconhecem que a evolução histórica das relações entre alemães e checos, especialmente durante a 
primeira metade do século XX, requer um trabalho conjunto de investigação e, consequentemente, apoiam a 
continuação do trabalho desenvolvido com êxito pela Comissão de Historiadores Germano-Checa. 
 
Paralelamente, ambas as partes consideram que a preservação e a promoção do património cultural que liga alemães 
e checos constitui um passo muito importante para a construção de uma ponte para o futuro. 
 
Ambas as partes concordam em instituir um Fórum de Discussão Germano-Checo, que deverá ser especialmente 
apoiado através do Fundo Germano-Checo para o Futuro e no seio do qual se procurará promover o diálogo 
germano-checo, sob os auspícios de ambos os Governos e com a participação de todos os interessados no 
estabelecimento de uma parceria estreita e cordial entre alemães e checos. 
 
 
 
Praga, Janeiro de 1997 
 
Pelo Governo da República Federal da Alemanha 
Helmut Kohl 
Klaus Kinkel 
 
Pelo Governo da República Checa 
Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Tradução baseada na tradução não oficial inglesa fornecida pelo Gabinete de Imprensa da Embaixada da 
República Federal da Alemanha em Washington 
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1. O mandato 
 

A Direcção-Geral da Investigação do Parlamento Europeu incumbiu-me de elaborar um parecer 

jurídico sobre a compatibilidade entre determinados aspectos da legislação da República Checa 

e o acervo comunitário. 

 

O Parlamento incumbiu o Professor Doutor Jochen Abr. Frowein, do Instituto Max Planck para 

o Direito Público Comparado e o Direito Internacional, em Heidelberg, da tarefa de elaborar um 

estudo de base sobre a matéria. Foi-me pedido para apresentar o meu parecer sobre este estudo. 

Foi atribuída uma tarefa semelhante a outra pessoa, Lord Kingsland, de Londres. 

 

Os parâmetros do mandato para o estudo elaborado pelo Professor Frowein e para o meu parecer 

foram definidos da seguinte forma: 

 

- concentrar-se na validade e efeitos jurídicos, na ordem jurídica internacional actual, dos 

chamados Decretos Bene� e das leis relativas à restituição com eles relacionadas e na sua 

compatibilidade com o direito comunitário, os critérios de Copenhaga e o direito 

internacional relevante para efeitos da adesão; 

- tomar em consideração os pareceres jurídicos disponíveis, em especial os emitidos pelos 

serviços jurídicos das instituições europeias; 

- indicar se os países candidatos em causa deverão adoptar quaisquer medidas específicas, 

tendo em vista a sua adesão. 

 

No final de Agosto de 2002, recebi um projecto do estudo do Professor Frowein. Numa carta 

enviada ao Professor Frowein no início de Setembro, coloquei algumas questões importantes. 

Estas questões foram esclarecidas telefonicamente e através de correio electrónico entre mim e o 

Professor Frowein, que tomou em consideração os resultados nas nossas conversas na versão 

final do seu estudo. 
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2. Âmbito e limites do meu parecer 
 

A missão de que fui incumbido consiste em emitir o meu parecer sobre o estudo elaborado pelo 

Professor Frowein. Assim sendo, este estudo constitui a base do meu parecer e as minhas 

conclusões basearam-se na documentação referida no mesmo. 

 

Ao longo dos últimos meses, recebi várias cartas e outros documentos relacionados com os 

Decretos Benes e a sua aplicação, que me foram enviadas por diversas pessoas e organizações, 

principalmente da Alemanha e da Hungria, que não conhecia até então. Porém, optei por não 

estabelecer qualquer contacto com estas pessoas e organizações antes de o meu parecer ser 

apresentado ao Parlamento.  

 

Tal como o Professor Frowein, considero que o âmbito do assunto que fomos convidados a 

analisar limita-se aos problemas relacionados com a futura adesão da República Checa à UE. 

Por este motivo, os problemas relacionados com a República Eslovaca, que dizem sobretudo 

respeito às relações com os húngaros, não foram abordados. Todavia, estes problemas parecem, 

em geral, ter uma natureza muito semelhante. Consequentemente, a maior parte da análise e 

conclusões constantes do estudo do Professor Frowein parecem ser igualmente aplicáveis à 

situação eslovaca/húngara mutatis mutandis. Naturalmente, já não serão aplicáveis aos acordos 

especiais germano-checos. 

 

Gostaria de referir ainda outro limite. O Acordo Europeu celebrado entre a UE e a República 

Checa, actualmente em vigor, parece não se enquadrar no âmbito do mandato do estudo e, de 

qualquer forma, não foi abordado pelo Professor Frowein. Por este motivo, não analisarei a 

situação à luz do Acordo Europeu. Porém, gostaria de referir de passagem que o Tribunal de 

Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) considerou que certas disposições dos Acordos 

Europeus são directamente aplicáveis na UE e, consequentemente, poderão ser invocadas por 

indivíduos e empresas privadas perante os tribunais dos Estados-Membros. As disposições 

directamente aplicáveis referem-se, entre outras, à liberdade de estabelecimento e à livre 

circulação de trabalhadores.1 Não sei exactamente se o Acordo Europeu é aplicado de forma 

semelhante na República Checa e se, consequentemente, as pessoas singulares e colectivas 

                                                 
1 Processo C-63/99, Gloszczuk, [2001] Colectânea de Jurisprudência I-6369 (reconhecimento do direito de um 
empreiteiro polaco exercer a sua actividade no Reino Unido), processo C-268/99, A.M.Jany e outros contra 
Staatssecretaris van Justitie, [2001] Colectânea de Jurisprudência I-8615 (reconhecimento do direito de uma 
prostituta checa trabalhar como profissional em Amsterdão).  
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podem invocar o Acordo perante os tribunais checos. Esta questão está relacionada com o 

estatuto geral dos tratados internacionais no direito interno checo. Porém, na medida em que 

essa aplicação directa seja reconhecida pelos tribunais checos, deveria já ser possível, por 

exemplo, aos alemães com antecedentes sudetas submeter questões relacionadas com interesses 

económicos e pessoais na República Checa aos tribunais checos com base nas disposições do 

Acordo Europeu. 

 

3. Os princípios fundamentais do direito comunitário em matéria de cidadania, discriminação e 
minorias 

 

Antes de tecer quaisquer comentários sobre pontos específicos, penso ser importante recordar os 

princípios fundamentais do direito comunitário em matéria de cidadania, discriminação e 

minorias. Estes princípios deveriam constituir a base fundamental para a análise dos problemas 

abordados. 

 

Da análise dos problemas e questões relacionadas com os Decretos Benes resulta claro que este 

assunto ainda é muito delicado, tendo em conta que os acontecimentos que lhe estão subjacentes 

ocorreram há mais de 55 anos. As atrocidades cometidas durante o regime nazi devem 

certamente ser lembradas e de forma alguma desculpadas mas, por outro lado, a construção do 

futuro europeu tem sido, desde há muito, um processo pacífico, sendo extremamente importante 

que a adesão de novos Estados-Membros decorra numa atmosfera de reconciliação e confiança.  

 

Importa não esquecer que o objectivo principal da União Europeia é a criação de uma união 

cada vez mais estreita entre os povos da Europa, tal como referido no artigo 1.º do Tratado da 

União Europeia.  Além disso, todas as pessoas que possuam a nacionalidade de um 

Estado-Membro são considerados cidadãos da União, cidadãos europeus. Basicamente, de 

acordo com o artigo 18.º do Tratado CE, qualquer cidadão europeu goza do direito de circular e 

permanecer livremente no território dos Estados-Membros. Na recente decisão histórica 

proferida no processo Baumbast,1 o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias afirmou 

claramente que o artigo 18.º é directamente aplicável. Desta forma, uma pessoa pode 

fundamentar directamente o exercício de direitos individuais na sua cidadania europeia.  

 

                                                 
1 Processo C-413/99, Baumbast e R, acórdão de 17 de Setembro de 2002. 
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Além disso, tal como foi analisado pelo Professor Frowein no seu estudo, o artigo 12.º do 

Tratado que institui a Comunidade Europeia prevê uma proibição de toda e qualquer 

discriminação em razão da nacionalidade. Essa proibição tem um carácter e constitucional. Na 

sua jurisprudência, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias transformou este princípio 

da não discriminação num princípio geral de igualdade de tratamento e aplicou-o a várias 

medidas que tinham efeitos discriminatórios indirectos. Recentemente, o Conselho, após 

consulta ao Parlamento, exerceu os poderes que lhe são conferidos pelo artigo 13.º do Tratado 

CE,  para tomar medidas apropriadas no sentido de combater, entre outros problemas, a 

discriminação em razão da origem étnica, através da adopção de directivas especiais sobre a 

igualdade de tratamento.1 

 

Estes princípios encontram-se também consagrados na nova Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia. Em especial o artigo 21º da Carta estipula o seguinte: �É proibida a 

discriminação em razão, designadamente, � da origem étnica ou social,� língua,� pertença a 

uma minoria nacional��. 

 

Em resumo, a União Europeia não é apenas uma união de diferentes Estados nacionais, mas 

também uma união dos diferentes povos que habitam dentro da União, incluindo todas as suas 

minorias étnicas e linguísticas, que concede a todos os cidadãos de um Estado-Membro o 

estatuto especial de cidadão europeu.  No entanto, as disposições transitórias em jogo não 

deveriam ter efeitos discriminatórios sobre minorias ou outros grupos especiais de cidadãos 

europeus.     

 

Consequentemente, a União baseia-se em valores fundamentais que são totalmente diferentes 

das ideologias nacionalistas da Europa de outros tempos. É de suma importância que estes 

valores básicos sejam plenamente respeitados nos novos Tratados de Adesão celebrados com 

outros Estados, como a República Checa, não obstante a necessidade de adoptar disposições 

transitórias durante um período de tempo limitado. 

 

4. Avaliação geral do estudo 
 

                                                 
1 Directiva 2000/43/CE, JO 2000 L 180/22 e Directiva 2000/78/CE, JO 2000 L 303/16. 
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De um modo geral, considero que o estudo elaborado pelo Professor Frowein é notavelmente 

claro e está muito bem redigido. Todavia, a sua abordagem à legislação checa relevante (os 

Decretos Benes) é muito cautelosa, talvez demasiado delicada. Do ponto de vista dos princípios 

de direito humanitário mais modernos, esta legislação e a sua aplicação merecem severas 

críticas.  

 

Considero admirável que o Professor Frowein se tenha proposto a formular conclusões sólidas 

no seu estudo, tendo em conta as dificuldades envolvidas. Relativamente à maior parte das 

questões abordadas, considero o raciocínio e as conclusões convincentes. 

 

Porém, considero oportuno tecer alguns comentários e expressar algumas reservas relativamente 

a determinados pontos.  

 

5. A legalidade dos Decretos Benes 
 

O estudo do Professor Frowein demonstra claramente que existe uma ligação muito estreita 

entre os acontecimentos verificados na Checoslováquia e nos países vizinhos pouco antes e 

durante a Segunda Guerra Mundial, por um lado, e os Decretos Benes e a expulsão dos sudetas 

em 1945-1946, por outro. Tal como refere o Professor Frowein, a expulsão foi aceite pelas 

forças de ocupação na Alemanha, tendo sido, basicamente, encarada, na altura, como uma 

consequência dos acontecimentos anteriores. O confisco de bens estava directamente 

relacionado com a expulsão.  

 

No entanto, a forma como os confiscos foram executados e a expulsão física das pessoas foi 

conduzida parece ter sido, em muitos casos, particularmente dura e radical. As medidas 

adoptadas apresentam as características de um castigo colectivo. Presume-se que estas medidas 

tenham atingido muitas pessoas inocentes. Não se sabe ao certo se, e em que medida, foi dada às 

pessoas a oportunidade de se defender e de solicitar uma investigação imparcial, de preferência 

conduzida pelos tribunais. 

 

No seu estudo, o Professor Frowein debruça-se sobre a legalidade dos Decretos Benes face ao 

direito internacional vigente naquela altura (ponto 16 e nota de rodapé 9). Pessoalmente, tenho 

sérias dúvidas sobre esta questão. Efectivamente, muitos dos princípios mais básicos do direito 
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internacional foram claramente ignorados durante a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a 

Carta das Nações Unidas, que nos seus artigos iniciais relativos aos objectivos e princípios 

fundamentais, proclamava um conjunto de princípios muito importantes em matéria de direito 

internacional humanitário, tinha entrado em vigor em 24 de Outubro de 1945, ou seja, antes da 

plena aplicação dos Decretos. As disposições desta Carta exprimiam o ressurgimento e 

reconhecimento quase universal do direito internacional verificado imediatamente após a guerra. 

 

Todavia, no que respeita à questão da adesão à UE, é forçoso aceitar o ponto de partida do 

Professor Frowein segundo o qual devemos considerar a situação que temos actualmente entre 

mãos. Neste contexto, os Decretos Benes, analisados como um facto histórico, podem ser 

deixados de lado. Voltarei à questão da possibilidade de os Decretos ainda produzirem efeitos. 

Para a UE, criada e sucessivamente reformulada ao longo dos tempos, os acontecimentos 

ocorridos na década de 40 pertencem ao passado histórico da Europa, passado esse que a UE 

nunca teve a oportunidade de influenciar e pelo qual não pode assumir qualquer 

responsabilidade. Além disso, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem só foi celebrada e 

entrou em vigor mais tarde. 

 

Desta forma, posso aceitar a opinião do Professor Frowein de que os artigos 49.º e 6.º do 

Tratado UE devem ser interpretados tendo em conta uma visão do futuro e não do passado 

(pontos 6 e 16). Subscrevo ainda o ponto 1 das conclusões do Professor Frowein, em que este 

considera que os confiscos checos efectuados em 1945/1946 não podem ser contestados com 

base no direito comunitário vigente.  

 

6. As restrições das normas checas relativas à restituição 
 

Após a queda do regime comunista, foi introduzida, em 1992, a possibilidade de restituição de 

bens imóveis, especialmente terras, a certas pessoas que tinham sido privadas dos seus bens por 

força dos decretos Benes relativos a confisco (ponto 26 do estudo de Frowein). Contudo, a 

restituição abrangia apenas os cidadãos da República Checa e o prazo para a apresentação de 

pedidos de restituição terminava em 30 de Junho de 2001. Em 1996, a lei foi alterada, tendo sido 

introduzida uma disposição, com efeitos retroactivos, que exigia como condição para a 

restituição que as pessoas não tivessem deixado de ter estatuto de cidadão checo. Desta forma, 

muitas das pessoas que permaneceram leais ao Estado da Checoslováquia durante a guerra, mas 
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que tinham fugido para o estrangeiro durante o período da guerra ou imediatamente seguinte ao 

seu termo em virtude dos acontecimentos ocorridos nos primeiros anos do pós-guerra, viram 

negado o seu direito à restituição. Tal como refere o Professor Frowein (pontos 29 e seguintes), 

as restrições impostas pela lei checa relativa às restituições tem sido severamente criticada, em 

diversas ocasiões, pelo Comité das Nações Unidas para os Direitos do Homem. 

Surpreendentemente, a República Checa parece não ter tomado em consideração as opiniões do 

Comité e não alterou a sua legislação. 

 

Como se sabe, outros países onde vigorara um regime comunista adoptaram uma abordagem 

diferente em relação à restituição das terras. O caso da República Checa pode ser comparado, 

por exemplo, com a situação na Estónia e na Letónia, dois países que registaram a fuga de 

muitos cidadãos durante e imediatamente após a guerra. Após a queda do regime comunista, a 

ambição destes países tem sido a de restabelecer a situação relativa à propriedade dos terrenos 

que se verificava em 1939, no âmbito do objectivo do restabelecimento de uma sociedade 

baseada no sistema de economia de mercado. Consequentemente, foi concedido aos estónios e 

letões que se estabeleceram noutros países (como o Canadá ou a Suécia) a partir de meados dos 

anos 40, o direito de reivindicar as suas propriedades. Na prática, este direito parece ter sido 

exercido em larga escala. A diferença de tratamento em relação à situação checa é 

impressionante. 

 

Na sua análise das opiniões expressas pelo Comité das Nações Unidas para os Direitos do 

Homem, principalmente no caso De Fours Walderode, o Professor Frowein considera que é 

possível fazer uma distinção entre as pessoas que demonstraram a sua lealdade para com o 

Estado da Checoslováquia durante a ocupação e as pessoas que não demonstraram essa lealdade. 

O Professor considera que não é correcto deduzir da opinião do Comité que deveria ser 

atribuído um direito geral de restituição a estas pessoas que não demonstraram lealdade,  neste 

caso concreto, os alemães e os húngaros que foram obrigados a abandonar o país em 1945-46 

(ponto 37). Qualquer entendimento diferente sobre esta questão teria obviamente consequências 

muito vastas. 

 

No ponto 3 das suas conclusões, o Professor Frowein afirma:  

 

�Ainda que se tenham em conta as opiniões expressas pelo Comité das Nações Unidas para os 

Direitos do Homem, não é possível questionar a lei checa à luz do direito comunitário, uma vez 
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que a distinção, para efeitos de restituição, entre aqueles que demonstraram lealdade para com a 

Checoslováquia e que, consequentemente, mantiveram a cidadania, e os outros, tem um 

fundamento razoável�. 

 

Em minha opinião, deveriam ser acrescentados alguns pontos nesta conclusão. Em primeiro 

lugar, os processos tratados por organismos internacionais como, por exemplo, o Comité das 

Nações Unidas para os Direitos do Homem, sobre problemas relacionadas com o processo de 

restituição checo são bastante recentes e não esclarecem todas as questões relevantes. É muito 

provável que venham a surgir novos processos, possivelmente também nos tribunais checos, que 

contribuirão para esclarecer as questões envolvidas. Por este motivo, não considero necessário, 

nem mesmo recomendável, que as instituições políticas da UE adoptem uma opinião definitiva 

sobre a razoabilidade da legislação checa relativa às restituições.     

 

Em segundo lugar, gostaria de chamar a atenção para um ponto em especial. Ainda que se aceite 

como válida, para efeitos de restituição, a distinção entre aqueles que demonstraram lealdade 

para com o Estado checoslovaco durante a guerra e os outros, resta ainda saber se é possível, 

nos termos da legislação em vigor relativa aos direitos humanos, aceitar os julgamentos 

sumários realizados na Checoslováquia em 1945 como definitivos em todos os casos. Tal como 

referi no ponto 5 supra do meu parecer, tendo em conta a forma dura e radical como os Decretos 

Benes foram aplicados, é muito provável que as medidas de confisco e expulsão tenham 

igualmente sido aplicadas a outras pessoas que não se enquadravam nas condições aplicáveis 

previstas pelos decretos.  

 

Tal como foi sublinhado no ponto 3 supra, o direito comunitário baseia-se no Estado de direito e 

no respeito pelo indivíduo e pelo seu direito de acesso aos tribunais. No contexto actual, não foi 

ainda esclarecido se, e em caso afirmativo, em que medida a República Checa criou mecanismos 

adequados para permitir às pessoas que alegam ter sido indevidamente abrangidas pelas 

disposições dos Decretos Benes solicitarem um reexame imparcial do seu caso, de preferência 

pelos tribunais. Todavia, as informações gerais de que disponho sobre as leis checas adoptadas 

na década de 90 em matéria de restituições parecem indicar que esses mecanismos não foram 

criados. A intenção parece, pelo contrário, ter ido no sentido de manter todos os efeitos da 

aplicação destes decretos. Em minha opinião, esta situação não é satisfatória. 
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No ponto 2 das suas conclusões, o Professor Frowein afirma:  

 

�As restrições previstas nas normas checas em matéria de restituição dos bens confiscados ao 

abrigo dos Decretos Bene� não podem ser questionadas à luz do direito comunitário porque o 

prazo para apresentação dos pedidos de restituição já caducou e o direito comunitário só é 

aplicável a partir da data da adesão�. 

 

Em minha opinião, esta conclusão merece algumas ressalvas. À semelhança dos anteriores 

tratados de adesão, o Tratado de Adesão da República Checa não conferirá, certamente, efeitos 

retroactivos aos Tratados da UE e ao acervo comunitário secundário. No entanto, a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem já é plenamente aplicável à UE e aos Estados-Membros, bem 

como à República Checa. Além disso, os princípios fundamentais do direito humanitário estão 

também incorporados no sistema das Nações Unidas (como se retira dos casos submetidos ao 

Comité das Nações Unidas para os Direitos do Homem supramencionados) e no património 

jurídico comum dos estados europeus. Por este motivo, não considero que o futuro Tratado de 

Adesão possa eliminar a possibilidade de apresentar pedidos de restituição com base nos 

princípios dos direitos humanos.  

 

Para concluir, entendo que não é necessário qualificar as questões relativas à restituição como 

uma condição a ter em conta para o futuro Tratado de Adesão. Considero que o Tratado não 

deve excluir, nem afirmar a existência de outros direitos à restituição. 

 

7. Os decretos relativos ao direito penal e ao processo penal 
 

Com base no raciocínio exposto nos pontos 42-44 do seu estudo, o Professor Frowein conclui, 

no ponto 5 das suas conclusões, que: 

 

�É necessário assegurar que as sentenças proferidas em julgamentos à revelia com base dos 

Decretos específicos adoptados em 1945 e em anos posteriores não possam ser aplicadas às 

pessoas que entrem na República Checa depois da adesão. Se necessário, deverá ser adoptada 

uma nova legislação sobre esta matéria�. 
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Esta opinião merece o meu total apoio pelas razões apontadas. Para além dos óbvios problemas 

de direitos fundamentais que se colocam, podemos acrescentar que as regras funcionam como 

um obstáculo à livre circulação de pessoas. Além disso, não são proporcionais.1 

 

8. A exclusão da responsabilidade criminal com base na Lei de 1946 
 

Na República Checa, ainda vigora uma lei de 1946 que proíbe qualquer acção penal contra 

pessoas que tenham cometido crimes a título de �justa represália� contra actos praticados 

durante a ocupação. Depois de uma análise cuidada, o Professor Frowein chega à conclusão de 

que não seria necessário que a UE exigisse a revogação da lei como condição para a adesão 

(ponto 6 das conclusões). 

 

De acordo com o estudo, parece não haver consenso no seio da comunidade jurídica checa 

quanto à exclusão ou inclusão, no âmbito de aplicação do diploma, dos crimes contra a 

humanidade como, por exemplo, as violações particularmente brutais. No entanto, tendo em 

conta as informações disponíveis, não existem registos de qualquer julgamento sobre este tipo 

de violações.  

 

A mera existência de uma lei deste tipo numa actual ordem jurídica revela uma hesitação em 

esquecer o passado semelhante à hesitação reflectida em certos aspectos das leis adoptadas na 

década de 90 em matéria de restituição.  Este facto torna a situação desnecessariamente 

delicada. Todavia, estou disposto a aceitar a opinião do Professor Frowein, segundo a qual seria 

desnecessário, 56 anos mais tarde, exigir firmemente a revogação da lei como condição para a 

assinatura do Tratado de Adesão. 

 

9. Protecção das minorias 
 

                                                 
1 No processo C-348/96, Donatella Calfa, [1999] Colectânea de Jurisprudência  I-11, o TJCE considerou não 
aceitável a legislação grega que previa a expulsão automática, a título definitivo (salvo nos casos em que existissem 
fortes razões de natureza familiar em contrário), em caso de condenação de um estrangeiro por um ilícito 
relacionado com estupefacientes, sem que fossem ponderadas circunstâncias pessoais ou a possibilidade do autor do 
ilícito representar um perigo para a política pública. 
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O direito comunitário e vários tratados internacionais estabelecem claramente princípios sobre a 

protecção das minorias. Tal como afirma o Professor Frowein no ponto 7 das suas conclusões, a 

República Checa, enquanto membro da UE, tem de respeitar estes princípios. 

 

Em minha opinião, não há dúvidas de que estes princípios estão a ser respeitados. Remeto para o 

que referi no ponto 3 supra, relativamente aos princípios fundamentais do direito comunitário 

em matéria de cidadania, discriminação e minorias. 

 

É importante acrescentar que, caso a República Eslovaca venha a aderir à UE, este país estará 

sujeito às mesmas obrigações relativamente, por exemplo, à minoria húngara. 

 

10. Direito de regressar 
 

Em rigor, a expulsão implica não apenas o dever de deixar o território, como também a 

proibição de regressar. As expulsões ocorridas em 1945-46 baseavam-se, naturalmente, no 

princípio de que as pessoas forçadas a deixar o país não deveriam ser autorizadas a regressar. A 

forma dura como a expulsão foi concretizada e a subsequente transição da Checoslováquia para 

um regime comunista localizado por detrás da "cortina de ferro" diminuiu em muito o interesse 

em regressar. Porém, nas condições actuais e à luz da futura adesão, é importante determinar se 

os Decretos Benes continuam a produzir efeitos, restringindo para os indivíduos que pertencem 

aos grupos em causa ou os seus descendentes a possibilidade de regressarem à República Checa 

e de aí residirem, trabalharem, adquirirem bens imóveis ou estabelecerem uma actividade 

empresarial. 

 

O estudo do Professor Frowein não apresenta informações sobre a situação actual relativamente 

a este importante ponto. É provável que não tenha tido acesso a estas informações, dado que 

declara, no seu estudo, não ter tido acesso a informações específicas sobre o estado das 

negociações de adesão (ponto 12).  Porém, considero muito importante salientar que esta 

questão deve ser totalmente esclarecida antes da assinatura de qualquer tratado de adesão. Neste 

contexto, desejo sublinhar que as medidas discriminatórias nem sempre assumem a forma de 

proibições directas, podendo também expressar-se através da adopção das mais variadas 

medidas restritivas. Como se sabe, os cidadãos da UE gozam de uma liberdade total para 
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circular entre os Estados-Membros, bem como para trabalhar, adquirir bens imóveis e 

estabelecer empresas em qualquer Estado-Membro.  

 

No ponto 12 do seu estudo, o Professor Frowein afirma que: 

 

�As questões colocadas no mandato definido pelo Parlamento Europeu não apresentam qualquer 

indício de que as negociações de adesão possam vir a permitir qualquer distinção entre os 

cidadãos da União Europeia depois da adesão. Efectivamente, é importante salientar que uma 

disposição desta natureza constituiria uma ruptura drástica com as tradições da União Europeia 

e poderia mesmo ser judicialmente contestada, dado tratar-se de uma disposição discriminatória 

incompatível com os princípios constitucionais gerais em que assenta a União Europeia�. 

 

No ponto 8 das conclusões, o Professor Frowein declara que o seu parecer se baseia no 

pressuposto de que, a partir do momento da adesão, todos os cidadãos da União Europeia terão 

os mesmos direitos no território da República Checa. 

 

Partilho desta opinião. Poderão ser adoptadas disposições transitórias proporcionais no Tratado 

de Adesão que imponham restrições aos cidadãos de outros Estados-Membros da UE 

relativamente ao seu direito de residir, trabalhar, estabelecer empresas e adquirir bens imóveis 

na República Checa.  Todavia, é indispensável que estas disposições não sejam discriminatória 

ao ponto de colocar, por exemplo, um determinado grupo de cidadãos europeus numa situação 

especial e desfavorável. 
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11. Conclusões 
 

No meu parecer, a avaliação que faço do estudo do Professor Frowein é muito favorável (ponto 

4). 

Relembro que tanto o estudo como o meu parecer não abrangem o Acordo Europeu actualmente 

em vigor. 

Chamo ainda a atenção para os princípios fundamentais do direito comunitário em matéria de 

cidadania, discriminação e minorias e para a sua importância no contexto actual (ponto 3). 

Embora tenha sérias dúvidas quanto à legalidade dos Decretos Benes à luz do direito 

internacional, apoio a conclusão principal do Professor Frowein (ponto 1 das conclusões). Ver 

ponto 5. 

Ponho em causa a natureza restritiva das normas checas relativas às restituições. Acrescento 

alguns aspectos que considero importantes aos pontos 2 e 3 das conclusões do Professor 

Frowein. Os meus pontos de vista dizem essencialmente respeito à relação com os princípios 

fundamentais do direito humanitário. Relativamente à questão abordada no ponto 6 do meu 

parecer, não vejo necessidade de qualificar as questões de restituição como uma condição 

essencial para o futuro Tratado de Adesão. Considero que o Tratado não deve excluir, nem 

afirmar a existência de outros direitos à restituição.  

Subscrevo o ponto 5 das conclusões do Professor Frowein sobre os decretos relativos aos direito 

penal e ao processo penal e o ponto 6 sobre a exclusão da responsabilidade criminal com base 

na Lei de 1946. 

Subscrevo ainda o ponto 7 das suas conclusões sobre a protecção das minorias. 

Chamo a atenção para a conclusão final do Professor Frowein (ponto 8) e para o que escrevi 

sobre esta questão no ponto 10 do meu parecer. As disposições do futuro Tratado de Adesão não 

podem ser discriminatórias ao ponto de colocar, por exemplo, um determinado grupo de 

cidadãos europeus numa situação especial e desfavorável. 

 

Estocolmo, 1 de Outubro de 2002 

 

 

Ulf Bernitz 
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1. Os Decretos Benes são uma série de decretos adoptados pelo então Presidente da 
Checoslováquia, Edvard Benes durante a Segunda Guerra Mundial e o período 
imediatamente a seguir à libertação.  

 
2. A questão sub judice consiste em determinar se os Decretos Benes poderiam 

comprometer a adesão da República Checa à União Europeia. 
 

Os Decretos Benes 
 

3. Nove decretos foram apontados como constituindo potenciais obstáculos à adesão da 
República Checa à UE.  Estes decretos são os seguintes: 
 

  Decretos relativos a bens e ao seu confisco 
 

(a) Decreto 5/1945 (19.5.45) � Não validade de certos actos relacionados com o 
direito de propriedade praticados durante o período de ocupação 

(b) Decreto 12/1945 (21.6.45) � Confisco e rápida distribuição de propriedades 
agrícolas pertencentes a alemães, húngaros, traidores, colaboradores e certas 
organizações e institutos 

(c) Decreto 28/1945 (20.7.45) 
(d) Decreto 108/1945 (25.10.45) � Confisco de património inimigo e fundos de 

renovação nacional 
 

  Decreto relativo à cidadania 
 

(e) Decreto 33/1945 (2.8.45) � Cidadania de pessoas de nacionalidade alemã e 
húngara 

 
  Decretos relativos a direito penal e processo penal 
 

(f) Decreto 16/1945 (19.6.45) � Decreto relativo à punição dos criminosos nazis e 
dos seus cúmplices e questões relativas a tribunais populares extraordinários 

(g) Decreto 138/1945 (27.10.45) � Decreto relativo à punição de certas ofensas 
contra a honra nacional 

(h) Decreto 71/1945 � Condenação a trabalhos forçados para as pessoas que 
perderam a cidadania checoslovaca nos termos do Decreto 33/1945 

(i) Lei n.º 115/1946 (8.5.46) � Lei da amnistia: exclusão da responsabilidade 
criminal por actos cometidos a título de represália contra as forças de ocupação 

 

A validade dos Decretos Benes 
 

4. A validade dos Decretos Benes tem sido questionada.  Alguns críticos alegaram que 
estes decretos foram emitidos por um órgão executivo (o Presidente), cujas competências 
exercidas violavam a lei constitucional em vigor àquela data. 
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5. O Acordo de Munique de 1938 e a invasão e subsequente ocupação da Checoslováquia 
em 1939 deu origem a uma situação política que não tinha sido prevista, nem estava 
regulada na Constituição checoslovaca.  Após um período inicial de incertezas que teve 
início em Julho de 1940, o Governo checoslovaco foi reconhecido pelo Governo 
britânico em Julho de 1941, como sendo o Governo-no-exílio que exercia as suas 
funções a partir de Londres através de decreto presidencial.1  Embora o entendimento 
adoptado pelo Governo britânico naquela altura não seja conclusivo na questão da 
validade dos decretos, representa quer uma posição de senso comum, quer a opinião das 
forças aliadas sobre a legitimidade do governo checoslovaco no exílio. 

 
6. Durante a guerra, os Chefes de Estado de outros territórios ocupados governaram através 

de mecanismos semelhantes. Como exemplos, podem ser apontados a rainha dos Países 
Baixos, o rei da Noruega ou o rei da Jugoslávia.2  Na Polónia, onde a Constituição não 
previa competências de governação durante o período de guerra, foram adoptadas 
medidas semelhantes.3  Tal como foi anteriormente mencionado, o facto de terem sido 
utilizados mecanismos de governo semelhantes por Chefes de Estado de outros 
territórios ocupados não valida os mecanismos utilizados pela Checoslováquia.  Porém, 
demonstra que a governação por decreto é considerada uma forma de governo viável 
quando o Chefe de Estado é confrontado com a necessidade de governar a partir do 
exílio.   

 
7. Depois da guerra, os Decretos Benes foram ratificados pela Lei Constitucional n.º 

57/1946 de 28 de Março de 1946. Através desta lei, a Assembleia Nacional Provisória 
aprovou e atribuiu força de lei aos decretos presidenciais, sancionando finalmente o 
rathabitio.  Nos termos do artigo 1.º desta Lei, a Assembleia Nacional Provisória 
aprovava e atribuía força de lei ao decreto constitucional e aos decretos presidenciais 
adoptados ao abrigo do Decreto Constitucional relativo ao exercício provisório do poder 
legislativo de 15 de Outubro de 1940, incluindo o referido decreto.  Todos os decretos 
presidenciais deviam ser considerados leis a partir do momento da sua aprovação e os 
decretos constitucionais deviam ser considerados leis constitucionais.4 

 
8. Importa ainda referir que o governo da República Checa encarava os Decretos Benes 

como a base da legislação checa do período do pós-guerra. De acordo com o parecer 
emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros checo, relativamente à questão da 
ratihabitio, o debate em redor dos decretos, da possível declaração da sua nulidade ex 
tunc, da sua alteração ou revogação poria em causa as próprias bases do direito checo do 
período pós-guerra.5 

 
9. O Tribunal Constitucional da República Checa é o tribunal com competência final e 

decisiva em questões de direito constitucional da República Checa.  As suas decisões 
vinculam todas as pessoas e autoridades da Checoslováquia.  Isto está claramente 
estipulado no artigo 89.º da Constituição da República Checa. Nos termos do n.º 1 deste 
artigo, as decisões do Tribunal Constitucional entram em vigor logo que promulgadas 
nos termos previstos na lei, salvo se o Tribunal Constitucional dispuser de forma 

                                                 
1 Parecer sobre os Decretos Benes elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros checo, página 10. 
2 Ibid, página 9. 
3 Ibid, página 10. 
4 Ibid, página 9. 
5 Ibid, página 9. 
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diferente sobre a sua entrada em vigor. O n.º 2 do mesmo artigo estabelece que as 
Decisões do Tribunal Constitucional vinculam todas as autoridades e todas as pessoas. 

 
10. O Tribunal Constitucional checo considerou que os decretos Benes eram válidos e 

constitucionais.  Na opinião expressa no Acórdão n.º 55/1995 de 8 de Março de 1995, o 
tribunal declara que, uma vez que a ocupação do território checoslovaco pelas forças 
armadas do Reich tinha impossibilitado o exercício do poder soberano fundado na Carta 
Constitucional da República Checoslovaca, aprovada pela Lei Constitucional n.º 
121/1920, bem como em toda a ordem jurídica checoslovaca, o poder constitucional 
provisório da República Checoslovaca, estabelecido na Grã-Bretanha, deveria ser 
reconhecido internacionalmente como a autoridade constitucional legítima do Estado 
checoslovaco.  O tribunal acrescenta que, pelos motivos expostos e em virtude da sua 
ratificação pela Assembleia Nacional Provisória através da Lei Constitucional n.º 
57/1946 de 28 de Março de 1946, todos os actos normativos da Ordem Constitucional 
Provisória da República Checoslovaca eram manifestação do legítimo poder legislativo 
checoslovaco (checo), que tinha contribuído decisivamente para o sucesso da luta das 
nações da Checoslováquia pelo restabelecimento da ordem constitucional e jurídica da 
República.1 

 
11. Em minha opinião, compete ao Tribunal Constitucional checo determinar se os Decretos 

Benes eram válidos à data da sua aprovação e qual o seu estatuto actual.  À luz da 
ratificação dos Decretos Benes por um parlamento regularmente constituído pouco 
depois da guerra e da decisão do Tribunal Constitucional checo quanto à validade dos 
referidos decretos, considero que os mesmos são válidos e que nenhum outro 
Estado-Membro tem legitimidade para contestar ou determinar a sua validade. 

 

Critérios de adesão à UE 
 

12. O artigo 47.º do Tratado da União Europeia [ANO] (Tratado UE) estabelece os critérios 
da adesão à UE: 
 

�1.  Qualquer Estado europeu que respeite os princípios 
enunciados no nº 1 do artigo 6.º pode pedir para se tornar 
membro da União.  Dirigirá o respectivo pedido ao Conselho, 
que se pronunciará por unanimidade, após ter consultado a 
Comissão e após parecer favorável do Parlamento Europeu, 
que se pronunciará por maioria absoluta dos membros que o 
compõem�. 

 
�2.  �as condições de admissão e as adaptações dos Tratados 
em que se funda a União, decorrentes dessa admissão, serão 
objecto de Acordo entre os Estados-Membros e o Estado 
peticionário.  Esse Acordo será submetido à ratificação de 
todos os Estados Contratantes, de acordo com as respectivas 
normas constitucionais�. 

 
13. O n.º 1 do artigo 6.º do Tratado UE estabelece: 

                                                 
1 Ibid, página 3. 
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�A União assenta nos princípios da liberdade, da 
democracia, do respeito pelos direitos do Homem e pelas 
liberdades fundamentais, bem como do estado de direito, 
princípios que são comuns aos Estados-Membros�. 

 
14. No Conselho Europeu de Copenhaga de Junho de 1993, foram estabelecidos novas 

condições para a adesão, conhecidas como os critérios de Copenhaga. Estas condições 
estabelecem: 
 

�a adesão exige que o país candidato disponha de instituições 
estáveis que garantam a democracia, o estado de direito, os 
direitos humanos, o respeito pelas minorias e sua 
protecção��.1 

 
15. No seu documento intitulado �Assegurar o êxito do alargamento�  [SEC (2001) 1744 a 

1753], a Comissão Europeia declara, na página 6: 
 

�As condições de adesão, definidas pelo Conselho Europeu de 
Copenhaga em 1993 e posteriormente precisadas pelos 
Conselhos Europeus que se seguiram, constituem os principais 
parâmetros de avaliação dos progressos realizados por cada 
candidato.  Estas condições, que continuam válidas hoje em 
dia, não serão alteradas�.2 

 
16. Por conseguinte, são estes os princípios que devem presidir à análise da adesão. 

 

Decretos relativos a bens e ao seu confisco 
 
17. O Decreto 5/1945 anulava certas transacções de bens efectuadas pelos alemães nazis 

durante o período de ocupação.  Este diploma declarava a não validade de qualquer acto 
de transmissão de bens e transacções que afectassem os direitos de propriedade sobre 
bens móveis e imóveis, caso tivessem sido praticados depois de 29 de Setembro de 1938, 
sob a pressão da ocupação nazi ou perseguição em razão da nacionalidade, da raça ou 
das convicções políticas.3  
O diploma estipulava ainda que os bens das pessoas em quem o país não podia depositar 
a sua confiança e que se encontravam em território da República Checa seriam 
transferidos para o governo nacional, nos termos das disposições do referido decreto4 
 

18. O Decreto 12/1945 previa o confisco e a rápida distribuição das propriedades rurais 
pertencentes aos alemães, húngaros e todos aqueles que tivessem cometido actos de 
traição e agido como inimigos do povo checo e eslovaco.  Previa a expropriação, com 

                                                 
1 Parecer do Serviço Jurídico do Parlamento Europeu : Harry Tebbens, Antonio Caiola e Gregorio Clariana, página 
7.  
2 Assegurar o êxito do alargamento � Documento de estratégia e Relatório da Comissão Europeia sobre os 
progressos realizados por cada um dos países candidatos na via da adesão [SEC (2001) 1744 - 1753]  /* 
COM/2001/0700 final */, página 6. 
3 Decretos Presidenciais de 1945, informações adicionais sobre os decretos Benes fornecidas pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros checo, 14/06/2002. 
4 Parecer do Serviço Jurídico do Parlamento Europeu, página 9, op. cit. nota de rodapé 7. 
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efeitos imediatos e sem indemnização, de propriedades rurais, no âmbito do processo de 
reforma agrária.  Este decreto abrangia propriedades agrícolas, incluindo, entre outras, 
edificações e bens móveis existentes nessa propriedade, pertencentes a todas as pessoas 
de nacionalidade alemã ou húngara, independentemente do seu estatuto enquanto 
cidadãos.1 

 
19. O Decreto 108/1945 referia-se ao confisco de bens pertencentes a alemães, húngaros, 

traidores, colaboradores e pessoas que tivessem tido um comportamento suspeito para 
com o Estado.  No entanto, os bens das pessoas (incluindo alemães e húngaros) que 
tivessem participado activamente na luta pela preservação da integridade territorial e 
pela libertação da República Checoslovaca não seriam confiscados.2   

 
20. Estes decretos estavam directamente relacionados com os decretos relativos aos actos de 

punição e as decisões sobre a manutenção da cidadania checoslovaca ao abrigo do 
Decreto 33/1945.3 eram ainda tomadas em consideração. Foram previstas outras 
excepções à aplicação destes decretos para a maioria das pessoas que regressavam de 
campos de concentração e para as pessoas que haviam comprovadamente apoiado 
activamente a luta da nação checa contra o nazismo.  Os decretos tinham um prazo de 
aplicação determinado .  O Tribunal Constitucional checo considera que estes decretos 
não podem ser revistos, na medida em que este prazo de aplicação já terminou. 

 
21. Em especial, o Tribunal Constitucional checo já defendeu que, uma vez que o referido 

Decreto 108/1945 já cumpriu o seu objectivo e não criou novas relações jurídicas 
durante mais de quatro décadas, tendo perdido, por conseguinte, qualquer carácter 
constitutivo, não seria possível, hoje em dia, avaliar a sua compatibilidade com as leis 
constitucionais ou os tratados internacionais.4 

 
22. É importante referir que, embora o Tribunal Constitucional checo considere que este 

Decreto já não é aplicável na criação de relações jurídicas, ele não afirma que os 
Decretos deixaram de produzir quaisquer efeitos.    Estes Decretos serviram, de facto, de 
fundamento para a criação de novos direitos de propriedade e as pessoas regeram-se 
pelas suas disposições durante mais de 50 anos.  Em minha opinião, a tentativa de alterar 
esta posição seria contrária aos princípios de protecção das expectativas legítimas e da 
certeza jurídica. 
 

23. Não deixa de ser verdade que, se os actos de confisco de bens ao abrigo dos Decretos 
Benes caso fossem realizados nos dias de hoje, constituiriam provavelmente uma 
violação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (�CEDH�).  Porém, o Tribunal 
Constitucional checo refere que, embora seja verdade, em princípio, que as situações do 
passado devem, quando confrontadas à luz do presente, ser aceitáveis em termos de 
valores, a avaliação do passado não pode resumir-se a um julgamento do passado por 
parte do presente.  O tribunal acrescenta por  outras palavras que a ordem actualmente 
vigente, que resulta de sucessivos acontecimentos, baseia-se nas experiências do passado 
e avalia toda uma série de situações com a vantagem do distanciamento, não podendo 
julgar a ordem vigente no passado.5 

                                                 
1 Processo Príncipe Hans-Adam II do Liechtenstein contra a Alemanha, requerimento n.º 42527/98, 12/07/2001 
2 Parecer sobre os Decretos Benes emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros checo, página 12. 
3 Op.Cit. nota de rodapé 12, página 12. 
4 Op.Cit. nota de rodapé 12, página 5. 
5 Op.Cit. nota de rodapé 12, página 4. 
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24. Concordo com a opinião do Tribunal Constitucional checo.  Estes Decretos podem 

parecer nacionalistas e/ou discriminatórios quando analisados à luz da actual conjuntura 
política.  Porém, estes Decretos devem ser interpretados no contexto do rescaldo da 
Segunda Guerra Mundial.  Uma vez que já não afectam quaisquer direitos actualmente, 
não deveriam afectar o processo de adesão.   

 
25. Além disso, o confisco de bens ao abrigo destes decretos fazia parte de um plano 

aprovado pela comunidade internacional.  Em primeiro lugar, estava estreitamente 
relacionado com a deslocação forçada da população alemã para a Alemanha.  Esta 
deslocação foi expressamente prevista pelos Aliados, tal como resulta do texto do 
Protocolo da Conferência de Potsdam, de 1 de Agosto de 1945.1  Em segundo lugar, era 
compatível com os acordos internacionais celebrados pelos Aliados relativamente ao 
processo de reparação após a guerra.  O acordo de 1946 sobre as reparações por parte da 
Alemanha foi assinado por 18 países, incluindo a Checoslováquia e a Grã-Bretanha.  .O 
artigo 6.º deste acordo refere-se aos bens da Alemanha no exterior.  De acordo com a 
alínea A) deste artigo, cada Governo signatário deverá, através dos meios que considere 
mais apropriados, apropriar-se ou livrar-se do património pertencente ao inimigo alemão 
existente na sua jurisdição, de forma a impedir que este património volte  estar na posse 
ou sob o controlo alemão e cobrar os encargos decorrentes dos esforços desenvolvidos 
para a reparação a partir desse mesmo património. 
Por seu lado, a alínea E) estabelecia que o património do inimigo alemão a utilizar na 
satisfação de cada parte na reparação incluía bens que fossem realmente bens do inimigo 
alemão, ainda que o proprietário nominal desses bens não fosse o inimigo alemão.2 

 
26. Nos termos do artigo 6º-A do referido Acordo, a Checoslováquia tinha o dever, imposto 

por um acordo internacional subscrito pelos Aliados, de confiscar os bens do inimigo 
alemão presentes na sua jurisdição.  De acordo com o artigo 1.º do Acordo, a 
Checoslováquia tinha o direito a uma parte na reparação por parte da Alemanha.  O 
Governo checoslovaco aceitou substituir a sua parte pelo confisco de bens pertencentes 
ao inimigo alemão e, por essa razão, nunca exerceu este direito. 

 
27. Importa ainda referir que o Governo da República Checa reconhece que, imediatamente 

após a guerra, verificaram-se casos de violência, danos materiais e transmissões de bens 
sem fundamento jurídico adequado.  Admite não existir qualquer justificação jurídica 
para esses actos.  Esta questão foi recentemente abordada na Declaração Germano-Checa 
relativa às relações mútuas e à sua evolução futura de 21 de Janeiro de 1997. Os artigos 
IIº IIIº são particularmente relevantes:  

 
�Artigo II :  A República Federal da Alemanha reconhece 
ainda que a política de violência adoptada pelo regime 
nacional-socialista contra o povo checo contribuiu para as 
situações de fuga, expulsão e a reintegração forçada 
verificadas no período pós-guerra�.3 

                                                 
1 Conferência de Berlim (Potsdam), 17 de Julho � 2 de Agosto de 1945, (a) Protocolo do Debate, 1 de Agosto de 
1945, secção XII. 
2 Acordo sobre o processo de reparação após a guerra por parte da Alemanha, a criação de uma Agência 
Internacional Aliada para as Reparações e a restituição do ouro monetário, Paris 14/01/1946.  
3 Declaração Germano-Checa relativa às relações mútuas e à sua evolução futura, 21/01/1997, página 1. 
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�Artigo III :  A República Checa lamenta o sofrimento e a 
injustiça infligidos sobre pessoas inocentes em virtude da 
expulsão dos sudetas-alemães do território da 
ex-Checoslováquia e da sua reintegração forçada após a 
guerra, bem como do confisco dos seus bens e perda da 
cidadania, tendo ainda em conta que a culpa fora atribuída 
colectivamente�.1. 

 
 

28. Este acordo implica, no mínimo, a aceitação pela Alemanha do confisco de bens 
efectuado ao abrigo dos Decretos Benes. 

 
29. De qualquer forma, o artigo 295.º do Tratado CE estabelece: 

 
�O presente Tratado em nada prejudica o regime da 
propriedade nos Estados-Membros�. 

 
30. Esta disposição exclui expressamente o confisco de bens da jurisdição da União 

Europeia.  Estas questões continuam a ser da competência dos Estados-Membros, desde 
que não sejam incompatíveis com a prossecução dos objectivos do Tratado CE ou da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

 
31. Por todos os motivos acima expostos, não considero que os decretos relativos ao 

confisco de bens devam constituir um obstáculo à adesão da República Checa à União 
Europeia. 

 
Processo do Príncipe Hans-Adam II do Liechtenstein contra a Alemanha (12 de Julho de 2002, 
requerimento n.º 42527/98)  
 

32. Neste processo, o requerente havia apresentado um pedido junto dos tribunais alemães 
para a restituição de bens, nomeadamente, de um quadro que a ex-Checoslováquia havia 
confiscado em 1946 ao seu pai, o antigo Monarca do Liechtenstein, ao abrigo do Decreto 
12/1945.  Os tribunais alemães declararam-se incompetentes para conhecer desta 
questão, tendo o requerente recorrido ao TEDH.  O requerente alegou que tinha sido 
privado do seu direito a um julgamento justo e do seu direito de recorrer aos tribunais 
para determinar os seus direitos de propriedade.  Alegou ainda que o seu direito de 
propriedade tinha sido violado.  Invocou, em particular, o n.º 1 do artigo 6.º da CEDH e 
o artigo 1.º do Primeiro Protocolo.   

 
 

33. O TEDH salientou que o direito de acesso aos tribunais garantido pelo n.º 1 do artigo 6º 
não é absoluto, estando sujeito a algumas restrições.  Para serem compatíveis com o n.º 1 
do artigo 6.º, as restrições devem ter um objectivo legítimo e serem proporcionais.  O 
TEDH considerou que, tendo em conta as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial e o 
estatuto especial da Alemanha ao abrigo do direito internacional público resultante da 
guerra, as restrições ao acesso a um tribunal alemão, estipuladas na Convenção sobre a 
resolução de questões emergentes da guerra e da ocupação, de 23 de Outubro de 1954, 

                                                 
1 Ibid, página 2. 
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tinham um objectivo legítimo.  Consequentemente, o TEDH aceitou a declaração de 
incompetência dos tribunais alemães para se pronunciarem sobre a matéria e considerou 
que esta decisão não violava o n.º 1 do artigo 6.º da CEDH. 

 
34. No ponto 66 do acórdão, o TEDH referiu que a competência para resolver litígios 

respeitantes ao confisco em causa cabia, no passado, aos tribunais da ex-Checoslováquia 
e, posteriormente, aos tribunais da República Checa ou Eslovaca.  O TEDH chama a 
atenção para o facto de, em 1951, o pai do requerente ter exercido o direito de contestar 
o confisco em causa perante o Tribunal Administrativo de Bratislava.1 
 

35. O TEDH considerou ainda improcedente o argumento do requerente de que os seus 
direitos de propriedade consagrados no artigo 1.º do Primeiro Protocolo tinham sido 
violados. No ponto 83 do seu acórdão, o TEDH afirmou que a esperança do 
reconhecimento da subsistência de um antigo direito de propriedade cujo exercício 
efectivo há muito se tinha tornado impossível, não poderia ser considerado 
"propriedade" na acepção do artigo 1.º do Primeiro Protocolo, o mesmo acontecendo em 
relação a um pedido condicional que caducara em virtude da não verificação da condição 
nele prevista. O TEDH remeteu então para o acórdão Malhous, (ver recapitulação dos 
princípios relevantes na decisão ... Malhous).2 
 
�85.  No ponto 85 do acórdão, o tribunal observou que o confisco tinha sido realizado 
pelas autoridades da ex-Checoslováquia em 1946, tal como viria a ser confirmado pelo 
Tribunal Administrativo de Bratislava em 1951, ou seja, antes de 3 de Setembro de 1953, 
data de entrada em vigor da Convenção e antes de 18 de Maio de 1954, data de entrada 
em vigor do Protocolo n.º 1. Consequentemente, o tribunal declarou-se incompetente 
ratione temporis para conhecer das circunstâncias do confisco ou dos efeitos produzidos 
pelo mesmo até àquela data (ver Malhous contra a República Checa (dec.) supracitado e 
a jurisprudência do Comité, por exemplo, no processo Mayer e outros contra a Alemanha, 
requerimentos n.os 18890/91, 19048/91, 19342/92 e 19549/92, decisão do Comité de 4 de 
Março de 1996, Decisions and Reports 85, pp 5-20). 

 
36. Desta forma, o TEDH declarou que o confisco destes bens, efectuado ao abrigo dos 

Decretos Benes, não violava, nem podia violar, a CEDH.  O tribunal defendeu que os 
confiscos efectuados em 1945/1946 ao abrigo dos Decretos Benes não podem ser 
contestados com base no n.º 1 do artigo 6.º da CEDH ou do artigo 1.º do Primeiro 
Protocolo.  Perante esta decisão, é pouco provável que futuras contestações dos Decretos 
Benes relativos ao confisco de bens com fundamento na violação da CEDH sejam bem 
sucedidas. 

 
37. Infelizmente, não consegui localizar o processo De Fours Walderode contra a República 

Checa.  De qualquer forma, penso que a decisão proferida neste processo não é 
directamente relevante, uma vez que aborda a questão da compatibilidade do confisco 
com a Carta dos Direitos e Liberdades Fundamentais.  Uma vez que a Carta dos Direitos 
e Liberdades Fundamentais não está incorporada no direito comunitário e que, no 
acórdão proferido no processo Príncipe do Liechtenstein contra a Alemanha, o tribunal 
decidiu que o confisco não violava a CEDH, entendo que a decisão proferida no 
processo De Fours Walderode não terá uma  relevância directa para a adesão da 
República Checa à UE. 

                                                 
1 Op.Cit. nota de rodapé 11, página 23. 
2 Op.Cit. nota de rodapé 11, página 27. 
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Cidadania 
 

38. O nº 1 do artigo 1.º do Decreto 33/1945 dispõe que os cidadãos checoslovacos de 
nacionalidade alemã ou húngara que tivessem adquirido a cidadania alemã ou húngara 
nos termos da legislação de uma potência de ocupação estrangeira, perdiam a sua 
cidadania checoslovaca, a partir da data da aquisição daquela cidadania.1 

 
39. Porém, as pessoas que tivessem demonstrado a sua lealdade para com a República 

Checoslovaca, que nunca tivessem cometido qualquer ofensa contra as nações checa e 
eslovaca e aqueles que tivessem participado activamente na luta pela libertação do país 
ou que tivessem sofrido com os actos dos nazis poderiam manter a sua cidadania.2  
Manteriam ainda a cidadania os alemães e os húngaros que, num período de crescente 
ameaça para a República, se tivessem registado oficialmente como checos ou eslovacos.3 
Outra categoria abrangia as pessoas que podiam requerer a recuperação da sua cidadania 
no prazo de 6 meses a contar da data da publicação do diploma do Ministro da 
Administração Interna aplicável.  Este grupo incluía alemães opositores do regime nazi e 
do fascismo.4  Os requerimentos para a recuperação da cidadania checoslovaca deveriam 
ser apresentados à Comissão Nacional distrital entre 10 de Agosto de 1945 e 10 de 
Fevereiro de 1946.5 

 
40. O Decreto 33/1945 deve ser interpretado no contexto da deslocação forçada da minoria 

alemã e húngara que se verificou após o fim da guerra.  O Presidente Benes só assinou 
este decreto depois da Conferência de Potsdam estar concluída, a fim de garantir a sua 
compatibilidade com a decisão dos Aliados6  

 
41. À semelhança dos decretos relativos ao confisco, este decreto tem uma aplicabilidade 

restrita.  Privava determinadas pessoas da cidadania checoslovaca numa determinada 
altura.  Este decreto não pode retirar a cidadania às pessoas que já possuem cidadania  
checoslovaca.  Por outro lado, não estabelece requisitos sobre quem pode adquirir a 
cidadania Checa e a forma como esta pode ser adquirida actualmente. 

 
42. Acresce que, hoje em dia, o artigo 12º da Constituição da República Checa confere 

expressamente protecção àqueles que possuem cidadania checa. Nos termos do nº 1 
deste artigo, as formas de aquisição e perda da cidadania nacional da República Checa 
são reguladas por lei. (2) O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que ninguém pode ser 
privado da cidadania nacional contra a sua vontade. 

 
43. De qualquer forma, o artigo 17º do Tratado CE estabelece: 

 
�1.  É instituída a cidadania da União.  É cidadão da União 
qualquer pessoa que tenha a nacionalidade de um 

                                                 
1 Op.Cit. nota de rodapé 1, página 5. 
2 Op.Cit. nota de rodapé 10, página 4. 
3 Ibid, página 35. 
4 Ibid. 
5 Ibid, página 36. 
6 Ibid, página 33. 
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Estado-Membro.  A cidadania da União é complementar da 
cidadania nacional e não a substitui�. 

 
44. Consequentemente, compete a cada um dos Estados-Membros determinar a quem pode 

ser concedida a cidadania nacional e de que forma a atribuição dessa cidadania se 
processa.  Em minha opinião, o decreto sobre cidadania é irrelevante do ponto de vista 
da adesão da República Checa à UE. 

 

Decretos relativos ao direito penal e processo penal 
 

45. A Lei n.º 115/1946 excluía a ilicitude de qualquer acto praticado entre 30 de Setembro 
de 1938 e 28 de Outubro de 1945, com o objectivo de ajudar na luta pela libertação dos 
checos e dos eslovacos ou a título de justa represália contra actos das forças de ocupação 
e dos seus aliados, ainda que os actos em questão fossem puníveis por lei noutras 
circunstâncias.1  

 
46. Esta lei ainda produz claramente efeitos jurídicos hoje em dia, na medida em que proíbe 

a investigação ou o julgamento de certos crimes, muitos dos quais tiveram um carácter 
desumano.  Embora esta disposição possa ser considerada justificada e razoável nos 
casos em que os actos foram praticados na luta pelo fim da ocupação, não creio que o 
mesmo juízo possa ser aplicado nos casos de represálias.  A palavra �justa�, utilizada 
neste contexto, parece-me arbitrária e contrária aos princípios da certeza jurídica.  No 
entanto, a revogação de uma lei que isentou certas pessoas de responsabilidade criminal 
durante mais de 50 anos e que iria permitir actualmente que essas pessoas viessem a ser 
julgadas, também merece ser criticada, na medida em que contraria os princípios da 
protecção das expectativas legítimas e da certeza jurídica. 

 
47. A Lei n.º 115/1945 é vista como um dos principais problemas da legislação 

checoslovaca do pós-guerra no contexto da adesão da República Checa à UE.  O 
principal defensor desta opinião é o Professor Christian Tomuschat, um antigo membro 
do Comité das Nações Unidas criado ao abrigo do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos. Todavia, não posso estudar os seus pareceres na sua versão original, 
por estes estarem redigidos em alemão.  O Professor Tomuschat defende que esta Lei 
deveria ser revogada pela República Checa.2 e refere que, na Alemanha, as pessoas são 
julgadas por crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, ainda que 
estes só sejam descobertos muitos anos depois.3 O Professor Frowein chama a atenção 
para a diferença entre a situação da República Checa e a situação da Alemanha, onde 
nunca esteve em questão que os alemães teriam que assumir a responsabilidade pelos 
crimes cometidos durante a guerra e onde nunca poderia haver qualquer expectativa 
legítima de que os criminosos em causa não fossem responsabilizados. 

 
48. O Governo checo afirma que muitos autores de crimes cometidos durante o período do 

pós-guerra contra pessoas da minoria alemã foram efectivamente condenados, embora 
nem todos os criminosos tenham sido julgados e punidos e nem todas as sentenças 

                                                 
1 Parecer jurídico sobre os Decretos Benes e questões conexas, elaborado pelo Professor Doutor Jochen A. Frowein, 
página 19. 
2 Ibid, página 23. 
3 Ibid, página 24. 
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pareçam ser as mais adequados nos dias de hoje.1  Além disso, muitas decisões 
administrativas e princípios jurídicos gerais foram alterados por legislação aprovada no 
período que se seguiu, bem como através de processos administrativos e judiciais em 
que, muitas vezes, a última palavra pertencia a órgãos de destaque, como o Supremo 
Tribunal Administrativo.  Logo em 15 de Junho de 1945, o Governo adoptou um 
conjunto de orientações, instruindo a população checoslovaca a respeitar os cidadãos 
alemães que tinham permanecido leais à República, que tinham participado activamente 
na luta pela libertação da República ou que tivessem sofrido em resultado do regime nazi 
e fascista.2   

 
49. Na Declaração Germano-Checa de 1997, a República Checa formula uma expressão 

formal de lamento pela Lei n.º 115/1945: 
 

�III.  O lado checo (�) lamenta especialmente os excessos 
cometidos que violaram os princípios humanitários 
fundamentais, bem como as disposições legais vigentes 
àquela data e lamenta ainda que a Lei n.º 115 de 8 de Maio de 
1946 tenha permitido considerar estes actos lícitos e que, 
consequentemente, estes actos não tenham sido punidos�. 

 
50. Esta declaração revela uma aceitação dos efeitos da Lei 115/1945 por parte Alemanha e 

sugere veementemente que este país não considera a sua revogação necessária. 
 
51. O efeitos dos restantes decretos, ou seja, dos decretos 16/1945, 137/1945 e 71/1945 são 

mais difíceis de avaliar.  De acordo com o ponto 62 do parecer do Serviço Jurídico do 
Parlamento Europeu, estes três decretos foram revogados pela Lei 33/1948 de 25 de 
Março de 1948, pela Lei 87/1950 de 1 de Agosto de 1950 e pela Lei 65/1966 de 1 de 
Janeiro de 1966 respectivamente.3  Por sua vez, o Decreto 71/1945 já não produz 
quaisquer efeitos jurídicos.  No entanto, não é necessariamente o que acontece em 
relação aos Decretos 16/1945 e 137/1945.  O Professor Frowein refere, correctamente, 
que não se sabe ao certo em que medida as sentenças proferidas com base nestes 
decretos ainda são válidas e aplicáveis na ordem jurídica checa.  O Professor cita o 
parecer provisório emitido por um advogado checo, segundo o qual as sentenças 
proferidas ao abrigo do Decreto n.º 16/1945 não podem ser executadas actualmente, por 
razões de facto e de direito.  De acordo com aquele advogado, o próprio decreto teria 
sido revogado e não poderia contrariar o acervo comunitário.4 

 
 

52. A Comissão Europeia faz referência a uma reforma radical do Código de Processo 
Penal5 realizada pela República Checa.  Este Código pode conter disposições que 
afectem esta questão.  Infelizmente, não tive acesso a este Código. 

 
53. A Carta dos Direitos e Liberdades Fundamentais está incorporada na Constituição da 

República Checa em virtude da Lei Constitucional de 9 de Janeiro de 1991 e do artigo 
3.º da própria Constituição. 
 

                                                 
1 Op.Cit. nota de rodapé 1, página 28. 
2 Ibid, página 28. 
3 Op.Cit. nota de rodapé 10, página 10. 
4 Op.Cit. nota de rodapé 28, página 19. 
5 Op.Cit. nota de rodapé 8, página 5. 
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54. O n.º 6 do artigo 40.º da Carta dos Direitos e Liberdades Fundamentais estipula que a 
ilicitude ou licitude de determinado acto e a pena correspondente serão estabelecidas de 
acordo com a lei em vigor à data em que o acto foi praticado.  Esta disposição estabelece 
ainda o princípio da aplicação da lei mais favorável. 

 
55. Parece-me que, nos termos do n.º 6 do artigo 40.º da referida Carta, mesmo que os 

decretos 16/1945 e 137/1945 tenham sido revogados, as sentenças proferidas com base 
nesses decretos ainda poderão ser válidas e aplicáveis.  Por conseguinte, será necessário 
obter provas concisas de que as sentenças de condenação proferidas ao abrigo destes 
decretos não serão executadas, a fim de satisfazer os requisitos comunitários. 

 
56. Chamo a atenção para o facto de os artigos 62.º e 87.º da Constituição preverem 

mecanismos que permitem eliminar os efeitos destes decretos. De acordo com a alínea g) 
do artigo 62,º, o Presidente da República pode perdoar crimes e reduzir as penas 
impostas pelos tribunais, proibir a instauração de processos-crime ou, caso estes tenham 
já sido instaurados, ordenar a sua suspensão e autorizar que as sentenças judiciais sejam 
eliminadas dos registos pessoais. 
 

Por sua vez, a alínea b) do n.º 1 do artigo 87.º estabelece que compete ao Tribunal 
Constitucional a decisão sobre a anulação de leis ou de disposições das mesmas, caso não 
sejam compatíveis com a lei constitucional ou com um tratado internacional nos termos do 
artigo 10º. 

 
57. Em minha opinião, o Presidente poderia usar o poder que lhe é conferido pelo artigo 62.º 

para conceder o perdão a pessoas condenadas ao abrigo do Decreto Benes relevante.  Em 
alternativa, estas sentenças poderiam ser contestadas perante o Tribunal Constitucional, 
que poderia exercer o poder que lhe é conferido pelo artigo 87.º, anulando o decreto em 
causa, caso este violasse a Carta dos Direitos e Liberdades Fundamentais ou a Carta 
Europeia dos Direitos do Homem. 

 
58. Não obstante as observações que fiz no ponto 57 supra, a República Checa deveria 

assegurar a existência de meios claros e inequívocos que garantissem a impossibilidade 
de executar sentenças injustas proferidas ao abrigo dos Decretos Benes. 
 

A supremacia do direito comunitário 
 

59. Vale a pena referir a decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no 
processo Amministrazione della Finanze dello Stato contra Simmental SpA [1978] 3 
CMLR 263 (Processo 106/77), que estabelece a supremacia do direito comunitário.  No 
ponto 17 do acórdão proferido naquele processo, o tribunal afirma que, de acordo com o 
princípio da precedência do direito comunitário, a relação entre as disposições do 
Tratado e os actos das instituições directamente aplicáveis, por um lado, e o direito 
nacional dos Estados-Membros, por outro, significa que, com a entrada em vigor dessas 
disposições ou actos, as disposições do direito nacional que entrem em conflito com os 
mesmos tornam-se automaticamente inaplicáveis. No ponto 21 do mesmo acórdão, o 
tribunal declara que, nos casos abrangidos pela sua esfera de competência, os tribunais 
nacionais têm o dever de aplicar o direito comunitário na sua totalidade e de proteger os 
direitos que este confere aos indivíduos, não aplicando as disposições do direito nacional 
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que possam contrariar o mesmo, quer antes, quer depois da entrada em vigor da norma 
comunitária. 

 
60. Na sequência desta decisão e tendo em conta os princípios firmemente estabelecidos 

sobre a supremacia do direito comunitário, mesmo que existam decretos em vigor na 
ordem jurídica da República Checa que contrariem o direito comunitário, esses decretos 
tornar-se-ão ineficazes por força da aplicação do direito comunitário. 

 
61. O artigo 10.º da Constituição da República Checa estipula que, após a sua ratificação e 

promulgação, os tratados internacionais sobre direitos do Homem e liberdades 
fundamentais a que a República Checa está vinculada, são directamente aplicáveis e 
prevalecem sobre a lei interna. 
 

62. Nos termos do artigo 10.º da constituição da República Checa, a CEDH será 
directamente aplicável neste país após a sua adesão à União Europeia e, 
consequentemente, não poderão ser aplicadas quaisquer leis que entrem em conflito com 
ela. 

 

O argumento da preclusão 
 

63. Entendo que existe um argumento muito forte contra a possibilidade de a Alemanha 
questionar os Decretos Benes no fórum internacional público e, o que é mais importante, 
em relação à adesão à Europa. 

 
64. No processo que opôs o Príncipe do Liechtenstein à Alemanha, os tribunais alemães 

citaram o capítulo 6, artigo 3.º da Convenção sobre a resolução de questões emergentes 
da guerra e da ocupação, de 23 de Outubro de 1954.  O artigo 3º do capítulo 6 estabelece 
que a República Federal da Alemanha se compromete a não apresentar quaisquer 
objecções contra as medidas que foram ou seriam executadas relativamente aos bens 
alemães no exterior ou outros bens apreendidos para efeitos de reparação ou restituição, 
ou em resultado do estado de guerra, ou ainda com base nos acordos que tivessem sido 
celebrados ou que viessem a ser celebrados pelas Três Potências com outros países 
Aliados, países neutros ou antigos aliados da Alemanha. No n.º 3 do mesmo artigo, 
declara-se que não serão admissíveis acções contra pessoas que tenham adquirido ou 
transmitido os seus direitos de propriedade com base nas medidas mencionadas no n.º 1, 
ou contra organizações internacionais, governos estrangeiros ou pessoas que tivessem 
actuado em obediência a esses mesmos governos.1 

 
65. Em minha opinião, o facto de a Alemanha ter aceite estas condições, impede-a de 

levantar quaisquer questões relacionadas com os Decretos Benes sobre o confisco. 
 
66. A Declaração Germano-Checa de 1997 reforça um argumento baseado na preclusão e 

alarga o âmbito da sua aplicação a outros decretos e leis relacionadas com a guerra: 
 

�IV  Ambas as partes concordam que as injustiças do 
passado pertencem ao passado e que, consequentemente, 
as suas relações terão em vista o futuro.  Exactamente pelo 
facto de continuarem conscientes dos capítulos trágicos da 

                                                 
1 Op.Cit. nota de rodapé 20, página 12. 
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sua história, estão determinadas a continuar a dar prioridade 
ao entendimento e acordo mútuo na evolução das sua 
relações, apesar de cada uma das partes manter a sua 
posição jurídica nesta matéria e respeitar as posições 
diferentes da outra parte.  Consequentemente, ambas as 
partes declaram que não irão onerar as suas relações com 
questões políticas e jurídicas decorrentes do passado�1 

 
67. No que se refere à UE em particular, lembramos que o princípio fundamental subjacente 

à UE era a unificação da Europa após a Segunda Guerra Mundial.  Qualquer tentativa da 
Alemanha para impedir a adesão da República Checa com base em actos praticados no 
rescaldo imediato da guerra é claramente contrária a todos os princípios em que a UE foi 
fundada e à prossecução dos objectivos e obrigações em vigor. 

 
68. O artigo 307º do Tratado da União Europeia estipula nomeadamente o seguinte: 

 
�As disposições do presente Tratado não prejudicam os 
direitos e obrigações decorrentes de convenções concluídas 
antes de 1 de Janeiro de 1958 ou, em relação aos Estados 
que aderem à Comunidade, anteriormente à data da 
respectiva adesão, entre um ou mais Estados-Membros, por 
um lado, e um ou mais Estados terceiros, por outro. 

 
Na medida em que tais convenções não sejam compatíveis com o presente Tratado, o 
Estado ou os Estados-Membros em causa recorrerão a todos os meios adequados para 
eliminar as incompatibilidades verificadas.  Caso seja necessário, os Estados-Membros 
auxiliar-se-ão mutuamente para atingir essa finalidade, adoptando, se for caso disso, uma 
atitude comum. 
 
Ao aplicar as convenções referidas no primeiro parágrafo, os Estados-Membros deverão 
ter em conta que as vantagens concedidas no presente Tratado por cada um dos 
Estados-Membros fazem parte integrante da realização da Comunidade, estando, por 
conseguinte, inseparavelmente ligadas à criação de instituições comuns, à atribuição de 
competências em seu favor e à concessão das mesmas vantagens por todos os outros 
Estados-Membros�. 

 
69. A Declaração Germano-Checa de 1997 deve ser interpretada como um acordo para 

eliminar incompatibilidades.  A Alemanha deve considerar-se precludida de impedir a 
adesão da República Checa com fundamento em razões que poderiam ter sido 
igualmente apontadas em relação à própria Alemanha caso tivessem sido invocadas 
antes da sua adesão. 

 

Conclusões 
 

70. Os Decretos relativos ao confisco de bens e à cidadania já não podem criar novas 
relações jurídicas.  Os seus efeitos já se produziram e têm fundamentado a aquisição de 
direitos de propriedade há mais de 50 anos.  Existe uma expectativa legítima quanto à 
validade destes Decretos e já foi declarada a existência de direitos de propriedade que 

                                                 
1 Op.Cit. nota de rodapé 18, página 2. 
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estariam actualmente protegidos pela CEDH.  De qualquer forma, são irrelevantes do 
ponto de vista da adesão da República Checa à UE. 

 
71. O Decreto relativo a trabalhos forçados já não produz quaisquer efeitos jurídicos hoje em 

dia e não deveria afectar a adesão da República Checa  
 

72. Os Decretos que excluem a responsabilidade por crimes cometidos por checoslovacos a 
título de represália contra os alemães depois da guerra são pouco felizes.  Porém, as 
pessoas têm baseado a sua confiança nestes decretos ao longo de mais de 50 anos e, 
como tal, têm uma expectativa legítima de que não serão julgadas por aqueles actos.  Em 
minha opinião, estas disposições não deveriam funcionar como um obstáculo à adesão. 

 
73. Os Decretos que permitem a realização de julgamentos arbitrários ou à revelia de crimes 

cometidos durante a guerra poderão ainda produzir efeitos, na medida em que as 
sentenças proferidas com base neles ainda podem ser executadas.  A República Checa 
deveria garantir a existência de uma disposição legal que proíba a execução de sentenças 
proferidas ao abrigo destes Decretos sem um julgamento adequado e justo, conforme 
com os modernos princípios relativos aos processos judiciais e aos direitos do Homem. 

 
74. As questões de eventual incompatibilidade entre os Decretos Benes e o direito e 

princípios comunitários vigentes não deveriam impedir a adesão, uma vez que qualquer 
disposição legal incompatível tornar-se-á inaplicável com base na supremacia do direito 
comunitário quando a República Checa aderir à UE. 

 
75. Existe um argumento muito forte de que qualquer país está impedido de levantar 

questões de incompatibilidade relacionadas com as legislações decorrentes das 
circunstâncias particulares da Segunda Guerra Mundial e que tenham sido sancionadas 
por acordos internacionais.  Em especial, qualquer país deveria considerar-se impedido 
de usar estas questões para impedir a adesão à UE, dado que tal intenção contrariaria 
todos os princípios básicos em que a UE foi fundada. 

 
 
 

Lord Kingsland, Conselheiro legal 
da Coroa 
1 de Outubro de 2002 
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