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2 oktober 2002 
 
 
 
 

 

GEMENSAMMA SLUTSATSER 
av prof. U. Bernitz, prof. J. A. Frowein och Lord Kingsland Q.C. 

 
 
Vi har dragit följande gemensamma slutsatser: 
 
 
1.  Konfiskeringen på grundval av Benesdekreten utgör inte en fråga för EU:s lagstiftning, 

som inte är retroaktiv. 
 
 
2.  Dekreten om medborgarskap ligger utanför EU:s behörighetsområde. 
 
 
3.  Det tjeckiska systemet för restitution utgör inte en fråga för EU:s lagstiftning, även om 

det i vissa avseenden anses diskriminerande av FN:s kommitté för de mänskliga 
rättigheterna. 

 
 
4.  Det måste klargöras under anslutningsprocessen att straffrättsliga domar på grundval av 

Benesdekreten inte kan verkställas efter anslutningen. 
 
 
5.  Ett upphävande av lag nr 115 från 1946 om undantag av �rättmätig vedergällning� från 

straffrättsligt ansvar framstår inte som tvingande i samband med anslutningen. Skälet är 
att personer har stött sig på dessa bestämmelser i mer än 50 år och har i sig en legitim 
förväntan att inte åtalas för dessa handlingar. Men eftersom vi anser denna lag vara 
oförenlig med de mänskliga rättigheterna och alla grundläggande rättsprinciper anser vi 
att Tjeckiska republiken bör erkänna detta formellt. 

 
 
6.  Vi har grundat våra synpunkter på den uppfattningen att alla EU-medborgare från 

anslutningen skall ha samma rättigheter inom Tjeckiska republikens territorium. 
 
 
 

* * * 
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1.1. Uppdraget 
 

1) Jag har fått i uppdrag att utarbeta en studie om frågan i vilken utsträckning de så 

kallade Bene�dekreten kan vara relevanta i förhållande till artikel 49 i Fördraget om 

Europeiska unionen (EU-fördraget) för Tjeckiska republikens anslutning till 

Europeiska unionen. Uppdraget formulerades av Europaparlamentets presidium på följande sätt:  

 
- inriktas på dagens giltighet och rättsliga effekter av de så kallade Bene�dekreten och 

de restitutionslagar som har att göra med dem och på deras status med avseende på 

deras överensstämmelse med EU:s lagstiftning, med Köpenhamnskriterierna och 

internationell lagstiftning som är relevant för anslutning, 

 
- ta vederbörlig hänsyn till tillgängliga juridiska utlåtanden, i synnerhet från de 

europeiska institutionernas rättstjänster, 

 
- ange om någon de berörda kandidatländerna bör vidta någon åtgärd med anledning av 

deras anslutning. 

 

2) Följande juridiska utlåtande grundas på en omsorgsfull utvärdering av de juridiska 

utlåtanden som lagts fram för mig av Europaparlamentet och av Europeiska kommissionens 

rättstjänst samt annat material som jag kunde jag ta i övervägande.1 Jag kan inte läsa dokument 

på tjeckiska och har därför varit tvungen att förlita mig på översättningar.  

                                                 
1 Dokument: Europaparlamentets rättstjänst, Juridiskt utlåtande om den juridiska effekten och om vissa rättsliga 
konsekvenser av de så kallade Bene�dekreten, Bryssel, den 24 april 2002, SJ-0071/02; Europeiska kommissionens 
rättstjänst, De så kallade Bene�dekreten och deras relevans enligt gemenskapens lagstiftning, informellt exemplar 
av den analys som genomförts av Europeiska kommissionens rättstjänst av Bene�dekreten, konfidentiell och med 
begränsad spridning, inget dokumentnummer. 
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1.2. Tolkningen av artikel 49 i EU-fördraget 
 

3) Enligt artikel 49 i EU-fördraget gäller följande: �Varje europeisk stat som respekterar 

de principer som anges i artikel 6.1 får ansöka om att bli medlem av unionen�. Artikel 6.1 i 

EU-fördraget lyder: �Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka 

principer är gemensamma för medlemsstaterna�.  

 

4) Principen om homogenitet i den grundläggande konstitutionella strukturen för 

Europeiska unionens medlemsstater som innesluts i dessa bestämmelser avser nu rådande 

förhållanden i unionens medlemsstater. Av sammanhanget och den europeiska integrationens 

historia framgår att dessa regler inte utesluter tidigare fascistiska eller kommunistiska länder 

från att bli medlemmar i Europeiska unionen.  

 

5) Man bör hålla i minnet att strukturen för Europas integrering först utvecklades med 

Europeiska kol- och stålgemenskapen, som förhandlades fram redan sex år efter andra 

världskriget, bland sex medlemsstater, av vilka fem åtminstone delvis hade ockuperats av 

Tyskland under andra världskriget.1 Befolkningarna i dessa ockuperade länder hade lidit svårt 

under ockupationen.  

 

6) Därför är det ställt utom allt tvivel att bestämmelserna i artiklarna 49 och 6 i 

EU-fördraget måste tolkas på ett sätt som blickar framåt och inte bakåt. Å andra sidan kan det 

inte uteslutas att bestämmelser som har antagits under tidigare perioder kan ha rättsliga 

                                                 
1 Ingressen lyder i ett avsnitt: �[...] SOM FÖRESATT SIG att ersätta sekelgammal rivalitet genom att förena sina 
väsentliga intressen, att genom upprättandet av en ekonomisk gemenskap lägga de första grundstenarna för en mera 
vidsträckt och mera djupgående gemenskap mellan folk, som länge varit splittrade genom blodiga konflikter, och 
att lägga grunden till institutioner som kan visa vägen till ett härefter gemensamt öde, HAR BESLUTAT att skapa 
en Europeisk kol- och stålgemenskap [...]� 
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konsekvenser som måste bedömas med avseende på förenlighet med artiklarna 49 och 6 i 

EU-fördraget. Det är den fråga som har väckts med anledning av de så kallade Bene�dekreten.  

 

7) Europaparlamentets resolutioner av den 15 april 1999 och den 5 september 2001 är 

viktiga i detta sammanhang. I den senare resolutionen välkomnar Europaparlamentet �den 

tjeckiska regeringens avsikt att granska de av Bene�-regeringens lagar och dekret från 1945 och 

1946 som ännu är i kraft för att se om de står i strid med gällande EG-rätt och 

Köpenhamnskriterierna�.1  

 

 

1.3. De så kallade Bene�dekreten 
 

8) Begreppet Bene�dekret avser ett antal lagar som stiftades av president Edward Bene� 

som på grundval av ett konstitutionellt dekret av den 15 oktober 1940 utövade extraordinära 

befogenheter efter att ha lämnat tjeckiskt territorium för att bege sig till London. Dessa 

befogenheter utövades alltså efter det att president Bene� hade återvänt till Tjeckoslovakien.2 

Sedan den lagstiftande makten för Tjeckoslovakien hade övergått till den provisoriska 

nationalförsamlingen den 28 oktober 1945 bekräftades i en särskild konstitutionell lag av den 

28 mars 1946 alla Bene�dekret med retroaktiv verkan beträffande deras rättsliga giltighet.3  

 

                                                 
1 Europaparlamentets resolution om Tjeckiska republikens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen och läget 
i förhandlingarna (EGT C 72 E, 21.3.2002). 
2 Enligt information som jag har fått antogs totalt 143 dekret, därav 98 efter president Bene� återkomst i slutet av 
andra världskriget. Se Europaparlamentets rättstjänst, ibidem, punkt 16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, 
s. 512. En inofficiell översättning av några av de viktigaste Bene�dekreten till tyska finns på 
http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
3 Konstitutionell lag av den 28 mars 1946 (nr 57), en tysk översättning finns i H. Slapnicka, ibidem, s. 520. 
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9) I detta sammanhang är endast ett begränsat antal dekret och lagar relevanta, på grund 

av att de skulle kunna ge upphov till problem i samband med Tjeckiska republikens anslutning 

till Europeiska unionen. Det handlar om följande dekret och lagar:  

 

a) Dekret av den 21 juni 1945 (nr 12) och dekret av den 20 juli 1945 (nr 28) om konfiskering 

utan ersättning av egendom, i synnerhet egendom tillhörande tyskar eller ungrare. Dessa 

konfiskeringsdekret kompletterades med dekretet av den 25 oktober 1945 (nr 108) enligt 

vilket all egendom som tillhörde personer av tysk eller ungersk nationalitet konfiskerades 

med undantag av sådan egendom som tillhörde dem som hade förhållit sig lojala gentemot 

Tjeckoslovakien. 

 

b) Dekret av den 2 augusti 1945 (nr 33) om tjeckiskt medborgarskap. Genom detta dekret 

förlorade tjeckiska medborgare med tysk eller ungersk nationalitet som hade blivit tyska eller 

ungerska medborgare sitt tjeckiska medborgarskap retroaktivt från det datum de erhållit tyskt 

eller ungerskt medborgarskap. Alla övriga tjeckiska medborgare med tysk eller ungersk 

nationalitet förlorade sitt tjeckiska medborgarskap från det datum när dekretet trädde i kraft. 

Undantag gjordes för de personer som hade handlat lojalt mot Tjeckoslovakien.  

 

c) Specifika dekret om straffrätt och processrätt gjorde det möjligt att personer kunde utsättas 

för rättslig prövning in absentia på grund av bristande lojalitet mot den tjeckoslovakiska 

staten under ockupationen. I dekret nr 16/1945 föreskrevs dödsstraff i vissa fall och i andra 

fall stränga och långvariga fängelsestraff. Även om dessa bestämmelser inte längre är giltiga, 

är det inte fullt klarlagt i vilken utsträckning de domar som avkunnats på grundval av dessa 

dekret fortfarande är i kraft.  
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d) Den 8 maj 1946 antog den provisoriska nationalförsamlingen en lag om lagligheten i åtgärder 

med anknytning till kampen för att återvinna tjeckernas och slovakernas frihet (lag nr 115). I 

artikel 1 i den lagen föreskrivs följande: 

 
Varje handling som begicks mellan den 30 september 1938 och den 28 oktober 1945 i 

syfte att bidra till kampen för tjeckernas och slovakernas frihet eller som utgjorde 

rättmätig vedergällning för ockupationsmakten och dess medbrottslingars handlingar är 

inte olagliga, även om sådana handlingar eljest kan vara straffbara enligt lagen.1  

 
Detta juridiska utlåtande behandlar de olika frågor som reses i samband med dessa 

bestämmelser.  

 

 

1.4. Inledande anmärkningar 
 

10) Det är nödvändigt att klargöra räckvidden för detta juridiska utlåtande med avseende 

på två frågor för att undvika eventuella missförstånd. Det gäller å ena sidan 

Slovakiska republiken och å andra sidan alla EU-medborgares rättsliga ställning efter 

anslutningen.  

11) När staten Tjeckoslovakien genom ett förfarande som grundades på avtalet mellan 

den tjeckiska och slovakiska sidan upphörde att existera, bildades de två nya republikerna: 

Tjeckiska republiken och Slovakiska republiken.2 I båda republikerna utgör Bene�dekreten 

fortfarande en del av rättsordningen. Även om många frågor som diskuteras i följande juridiska 

utlåtande även gäller Slovakiska republiken, begränsas utlåtandet till situationen i 

                                                 
1 Översättning i Europaparlamentets rättstjänst, ibidem, punkt 60. Ibland används �rättmätig vedergällning� i 
stället för �rättmätiga repressalier�. 
2 En detaljerad redogörelse finns i Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated 
Breakup, 1997. 
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Tjeckiska republiken. Skälet till denna begränsning är att tillgängligt material inklusive 

yttrandena av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i huvudsak rör 

Tjeckiska republiken. Eftersom man räknar med att Tjeckiska republiken kommer att ansluta sig 

först, är det rimligt att begränsa detta juridiska utlåtande till situationen för 

Tjeckiska republiken.  

 

12) Jag har inte fått någon specifik information om läget i anslutningsförhandlingarna 

mellan Europeiska unionen och Tjeckiska republiken. Det har i synnerhet inte funnits någon 

information tillgänglig om eventuella övergångsbestämmelser som skulle kunna 

överenskommas beträffande EU-medborgares förvärv av egendom i Tjeckien. De frågor som 

ingår i uppdraget som formulerades av Europaparlamentet tyder inte på något sätt på att 

anslutningsförhandlingarna skulle förutse någon distinktion mellan Europeiska unionens 

medborgare efter anslutningen. Det bör framhållas att detta skulle ha utgjort ett fundamentalt 

avsteg från Europeiska unionens traditioner och skulle även kunna ge upphov till rättsliga 

invändningar mot vad som skulle kunna betraktas som en diskriminerande bestämmelse i avtalet 

som inte är i linje med de allmänna konstitutionella principer enligt vilka Europeiska unionen 

har bildats.  

 

13) Därför grundas detta utlåtande på den uppfattningen att alla medborgare i 

Europeiska unionen kommer att ha samma rättigheter att köpa egendom på 

Tjeckiska republikens territorium efter anslutningen. Detta utesluter inte att specifika 

övergångsbestämmelser kan antas, och det utesluter inte att bestämmelser om fritidsbostäder 

skulle kunna avtalas. Det är välkänt att protokoll nr 16 från 1992 skyddar den danska 

lagstiftningen om förvärv av fritidsbostäder mot bestridanden på grundval av 

Europeiska unionens lagstiftning.  
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14) Men det som behöver betonas på grund av det missförstånd som ibland förekommer i 

detta sammanhang är att det är uteslutet att i ett tilläggsprotokoll fastställa diskriminering mellan 

två olika kategorier av medborgare i Europeiska unionen. Detta innebär att tyskar, ungrare eller 

österrikare som var, eller vilkas förfäder var, tidigare invånare i Sudetområdet inte kan ha 

mindre rätt enligt Europeiska unionens system än andra medborgare i Europeiska unionen.  

 

 

1.5. Frågan om konfiskeringar 1945-1946 
 

15) Konfiskeringen utan ersättning av egendom som tillhörde tidigare tjeckiska eller 

andra medborgare och som anses tillhöra tyska eller ungerska personer är en fråga som 

avslutades helt 1945 och 1946. Av detta skäl hävdade den tjeckiska författningsdomstolen i en 

dom av den 8 mars 1995 att dekret nr 108 av den 25 oktober 1945 borde betraktas som upphävd 

som rättskälla.1 Det står emellertid klart att dekretet ansågs ha tillämpats på ett giltigt sätt och ha 

haft rättskraft att överföra egendom som ursprungligen ägts av dem mot vilka 

konfiskeringsåtgärderna vidtogs. Därför är dekretet relevant för den nuvarande rättsliga statusen 

för den berörda egendomen i den tjeckiska rättsordningen. 

 

16) Det är tveksamt om konfiskeringarna 1945 och 1946 i samband med en 

tvångsförflyttning av befolkningsgrupper kunde rättfärdigas i enlighet med folkrätten, även om 

man tar hänsyn till den specifika typen av reaktioner på tyska handlingar under andra 

                                                 
1 Tjeckiska författningsdomstolens dom av den 8 mars 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 (1995 � 
Vol. I), 73 ff.); en tysk översättning i G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, Verfassungsgerichtsbarkeit in der 
Tschechischen Republik, 2001, s. 151 ff. 
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världskriget.1 Men det är ställt utom allt tvivel att dessa konfiskeringar inte har något att göra 

med föreskrifterna i artiklarna 49 och 6 i EU-fördraget. Ingen av dessa artiklar hänvisar till det 

förgångna och skulle åter kunna aktualisera konfiskeringsfrågor som avslutats i ett 

anslutningslands rättssystem.  

 

17) I artikel 295 i EG-fördraget fastställs att fördraget inte i något hänseende skall ingripa 

i medlemsstaternas egendomsordning. Denna regel är tillämplig för all egendom, inklusive 

egendom som förvärvats genom eller efter konfiskering, som är laglig enligt den berörda 

medlemsstatens rättsordning och som förvärvats långt före anslutningen. Det är sant att 

EG-domstolen har klargjort att artikel 295 inte kan begränsa de friheter som innesluts i 

fördraget.1 Men friheterna enligt fördraget avser inte på något sätt konfiskeringarna från 

1945-1946.  

 

18) Man måste även ta hänsyn till att EG-fördraget inte direkt fastställer villkoren för 

expropriering. Artikel 6 i EU-fördraget måste förvisso tolkas så att den avser kraven i 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i 

det sammanhanget. Därigenom är artikel 1 i första protokollet till konventionen, som i princip 

                                                 
1 Denna fråga kan inte diskuteras med begränsning till åtgärderna i Tjeckoslovakien utan det är nödvändigt att ta 
upp de beslut som fattades av de allierade vid Potsdamkonferensen 1945. Av konferensens protokoll framgår 
följande: Förflyttning till Tyskland av tyska befolkningsgrupper, eller delar av dem, som finns kvar i Polen, 
Tjeckoslovakien och Ungern kommer att behöva genomföras. Det tillades att förflyttningarna skulle genomföras på 
ett ordnat och humant sätt. Det är allmänt känt att man i stor utsträckning bortsåg från detta villkor före och efter 
Potsdamkonferensen. Genom detta beslut av de allierade accepterades konfiskeringen av egendom som fanns kvar i 
de länder från vilka folk förflyttades som en konsekvens. En nyligen utkommen tjeckisk publikation innehåller 
yttranden av ambassadörerna från Ryssland, Förenta staterna och Förenade kungariket i Prag som bekräftar 
besluten i Potsdam. De visar att varje diskussion av förflyttningen av den tyska befolkningen från Tjeckoslovakiens 
territorium och konfiskeringarna av egendom som fanns kvar där borde inbegripa de makter som deltog i beslutet i 
Potsdam. Den tjeckiska publikationen är �Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, s. 103�. Beträffande en 
diskussion av Potsdamkonferensen se J. A. Frowein, Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of Public 
International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 1997, s. 1087-1092. För en kritisk diskussion särskilt om 
förflyttningen se C. Tomuschat, Die Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens von 
Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 56 (1996), s. 1-69. Det måste även hållas i minnet att Tyskland i detta sammanhang hade varit först 
med att tvångsförflytta befolkningar. Det begränsades inte enbart till judar utan gällde även polacker och andra. Se 
G. Aly, Endlösung, 1998. 
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föreskriver ersättning för expropriering, tillämplig enligt Europeiska unionens lagstiftning.2 Men 

denna regel har ingen retroaktiv verkan och reglerar inte konfiskeringarna 1945-1946.  

 

19) Ståndpunkten att konfiskeringarna 1945-1946 inte kan bestridas på grundval av 

EU-lagstiftningen uttrycks korrekt i den analys som gjorts av rättstjänsten vid 

Europeiska kommissionen3 och i parlamentets yttrande4. Den ståndpunkten intas även av de 

författare som uttryckt en åsikt i frågan.5 I den tysk-tjeckiska deklarationen 1997 beklagar den 

tjeckiska sidan att konfiskeringarna utsatte oskyldiga människor för orättvisor, men att inga 

konsekvenser följde av detta.6  

 

20) Det bör även i detta sammanhang nämnas att Tyskland efter återföreningen inte 

återlämnade egendom som konfiskerades mellan 1945 och 1949 på grundval av sovjetiska 

beslut. Den tyska federala författningsdomstolen har i flera domar bekräftat att detta förfarande 

inte strider mot författningens garanti för äganderätt.7 Detta exempel visar att en medlemsstat i 

Europeiska unionen inte återlämnat egendom som konfiskerats under de mycket speciella 

omständigheterna efter andra världskriget. 

 

21) Av dessa skäl drar jag slutsatsen att konfiskeringarna på grundval av de så kallade 

Bene�dekreten inte utgör ett problem i samband med Tjeckiska republikens anslutning till 

Europeiska unionen.  

                                                                                                                                                            
1 Mål C-350/92 Spanien/rådet, Rättsfallssamlingen 1995 I, 1985. 
2 Jämför J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2nd ed. 1996, 809-817; principen om ersättning etablerades 
i domarna James och Lithgow 1986, Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna 98, 66 ff.; 102, 89 ff. 
3 Europeiska kommissionens rättstjänst, ibid., s. 4. 
4 Europaparlamentets rättstjänst, ibidem, punkt 165 ff., s. 24 s. Parlamentets yttrande avser det beslut som fattades 
av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna den 12 juli 2001 i målet Prins Hans-Adam II av Liechtenstein. 
Men i denna dom tar domstolen inte upp frågan om konfiskering i detta sammanhang. (Se s. 10).  
5 C. Tomuschat, i A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, s. 451. 
6 Se bilagan, Deklarationen, III. 
7 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
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1.6. Beslutet av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i det mål som 
anhängiggjorts av prinsen av Liechtenstein 

 

22) Den dom som avkunnades av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna den 

12 juli 2001 i det mål som anhängiggjorts av prinsen av Liechtenstein1 citeras i parlamentets 

juridiska utlåtande.2  

 

23) Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna skulle besluta huruvida en 

överträdelse av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna uppstod då de tyska domstolarna vägrade att fatta beslut huruvida de 

tjeckiska konfiskeringarna på grundval av Bene�dekreten var förenliga med folkrätten. Prinsen 

av Liechtenstein hade hävdat att denna vägran var en överträdelse av hans rättigheter i enlighet 

med konventionen. Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ansåg att de tyska 

domstolarnas tillämpning av ett internationellt fördrag som hindrade tyska domstolar från att 

bedöma några konfiskeringsåtgärder efter andra världskriget var helt förenlig med 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Detta visar att domstolen inte på något sätt fattade beslut om konfiskeringsåtgärder. 

 

24) När det gällde anklagelsen om överträdelse av äganderätten i enlighet med artikel 1 i 

första protokollet till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna drog domstolen den 

slutsatsen att det inte förelåg någon överträdelse. Prinsen av Liechtenstein hade hävdat att han 

fortfarande var ägare till den aktuella målningen och att konfiskeringen, som hade skett i strid 

                                                 
1 Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, dom avkunnad den 12 juli 2001, Prins Hans-Adam II av 
Liechtenstein mot Tyskland, ansökan nr 42527/98.  
2 Europaparlamentets rättstjänst, ibidem, punkt 81-86, s. 12-13, och punkt 166-169, s. 24-25. 
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med folkrätten, fortfarande måste betraktas som ogiltig. Domstolen fann att den sökande inte 

hade �besittning� i den mening som avses i artikel 1. Domstolen ansåg följande: 

 

�85. När det gäller den preliminära frågan noterar domstolen att exproprieringen hade 

genomförts av myndigheterna i f.d. Tjeckoslovakien 1946, enligt bekräftelse av 

Bratislavas förvaltningsdomstol 1951, dvs. före den 3 september 1953, datum för 

konventionens ikraftträdande, och före den 18 maj 1954, datum för ikraftträdande av 

första protokollet. Följaktligen är domstolen inte behörig ratione temporis att granska 

omständigheterna kring exproprieringen eller de kvarstående effekterna av den fram till 

innevarande tidpunkt (se Malhous mot Tjeckiska republiken (dec.), som citeras ovan, och 

kommissionens rättspraxis, till exempel Mayer och andra mot Tyskland, ansökningarna 

nr 18890/91, 19048/91, 19342/92 och 19549/92, kommissionens beslut av den 

4 mars 1996, Decisions and Reports 85, s. 5-20).  

Domstolen tillade att det under dessa omständigheter inte var fråga om en fortsatt 

överträdelse av konventionen som kunde läggas Förbundsrepubliken Tyskland till last och 

som skulle ha betydelse för tidsbegränsningarna för domstolens behörighet (se a contrario 

domen i målet Loizidou mot Turkiet (merits), som citeras ovan, s. 2230, § 41). 

Efter denna åtgärd hade den sökandes far och den sökande själv inte kunnat utöva någon 

äganderätt med avseende på den målning som fanns i Brnos institution för historiska 

monument i Tjeckiska republiken. 

Under dessa omständigheter kan den sökande i egenskap av arvtagare efter sin far, i 

enlighet med artikel 1 i första protokollet, inte anses ha kvar någon äganderätt till 

egendom och inte heller restitutionskrav på Förbundsrepubliken Tyskland som utgjorde en 

berättigad förväntan i den mening som avses i domstolens rättspraxis. 



PE323.934 16

86. Eftersom det förhåller sig på detta sätt kan inte de tyska domstolarnas beslut och det 

senare återlämnandet av målningen till Tjeckiska republiken betraktas som ett intrång på 

den sökandes �besittning� i den mening som avses i artikel 1 i det första protokollet (se 

paragraf 78 ovan). 

87. Domstolen drar således den slutsatsen att det inte har ägt rum någon överträdelse av 

artikel 1 i första protokollet.�  

 

25) Samtidigt som man i den delen av domen kan se en bekräftelse av 

konfiskeringsåtgärdernas giltighet i den internationella rättsordningen, underströk domstolen att 

den, ratione temporis, inte kunde bedöma konfiskeringarna 1945-1946. Men domen bekräftar 

klart den ståndpunkt som uttrycks här att konfiskeringar 1945-1946 inte innebär ett problem 

enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.  

 

 

1.7. En eventuell diskriminering beträffande restitution 
 

26) Enligt lagen nr 243/1992 av den 15 april 1992 infördes möjligheten till restitution för 

vissa personer som hade förlorat sin egendom på grundval av Bene�dekreten om konfiskering. 

Denna restitution begränsades till medborgare i Tjeckiska republiken. Enligt artikel 11 a, § 3, i 

lag 243/1992 kan personer som är behöriga enligt artikel 2.2 göra gällande anspråk på restitution 

av fast egendom i enlighet med denna lag senast den 30 juni 2001. Det innebär att tidsfristen för 

anspråk på restitution upphör långt innan anslutningsförfarandet har slutförts. 
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27) Den fråga som inställer sig är huruvida ett restitutionsförfarande för vilket 

ansökningar endast kunde lämnas in före Tjeckiska republikens anslutning till 

Europeiska unionen skulle kunna utlösa talan på grundval av diskrimineringsbestämmelserna i 

artikel 12 i EG-fördraget som förbjuder diskriminering på grundval av nationalitet bland 

medborgarna i Europeiska unionen.  

 

28) Såsom alla regler i Europeiska unionens lagstiftning kan förbudet mot diskriminering 

gälla först från ögonblicket för anslutning till Europeiska unionen. Detta bekräftas av 

EG-domstolens rättspraxis.1 Därav följer att ett restitutionsförfarande som genomförts före 

anslutningen inte kan ifrågasättas på grundval av fördragets diskrimineringsbestämmelser. De 

rättsliga konsekvenserna av ett restitutionsförfarande som genomförts före anslutningen kan inte 

återupptas efter anslutningen på grundval av artikel 12 i EG-fördraget.2 Även i fall där 

restitutionsförfarandet ännu inte har avgjorts, skulle anslutningen inte få till följd att frågan om 

tidsfristen för restitution skulle aktualiseras. 

 

29) Men hänsyn måste tas till att kommittén som upprättades i enlighet med FN:s 

konvention om medborgerliga och politiska rättigheter i flera fall har funnit att det 

restitutionsförfarande som tillämpas av Tjeckiska republiken strider mot artikel 26 i 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som skyddar jämlikhet när det gäller 

lagstiftning.3 Under dessa omständigheter bör det diskuteras om en diskriminering i 

restitutionslagen, som upprättats av ett behörigt organ i frågan om de mänskliga rättigheterna, 

                                                 
1 Se till exempel mål C-464/98 Friedrich Stefan, Rättsfallssamlingen 2001 I, 173. 
2 Det är sannolikt ståndpunkten bakom formuleringen i Utlåtande från Europaparlamentets rättstjänst: Det är 
tveksamt om dessa lagar fortfarande skulle skapa nya rättigheter och förpliktelser efter anslutning. Slutsatserna, 
paragraf 171b, s. 26. Lagstiftning om restitution för vilken tidsfristen har utgått före anslutning kan inte skapa nya 
rättigheter eller förpliktelser efter anslutning.  
3 Artikel 26 lyder: �Alla är lika inför lagen och har rätt till samma skydd av lagen utan åtskillnad av något slag. I 
detta avseende skall lagen förbjuda all åtskillnad och garantera envar ett likvärdigt och effektivt skydd mot varje 
åtskillnad på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social 
härkomst, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.�  
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skulle kunna ha något samband med anslutningsförfarandet, även om själva restitutionen endast 

kan sökas vid en tidpunkt när anslutningen ännu inte har ägt rum. Man skulle till exempel kunna 

föreställa sig en ändring av tidsfristen på grundval av anslutningsförhandlingarna. Därför är det 

viktigt att diskutera de synpunkter som FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna har gett 

uttryck för.  

 

30) Kommittén för de mänskliga rättigheterna beslutade först i flera fall att det 

restitutionsförfarande som antogs av Tjeckiska republiken med avseende på dem som hade 

förlorat sin egendom genom kommunistisk konfiskering var diskriminerande, eftersom det 

grundades på det dubbla kravet på tjeckiskt medborgarskap och permanent bosättning på statens 

territorium. Kommittén för de mänskliga rättigheterna drog slutsatsen att det dubbla kravet 

måste betraktas som godtyckligt, eftersom kraven inte hade något att göra med de ursprungliga 

äganderätterna, och de var dessutom motsägande, eftersom den tidigare tjeckoslovakiska staten 

själv hade fördrivit meddelandets författare genom förföljelse.1  

 

31) I flera fall beträffande tidigare sudettysk egendom beslutade kommittén att det inte 

var godtyckligt och diskriminerande att begränsa restitutionen till de konfiskeringar som 

genomfördes av kommunistregimen och att inte utsträcka dem till konfiskeringar i enlighet med 

de så kallade Bene�dekreten.2 

                                                 
1 FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, meddelande nr 516/1992, Simunek et al. v. The Czech Republic, 
final views, den 19 juli 1995, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 50th Session, Supplement 
No. 40 (A/50/40); meddelande nr 586/1994, Adam v. The Czech Republic, final views, den 23 juli 1996, UN Report 
of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 51st Session, Supplement No. 40 (A/51/40); meddelande nr 857/1999, 
Blazek et al. v. The Czech Republic, final views, den 12 juli 2001, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official 
Records, 56th Session, Supplement No. 40 (A/56/40). Det bör understrykas att uppdraget att utarbeta detta juridiska 
utlåtande är begränsat till restitutioner med anledning av konfiskeringar i enlighet med Bene�dekreten. 
2 FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, Communication No. 643/1994, Drobek v. Slovakia, final views, 
14 juli 1997, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 52nd Session, Supplement No. 40 (A/52/40); 
Communication No. 669/1995, Malik v. The Czech Republic, final views, 21 oktober 1998, och Communication 
No. 670/1995; Schlosser v. The Czech Republik, final views, 21 oktober 1998, UN Report of the HRC, Vol. II, GA 
Official Records, 54th Session, Supplement No. 40 (A/54/40); Communication No. 807/1998, Koutny v. The Czech 
Republic, final views, 20 mars 2000, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 55th Session, 
Supplement No. 40 (A/55/40).  
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32) År 2001 behandlade kommittén restitution enligt lag 243/1992 beträffande 

konfiskeringar i enlighet med Bene�dekreten. Fallet De Fours Walderode1 kännetecknas av 

mycket speciella omständigheter. Meddelandets författare, K. De Fours Walderode, var 

medborgare i den nybildade tjeckoslovakiska staten sedan 1918. Hans egendom konfiskerades 

1945. Men på grund av hans bevisade lojalitet mot Tjeckoslovakien under ockupationen fick 

han behålla sitt tjeckoslovakiska medborgarskap. 

 

33) 1992 ansåg de tjeckiska myndigheterna att han hade förlorat sitt tjeckoslovakiska 

medborgarskap 1949, när han lämnade landet. 1996 infördes villkoret med oavbrutet 

medborgarskap i lag 243/1992 som ett krav för restitution. Kommittén ansåg att det var 

diskriminerande att kräva kontinuerligt tjeckoslovakiskt och tjeckiskt medborgarskap av någon 

som enligt lag 243/1992 annars hade rätt att kräva restitution av egendom som konfiskerats på 

grundval av dekreten som riktade sig mot tyska eller ungerska medborgare.  

 

34) Frågan uppkommer om kommittén för de mänskliga rättigheterna anser att den 

tjeckiska restitutionslagstiftningen beträffande konfiskeringar enligt Bene�dekreten är generellt 

diskriminerande och borde ändras före anslutningen, eftersom den inte medger restitution för 

personer som i dag har tyskt, ungerskt eller annat medborgarskap. 

 

35) Det finns avgörande argument mot en sådan ståndpunkt. Ingen har hittills hävdat att 

Tjeckiska republiken bör återlämna all egendom som konfiskerades enligt Bene�dekreten till 

tidigare ägare. Det är ställt utom allt tvivel att detta skulle överstiga de ekonomiska och rättsliga 

möjligheterna för någon stat i en jämförbar situation. Men det skulle även aktualisera frågan om 

                                                 
1 FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, Communication No. 747/1997, De Fours Walderode v. The Czech 
Republic, final views, 30 oktober 2001, UN Doc. CCPR/C/73/D/747/1997. 
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konfiskeringens bakgrund, dvs. förflyttningen av tyska och ungerska befolkningsgrupper, som 

bekräftades vid Potsdamkonferensen.1 Som redan har förklarats har detta beslut nyligen 

bekräftats av de makter som var parter i Potsdamavtalen.2  

 

36) Kommittén för de mänskliga rättigheterna tog inte uttryckligen upp frågan huruvida 

den tjeckiska lagstiftningen är försvarlig, när den begränsar restitutionen till personer som har 

visat lojalitet mot Tjeckoslovakien. I det fall som avgjordes av kommittén bestreds det inte att 

personen hade visat lojalitet. Det verkar vara klargjort att kommittén grundade sin analys på 

detta etablerade faktum. Den ansåg införandet av kravet på kontinuerligt medborgarskap för 

någon som har visat lojalitet som diskriminerande. Därav följer inte att kommittén anser att alla 

andra som inte uppfyller kravet på lojalitet måste ha rätt till restitution.  

 

37) Detta visar att en ordentlig analys av den ståndpunkt som företräds av FN:s kommitté 

i fallet De Fours Walderode inte ifrågasätter det generella system för restitution som tillämpas 

av Tjeckiska republiken på grundval av lag 243/92. Därför finns inget skäl att ifrågasätta 

förfarandets förenlighet med principen om icke-diskriminering i samband med 

anslutningsförfarandet. En korrekt analys av den distinktion som tillämpas av den tjeckiska 

restitutionslagstiftningen i lag 243/92 visar att det är en distinktion mellan människor som har 

visat lojalitet mot staten Tjeckoslovakien under ockupationen och andra. Det är inte korrekt att 

av kommitténs ståndpunkt dra den slutsatsen att det borde införas ett generellt anspråk på 

restitution för alla som hörde till de tyska och ungerska befolkningsgrupperna och som hade 

utsatts för konfiskering 1945 och senare. Distinktionen måste snarare betraktas som rimlig. 

 

                                                 
1 Se ovan s. 8 med anmärkning 9.  
2 Jämför s. 8, anmärkning 9. 
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38) Detta leder mig till slutsatsen att inte heller en utvidgad tillämpning av regeln om 

icke-diskriminering i artikel 12 i EG-fördraget och artikel 6 i EU-fördraget medger ett 

ifrågasättande av det förfarande som fastställdes i den tjeckiska restitutionslagstiftningen som 

inte längre är tillämplig när anslutningen sker, på grund av tidsfristen den 30 juni 2001. Därför 

utgör det begränsade systemet för restitution beträffande konfiskeringarna enligt Bene�dekreten 

inte ett problem i samband med anslutningen. 

 

 

1.8. Frågor om medborgarskap 
 

39) På grundval av dekretet om medborgarskap (nr 33/1945) förlorade många 

tjeckoslovakiska medborgare, som ansågs tillhöra de tyska eller ungerska befolkningsgrupperna, 

sitt tjeckoslovakiska medborgarskap. För dem som hade erhållit tyskt eller ungerskt 

medborgarskap på grundval av de olika fördragen eller förordningarna fastslogs att denna förlust 

inträffade retroaktivt. Det är uppenbart att dessa bestämmelsers giltighet begränsades till 

ifrågavarande period. Inga andra fall kan uppkomma enligt detta dekret. Även om förfaranden 

av den sorten skulle ge upphov till problem enligt nuvarande internationell lagstiftning reglerar 

dessa bestämmelser inte frågor från 1945/46. Därför bör det tilläggas här att förlusten av 

medborgarskap för människor som tvångsförflyttades följer en klar logik. Om de inte berövades 

medborgarskapet av den stat från vars territorium de förflyttades, skulle de åtminstone teoretiskt 

kunna begära återinträde.  

 

40) Förbundsrepubliken Tyskland var i samband med förhandlingarna om fördraget i 

Prag den 11 december 19731, mycket noga med att inte ifrågasätta det tyska medborgarskapet 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; engelsk översättning i International Legal Materials 13 (1974), 19. 
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för de sudettyskar som hade erhållit det på grundval av Münchenöverenskommelsen.1 

Deklarationen i Pragfördraget beträffande Münchenöverenskommelsens ogiltighet utformades 

så att den inte leder till konsekvenser för nationalitet, ett begrepp som här används i betydelsen 

medborgarskap.2 Detta måste beaktas i detta sammanhang. Det visar att de tjeckoslovakiska 

åtgärderna med avseende på dessa personer dessvärre var en konsekvens av den historiska 

utvecklingen.  

 

41) Men det som är viktigast i samband med anslutningen är den klara nationella 

behörigheten i frågor om medborgarskap och nationalitet. Som framgår av artikel 17 i 

EG-fördraget är nationalitet och medborgarskap i medlemsstaterna uteslutande en fråga som 

skall regleras av den berörda staten. Därför är frågan om medborgarskap inte något som innebär 

några problem i samband med anslutningsförfarandet.  

 

 

1.9. Dekreten om straffrätt och processrätt 
 

42) I synnerhet dekret nr 16 och 137 från 1945 föreskrev straff för personer som hade 

samarbetat med ockupationsmyndigheterna eller liknande beteende. Extraordinära domstolar 

upprättades vilka dömde personer i summariska förfaranden, i många fall in absentia. Det 

verkar som om ett avsevärt antal personer som hade flytt eller drivits bort från tjeckoslovakiskt 

territorium dömdes av sådana domstolar. Det är inte klarlagt i vilken utsträckning dessa 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1938 II, 853; engelsk översättning i British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
2 Artikel II punkt 2 anger att detta avtal inte skall påverka nationaliteten för levande eller avlidna personer i enlighet 
med någondera av de två parternas rättssystem. 
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domstolars domar fortfarande är giltiga och verkställbara enligt den tjeckiska rättsordningen.1 

Dekreten upphävdes uppenbarligen i början av 1948.2  

 

43) Om man antar att dessa domar fortfarande skulle kunna genomföras, skulle detta 

kunna innebära ett problem enligt artiklarna 45 och 6 i EU-fördraget. Eventuell arrestering och 

kvarhållande av personer som reser in i Tjeckiska republiken, på grundval av domar som 

avkunnats in absentia i summariska förfaranden 1945 eller 1946, skulle strida mot de garantier 

för grundläggande rättigheter och rättsregler som måste tillämpas från datum för anslutning. 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna har funnit att straffrättsliga förfaranden in 

absentia i princip strider mot grundläggande mänskliga rättigheter enligt artikel 6 i 

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.3  

 

44) Det är därför viktigt att kontrollera om verkställande av dessa domar hindras genom 

föreskrifter i enlighet med bestämmelserna i nu gällande tjeckisk straffrättslig lagstiftning eller 

på grundval av någon annan rättsregel. Detta måste klargöras under anslutningsförfarandet.1 

Rättssäkerheten kräver att ingen skall behöva hysa tvivel om detta. Den tjeckiska regeringen 

måste inta en klar ståndpunkt. Vid behov måste lagstiftningsåtgärder vidtas.  

 

 

1.10. Undantag från straffrättsligt ansvar på grundval av lag nr 115 av den 8 maj 1946 
 

                                                 
1 En tjeckisk advokat drar följande slutsats i ett utlåtande: Domar som avkunnades enligt det stora 
vedergällningsdekretet nr 16/1945 är inte verkställbara i dag av rättsliga och objektiva skäl. Dekretet i sig 
upphävdes och kan inte strida mot gemenskapens regelverk. 
2 Utlåtande av Europaparlamentets rättstjänst, slutsatser, punkt 171k, s. 27. 
3 Dom av den 12 februari 1985, Colozza mot Italien, Serie A, nr 89; dom av den 13 februari 2001, Krombach mot 
Frankrike, ansökan nr 29731/96; Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, dom av den 11 juli 2002, Osu 
mot Italien, ansökan nr 36534/97.  
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45) Lag nr 115 från 1946 föreskriver följande: Varje handling som begicks mellan den 

30 september 1938 och den 28 oktober 1945 i syfte att bidra till kampen för tjeckernas och 

slovakernas frihet eller som utgjorde rättmätig vedergällning för ockupationsmaktens handlingar 

är inte olagliga, även om sådana handlingar eljest kan vara straffbara enligt lagen.2 Denna 

lagstiftning har fortfarande rättsverkan. Det hindrar eventuella straffrättsliga undersökningar, 

åtal och domar av personer som har agerat under den definierade perioden på det sätt som 

begränsas av regeln.  

 

46) Samtidigt som det är lätt att förstå att handlingar som var avsedda som hjälp i kampen 

för tjeckernas och slovakernas frihet undantogs från varje eventuell sanktion är detta mindre lätt 

att förstå när det gäller den andra kategorin. Denna andra kategori hänvisar till �rättmätig 

vedergällning för ockupationsmaktens styrkor och deras medbrottslingar�. Det är ställt utom allt 

tvivel att ett stort antal människor miste livet under tvångsförflyttningen (Vertreibung) av ett 

stort antal tyskar och ungrare genom godtyckliga åtgärder av vakter, milis eller våldsamma 

element i befolkningen.3 Lag nr 115 har använts för att undanta handlingar från straffrättsliga 

påföljder vilka stred mot grundläggande humanitära principer vilket har erkänts i den 

tysk-tjeckiska deklarationen från 1997.4 En sådan lagstiftning är, om man tillämpar 

bestämmelserna i artikel 6 i EU-fördraget, en flagrant överträdelse av garantin för de mänskliga 

rättigheterna, rättsstatens principer och statens förpliktelse att skydda alla personer på sitt 

territorium mot våld. 

 

                                                                                                                                                            
1 Parlamentets juridiska utlåtande kommer fram till slutsatsen att det skulle vara fördelaktigt att kontrollera om 
rätten att verkställa hindras genom föreskrifter i bestämmelser enligt nu gällande tjeckisk straffrättslig lagstiftning 
(punkt 171k, s. 27). Detta måste betraktas som ett villkor för anslutning.  
2 Översättning till engelska i utlåtandet av Europaparlamentets rättstjänst, punkt 60, s. 9.  
3 Se citaten i C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), s. 1, 5. 
4 Se III i Deklarationen, bilaga. 
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47) Det bör naturligtvis omedelbart tilläggas att denna lagstiftning antogs efter en lång 

period av tung ockupation under vilken många civila hade mördats eller skadats på ett brutalt 

sätt. Många, om inte de flesta av tyskarnas handlingar under ockupationen, undersöktes aldrig 

av åklagare eller domstolar. För att ta ett av de mest avskyvärda exemplen kunde det emellertid 

aldrig fastställas om tyska rättegångar någonsin ägde rum beträffande medlemmar av de tyska 

väpnade styrkor som hade varit inblandade i morden i Lidice som begicks som vedergällning 

efter attentatet mot Heydrich, den högste tyske befattningshavaren i det ockuperade territoriet 

Tjeckoslovakien (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).1 Enligt rapporter dödades i Lidice 

199 manliga invånare omedelbart, 184 kvinnor deporterades till koncentrationslägret 

Ravensbrück där 52 dog och mer än 80 barn dödades i gaskamrarna i Chelmno.2 

 

48) Såvitt det har kunnat fastställas fanns inga andra lagar i europeiska stater, som hade 

varit ockuperade av Tyskland, som liknar lagen från 1946. Den franska lagen 46/729 av den 

16 april 1946 föreskrev amnesti beträffande alla brottsliga gärningar som hade till syfte att 

befria Frankrike.3 Detta kan tolkas på liknande sätt som lag nr 115. Men det formella undantaget 

från straffrättsligt ansvar för handlingar som utgjorde �rättmätig vedergällning för 

ockupationsmaktens styrkor och deras medbrottslingar� verkar vara unikt.  

 

49) Det är inte allmänt känt att lag nr 115 av den 8 maj 1946 uppenbarligen påverkades 

av ett dekret utfärdat av Hitler den 7 juni 1939, som befriade alla dem som hade begått brott i 

kampen för att som det heter bevara det tyska elementet i de sudettyska territorierna eller för 

                                                 
1 Inga Lidice-rättegångar finns upptagna i C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
2 Se M. Kárný i L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, s. 61. 
3 Texten lyder: Artikel 6. � Under en tid på sex månader från utfärdandet av denna lag kan de personer som 
efterspanas eller som har dömts för alla brottsliga gärningar begära att genom dekret beviljas amnesti, oberoende av 
vilken jurisdiktion som de faller under, civil eller militär, för brottsliga handlingar begångna före den 8 maj 1945 
för hela territoriet, eller från den 18 augusti 1945 för departementen Haut-Rhin, Bas-Rhin och Moselle, under 
förutsättning att de brottsliga handlingarna begicks i syfte att bidra till Frankrikes slutliga befrielse. 
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dessa territoriers upptagande i riket före den 1 december 1938.1 Tjeckiska författare förklarar att 

lag nr 115 i själva verket ställdes upp med det tyska dekretet av den 7 juni 1939 som modell. De 

uppger även att lag nr 115 inte tillämpades i praktiken i fall där endast personliga motiv förelåg, 

till exempel rån. Detta bekräftades genom beslut av Tjeckoslovakiens högsta domstol 1947 och 

1949.2 Det uppges av åtminstone två författare att lagen inte skulle tillämpas på brott mot 

mänskligheten.3 Men uppenbarligen har inga åtal väckts.  

 

50) Christian Tomuschat, tidigare medlem av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, 

har framhållit att denna lagstiftning skulle behöva upphävas av Tjeckiska republiken för att 

möjliggöra straffrättsliga undersökningar.4 Tomuschat hävdar att grunden för besluten av 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, de ståndpunkter som intagits av FN:s 

kommitté för de mänskliga rättigheterna och flera andra internationella instanser som visar att 

de som begår brott i princip måste ställas inför rätta.5 Han diskuterar inte i detalj vilka 

eventuella skäl som skulle kunna tala mot ett upphävande av lagstiftning efter mer än 50 år, med 

den konsekvensen att personer nu skulle kunna ställas inför rätta.  

 

51) Det är tveksamt om ett undanröjande av lagstiftningsbarriären mot undersökning och 

eventuellt rättegång skulle strida mot artikel 7 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna enligt vilken ingen skall anses vara skyldig till en 

                                                 
1 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Den tyska texten lyder: Dessutom beviljar jag straffrihet för brottsliga handlingar 
och förvaltningsmässiga överträdelser, som begicks i kampen för att vidmakthållande av tyskheten i de sudettyska 
områdena eller för deras hemkomst till riket före den 1 december 1938, i följande utsträckning: Brottsliga 
handlingar för vilka dom hade avkunnats vid ikraftträdandet av denna förordning med laga kraft och som ännu inte 
verkställts, efterskänks utan hänsyn till deras omfattning. Pågående förfaranden inställs, nya förfaranden inleds inte. 
2 V. Pavlicek, i Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, s. 69 ff. 
3 J. Hon/J. �itler, lag nr 115/46, av den 8 maj 1946, dess tillkomst, genomförande och kritik. Enligt den text som 
har tillställts mig offentliggjordes manuskriptet 1996 och redigerades 2002. Författarna förklarar i detalj 
diskussionerna omkring lag nr 115 inklusive den kritik som vid den tiden framfördes av tjeckoslovakiska politiker 
och andra medborgare. De beskriver flera fall där lagen inte tillämpades för handlingar som kallades �Gestapoism�.  
4 C. Tomuschat, i A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, s. 451, 470 ff. 
5 C. Tomuschat, ibidem, s. 471 ff. 



PE323.934 27

straffbar gärning med anledning av en handling som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller 

internationell lagstiftning vid den tidpunkt när handlingen utfördes.1 Eftersom lagen av den 

8 maj 1946 var retroaktiv och begränsade undantaget från straff till den 28 oktober 1945, skulle 

man kunna hävda att artikel 7 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna åtminstone inte är direkt tillämplig. Det som skulle inträffa genom 

ett upphävande skulle vara ett undanröjande av ett normativt undantag från straffrättsligt ansvar.  

 

52) Detta argument löser emellertid inte problemet med vad som händer den person som 

berörs av ett sådant upphävande. Man kan inte bortse från att straffrättsliga undersökningar och 

åtal efter mer än 50 år ger upphov till mycket svåra problem. Enligt information från tjeckiska 

advokater faller de flesta brott under preskriptionsreglerna och åtal kan därmed inte väckas.2 

Även om preskription är utesluten är det mycket tveksamt om man skulle kunna hävda att det är 

en nödvändighet enligt de grundläggande principer som gäller för unionen att personer som 

begick brott för mer än 50 år sedan nu bör ställas inför rätta efter att de genom livet har förlitat 

sig på att de inte kunde åtalas för sådana brott.  

 

53) Christian Tomuschat nämner med rätta att personer i Tyskland ställs inför rätta för 

krigsförbrytelser som de begick under andra världskriget även om de har upptäckts mycket 

sent.3 Men det skulle inte vara korrekt att mäta denna utveckling i Tyskland enligt samma 

måttstock som de fall som det här är frågan om. Efter den 8 maj 1945 och ockupationen av 

Tyskland var det inte fråga om att tyskar skulle behöva ta ansvar för de många fruktansvärda 

brott som de hade begått under den nationalsocialistiska perioden och i synnerhet 1939-1945. 

Det var inte bara något som genomfördes av de allierade ockupationsmyndigheterna, utan det 

                                                 
1 Beträffande detaljer om den bestämmelsen se J. A. Frowein, i J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2nd ed. 1996, artikel 7, s. 321 ff. 
2 J. Hon/J. �itler, som anmärkning 42.  
3 En 93-årig f.d. officer dömdes 2002 till ansvar för att ha dödat gisslan i Italien. 
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antogs mycket snart i sin helhet av det tyska rättsväsendet, även om det inte alltid genomfördes 

med stor kraftfullhet. Ingen i Tyskland kunde stödja sig på någon princip om rättmätig förväntan 

att han inte skulle behöva ställas till svars om han upptäcktes som brottsling med avseende på 

dessa handlingar.1  

 

54) Det har förhållit sig på ett helt annat sätt i Tjeckoslovakien och i Tjeckiska republiken 

fram till nu. Man kan hävda att det inte är övertygande att behandla personer som har begått 

allvarliga brott på olika sätt under dessa omständigheter. I det avseendet föreligger emellertid en 

relevant synpunkt som har tagits upp tidigare. De handlingar som det hänvisas till i den 

tjeckoslovakiska lagstiftningen av den 8 maj 1946 var handlingar som innebar en reaktion på det 

som den tjeckoslovakiska befolkningen utsattes för av tyskarna mellan 1938 och 1945. Även om 

de flesta offren var oskyldiga, kan man inte bortse från att det våld som utövades mot tyskar vid 

den tiden i synnerhet var en reaktion på det som hade hänt under den tyska ockupationen.  

För att citera Ian Kershaw i hans nyligen utgivna biografi om Hitler:1 

 

Den råa brutalitet med vilken tyskarna hade behandlat dessa länder, särskilt i Östeuropa, 

som de hade ockuperat slog nu tillbaka mot hela det tyska folket. Under krigets sista 

månader skördade tyskarna den storm av gränslöst barbari som Hitlerregimen hade sått.  

 

55) Även om detta utlåtande avser frågan om man behöver agera i samband med 

Tjeckiska republikens anslutning till Europeiska unionen framstår det även som särskilt viktigt 

att ta utvecklingen av de tysk-tjeckiska relationerna under övervägande när det gäller denna 

fråga. I den tysk-tjeckiska deklarationen från 1997 tar man direkt upp de tysk-tjeckiska 

relationernas besvärliga historia i slutet av och efter andra världskriget. Under avsnitt III i denna 

                                                 
1 En allmän beskrivning av tyska rättegångar finns i C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren 
wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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deklaration beklagar den tjeckiska sidan det lidande och den orättvisa som åsamkades oskyldiga 

människor genom tvångsförflyttningen av sudettyskarna och konfiskeringen av deras egendom. 

Den tjeckiska sidan beklagar de övergrepp som stred mot grundläggande humanitära principer 

och rättsnormer. Den tjeckiska sidan beklagar vidare formellt att dessa övergrepp i enlighet med 

lag nr 115 av den 8 maj 1946 inte betraktades som olagliga och inte bestraffades. Deklarationen 

under avsnitt III lyder:2  

 

Den tjeckiska sidan beklagar att stort lidande och stora orättvisor drabbade oskyldiga 

människor, även på grund av att hela kollektiv skuldbelades, genom tvångsförvisningen 

och tvångsförflyttningen av sudettyskar från det forna Tjeckoslovakien efter kriget och 

genom exproprieringar och indragna medborgarskap. Den tjeckiska sidan beklagar i 

synnerhet de övergrepp som stred mot grundläggande humanitära principer och 

rättsnormer som gällde vid den tiden, och den beklagar vidare att lag nr 115 av den 

8 maj 1946 gjorde det möjligt att betrakta dessa övergrepp som icke olagliga och att dessa 

handlingar följaktligen inte bestraffades. 

 

56) Detta uttalande av den tjeckiska sidan och den omständigheten att Tyskland godtog 

det är av betydelse i vårt sammanhang. Det måste betraktas som ett klart uttryck för den tyska 

ståndpunkten enligt vilken Tyskland inte kommer att begära åtal mot dem som faller under lag 

nr 115. På annat sätt kan inte formuleringen förstås, och deklarationens balans skulle rubbas. I 

avsnitt II innehåller deklarationen ett uttalande enligt vilket Tyskland tar på sig ansvaret för 

utvecklingen från 1938 och framåt.3 Men inte heller här förutser man några rättsliga 

konsekvenser.  

                                                                                                                                                            
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, s. 986, (den tyska utgåvan). 
2 Se bilagan. 
3 Den tyska sidan erkänner Tysklands ansvar för sin roll i en historisk utveckling som ledde till 
Münchenöverenskommelsen 1938, flykten och tvångsförflyttningen av personer från det tjeckiska gränsområdet 
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57) Detta visar även att det inom anslutningsförfarandet skulle vara svårt att be om 

upphävande av ifrågavarande lagstiftning, eftersom Tyskland, det land som är direkt berört av 

denna utveckling, inte insisterade på att lag nr 115 skulle upphävas delvis i samband med de 

förhandlingar som ledde till 1997 års deklaration. Deklarationen är inte ett fördrag. Men det är 

en omsorgsfullt formulerad text, framförhandlad i detalj, som är relevant för de tysk-tjeckiska 

förbindelserna, på grundval av principerna om god tro och estoppel i internationell rätt.  

 

58) Av alla ovan angivna skäl, men i synnerhet på grund av den effekt som ett upphävande 

skulle få för enskilda personer, har jag kommit fram till den slutsatsen att man inte kan kräva ett 

upphävande av lag nr 115. Det bör emellertid uttryckligen noteras att Tjeckiska republiken har 

beklagat lagens konsekvenser när det gäller övergrepp i strid med grundläggande humanitära 

principer och rättsliga normer. Därför framstår det som lämpligt att en bekräftelse av den 

attityden visas under anslutningsförfarandet. Men det är en helt annan fråga huruvida den 

ståndpunkt som uttrycks av tjeckiska advokater, och enligt vilken brott mot mänskligheten 

aldrig täcktes av lagens bestämmelser, bör ge upphov till någon åtgärd av de behöriga tjeckiska 

myndigheterna i särskilt allvarliga fall.1  

 

1.11. Skydd av minoriteter 
 

                                                                                                                                                            
och tvångsupplösningen och ockupationen av Tjeckoslovakiska republiken. Den tyska sidan beklagar det lidande 
och den orättvisa som åsamkades det tjeckiska folket genom nationalsocialistiska förbrytelser som begicks av 
tyskar. Den tyska sidan hyllar offren för nationalsocialistiskt tyranni och dem som gjorde motstånd mot det. Den 
tyska sidan är även medveten om att den nationalsocialistiska våldspolitiken mot det tjeckiska folket bidrog till att 
bana vägen för flykt, tvångsförvisning och tvångsförflyttning efter kriget. 
1 Jämför s. 24, anmärkning 46. 
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59) I juni 1993 fastställde Europeiska rådet i Köpenhamn några av de normer som skulle 

respekteras i samband med artiklarna 6 och 49 i EU-fördraget. I det sammanhanget nämns 

uttryckligen �respekt för och skydd av minoriteter�.1  

 

60) Tjeckiska republiken är medlem i Europarådets ramkonvention om skydd av 

nationella minoriteter.2 Tjeckiska republiken erkänner formellt existensen av en tysk minoritet 

på cirka 38 000 personer.3 Tjeckiska republiken är också bunden av ett avtal med Tyskland om 

den tyska minoritetens rättigheter. Enligt artikel 20 i avtalet av den 27 februari 1992 som slöts 

med Tjeckiska och Slovakiska federala republiken, har medlemmarna av den tyska minoriteten 

full rätt att identifiera sig själva och ge uttryck för sina traditioner. De får inte utsättas för 

diskriminering på grundval av tillhörighet till minoriteten.4  

61) Det har inte hävdats att Tjeckiska republiken inte uppfyller existerande förpliktelser 

med avseende på skydd av minoriteter. I det avseende måste man anta att även de normer som 

innesluts i artiklarna 49 och 6 i EU-fördraget uppfylls.  

 

                                                 
1 Medlemskap kräver att kandidatlandet har uppnått stabilitet med institutioner som garanterar demokrati, 
rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt och skydd för minoriteter, förekomsten av en fungerande 
marknadsekonomi samt förmågan att klara av konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen. 
Medlemskap förutsätter att kandidatlandet kan ta på sig medlemskapets förpliktelser inklusive målsättningarna 
politisk, ekonomisk och monetär union. (Europeiska rådet i Köpenhamn, 21-22 juni 1993, ordförandeskapets 
slutsatser). 
2 International Legal Materials 34 (1995), s. 353. 
3 Vid den tjeckiska folkräkningen i mars 2001 beskrev 38 000 tjeckiska medborgare sin nationalitet som tysk, dvs. 
något under en halv procent av befolkningen. Beträffande resultatet av folkräkningen se 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
4 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. En 
inofficiell engelsk översättning finns i de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, 1996, s. 368. En del 
av artikel 20 har följande lydelse: [...] (2) Följaktligen har medlemmar av den tyska minoriteten i Tjeckiska och 
Slovakiska federala republiken, vilket innebär personer med tjeckoslovakiskt medborgarskap, som har en tysk 
bakgrund eller identifierar sig själva med det tyska språket, tysk kultur och tyska traditioner, enskilt eller 
tillsammans med andra medlemmar av sin grupp, rätt till yttrandefrihet, bevarande och utveckling av sin etniska, 
kulturella, språkliga och religiösa identitet utan försök att assimilera dem mot deras vilja. De har rätt att utöva sina 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter fullt och effektivt utan någon diskriminering och i fullständig 
likhet inför lagen. (3) Tillhörighet till den tyska minoriteten i Tjeckiska och Slovakiska federala republiken är ett 
personligt beslut av varje individ, vilket inte får vara till förfång för den personen. [...]�. 



PE323.934 32

1.12. Slutsatser 
 

1) Konfiskeringen av egendom 1945-1946 tillhörande personer som ansågs vara tyskar eller 

ungrare innebär inget problem i samband med anslutningen, eftersom villkoren för anslutning i 

EU-fördraget inte hänvisar till det förgångna. 

 

2) De begränsade tjeckiska bestämmelserna om restitution av egendom som konfiskerats enligt 

Bene�dekreten kan inte ifrågasättas på grundval av Europeiska unionens lagstiftning, eftersom 

det är omöjligt att i dag genomföra en restitution och Europeiska unionens lagstiftning gäller 

först från datum för anslutning.  

 

3) Även om man tar hänsyn till de synpunkter som uttryckts av FN:s kommitté för mänskliga 

rättigheter, kan inte den distinktion som görs i tjeckisk restitutionslagstiftning mellan dem som 

varit lojala mot Tjeckoslovakien och därmed behållit sitt medborgarskap och övriga ifrågasättas 

enligt Europeiska unionens lagstiftning, eftersom distinktionen görs på rimliga grunder.  

 

4) Bestämmelserna om medborgarskap från 1945-1946 innebär inget problem i samband med 

anslutningen, eftersom frågor om nationellt medborgarskap generellt ligger utanför 

Europeiska unionens lagstiftning. 

 

5) Det måste garanteras att domar in absentia på grundval av de specifika dekret som antogs 

1945 och senare inte kan verkställas mot personer som reser till Tjeckiska republiken efter 

anslutningen. Vid behov måste lagstiftning antas på det området.  
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6) Lag nr 115 från 1946 gäller fortfarande och hindrar straffrättsliga förfaranden mot personer 

som har genomfört �rättmätig vedergällning� för handlingar under ockupationen. Även om detta 

har inkluderat brott mot oskyldiga människor under tvångsförflyttningen, framstår inte ett 

upphävande av lagen som tvingande i samband med anslutningen. Skälet är att ett upphävande 

skulle strida mot de förväntningar som människor kan ha haft i mer än 50 år. Från rättslig 

synpunkt är det relevant att Tyskland, som är det mest direkt påverkade landet, inte insisterade 

på ett upphävande när man förhandlade om den tysk-tjeckiska deklarationen 1997. Därför skulle 

det vara rimligt att Tjeckiska republiken bekräftar att den beklagar de specifika konsekvenserna 

av lag nr 115, som man gjorde i den tysk-tjeckiska deklarationen från 1997.  

 

7) När det gäller den tyska minoritet som finns kvar i Tjeckiska republiken, fastställs EU:s 

normer om skydd för minoriteter i multilaterala och bilaterala fördrag. Man måste utgå från att 

dessa normer uppfylls.  

 

8) Tjeckiska republikens anslutning till Europeiska unionen förutsätter inget upphävande av 

Bene�dekreten eller annan lagstiftning som nämns i det sammanhanget. Men denna ståndpunkt 

grundar sig på att alla unionsmedborgare från och med anslutningen har lika rättigheter på 

Tjeckiska republikens territorium.  

 

Heidelberg, den 12 september 2002      J. A. Frowein 
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BILAGA: TYSK-TJECKISK DEKLARATION OM ÖMSESIDIGA FÖRBINDELSER 
OCH DERAS FRAMTIDA UTVECKLING 

 
 
Regeringarna i Förbundsrepubliken Tyskland och Tjeckiska republiken förklarar gemensamt följande, 
 
med hänvisning till fördraget av den 27 februari 1992 om grannsämja och vänskapligt samarbete mellan 
Förbundsrepubliken Tyskland och Tjeckiska och Slovakiska federala republiken, varigenom tyskar och tjecker 
sökte samförstånd, 
 
med hänsyn till en lång historia av fruktbara och fredliga förbindelser kännetecknade av god grannsämja mellan 
tyskar och tjecker under vilken ett rikt och fortlevande kulturarv skapades, 
 
övertygade om att orättvisor som åsamkats i det förgångna inte kan göras ogjorda utan som bäst lindras, och att det 
därigenom inte måste uppstå en ny orättvisa, 
 
i medvetande om att Förbundsrepubliken Tyskland starkt stödjer Tjeckiska republikens anslutning till 
Europeiska unionen och den Nordatlantiska alliansen, eftersom den är övertygad om att detta ligger i deras 
gemensamma intresse, 
 
med en försäkran om att förtroende och öppenhet i deras ömsesidiga förbindelser är en förutsättning för varaktig 
och framtidsinriktad försoning. 
 
 
 
 

I 
 
Båda sidorna är medvetna om sin förpliktelse och sitt ansvar att ytterligare främja de tysk-tjeckiska förbindelserna i 
en anda av grannsämja och partnerskap, och att på så sätt bidra till att skapa ett integrerat Europa. 
 
Förbundsrepubliken Tyskland och Tjeckiska republiken delar i dag gemensamma demokratiska värden, respektera 
de mänskliga rättigheterna, grundläggande friheterna och folkrättens principer och har tagit ställning för 
rättsstatsprincipen och en fredspolitik. På denna grundval är de beslutna att samarbeta nära och i en anda av 
vänskap på alla områden av betydelse för sina ömsesidiga förbindelser. 
 
Samtidigt är båda sidorna medvetna om att deras gemensamma framtida väg kräver ett klart uttalande med 
avseende på deras förflutna vilket måste erkänna orsak och verkan i händelsekedjan. 
 
 

II 
 
Den tyska sidan erkänner Tysklands ansvar för sin roll i en historisk utveckling som ledde till 
Münchenöverenskommelsen 1938, flykten och tvångsförflyttningen av personer från det tjeckiska gränsområdet 
och tvångsupplösningen och ockupationen av Tjeckoslovakiska republiken. 
 
Den tyska sidan beklagar det lidande och den orättvisa som åsamkades det tjeckiska folket genom 
nationalsocialistiska förbrytelser som begicks av tyskar. Den tyska sidan hyllar offren för nationalsocialistiskt 
tyranni och dem som gjorde motstånd mot det. 
 
Den tyska sidan också är medveten om att den nationalsocialistiska våldspolitiken mot det tjeckiska folket bidrog 
till att bana vägen för flykt, tvångsförvisningar och tvångsomflyttningar efter kriget. 
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III 
 
Den tjeckiska sidan beklagar att stort lidande och stora orättvisor drabbade oskyldiga människor, även på grund av 
att hela kollektiv skuldbelades, genom tvångsförvisningen och tvångsförflyttningen av sudettyskar från det forna 
Tjeckoslovakien efter kriget och genom exproprieringar och indragna medborgarskap. Den tjeckiska sidan beklagar 
i synnerhet de övergrepp som stred mot grundläggande humanitära principer och rättsnormer som gällde vid den 
tiden, och den beklagar vidare att lag nr 115 av den 8 maj 1946 gjorde det möjligt att betrakta dessa excesser som 
icke olagliga och att dessa handlingar följaktligen inte bestraffades. 
 
 

IV 
 
Båda sidorna är överens om att orättvisor som begåtts i det förgångna tillhör det förgångna, och de kommer därför 
att inrikta sina förbindelser på framtiden. Just på grund av att de fortfarande är medvetna om de tragiska inslagen i 
sin historia är de också fast beslutna att fortsätta prioritera förståelse och ömsesidiga överenskommelser i 
utvecklingen av sina förbindelser, samtidigt som varje sida fortfarande är bunden till sitt rättssystem och respekterar 
det faktum att den andra sidan har en annan rättslig ställning. Båda sidor förklarar därför att de inte skall tynga sina 
förbindelser med politiska och rättsliga frågor som härrör från det förgångna. 
 
 

V 
 
Båda sidorna bekräftar på nytt sina förpliktelser i enlighet med artiklarna 20 och 21 i fördraget av den 
27 februari 1992 om grannsämja och vänskapligt samarbete, i vilket de rättigheter som tillkommer medlemmarna 
av den tyska minoriteten i Tjeckiska republiken och personer av tjeckisk härkomst i Förbundsrepubliken Tyskland 
fastställs i detalj. 
 
Båda sidorna är medvetna om att denna minoritet och dessa personer spelar en viktig roll i de ömsesidiga 
förbindelserna och deras främjande ligger även fortsättningsvis i deras gemensamma intresse. 
 
 

VI 
 
Båda sidorna är förvissade om att Tjeckiska republikens anslutning till Europeiska unionen och rörelsefrihet i detta 
område kommer att ytterligare underlätta de goda grannrelationerna mellan tyskar och tjecker. 
 
I detta sammanhang uttrycker de sin tillfredsställelse över att betydande framsteg har gjorts till följd av 
Europaavtalet om associering mellan Tjeckiska republiken och Europeiska unionen och dess medlemsstater, på 
området för ekonomiskt samarbete, inklusive möjligheterna till egenföretagande och affärsverksamhet i enlighet 
med artikel 45 i det avtalet. 
 
Båda sidorna är, inom räckvidden för gällande lagstiftning och föreskrifter, beredda att ta särskild hänsyn till 
humanitära och andra frågor, i synnerhet familjerelationer och -band samt andra förbindelser, i samband med 
handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd och tillträde till arbetsmarknaden. 
 
 

VII 
 
Båda sidorna kommer att upprätta en tysk-tjeckisk framtidsfond. Den tyska sidan förklarar sig vara villig att bidra 
med en summa på DM 140 miljoner för denna fond. Den tjeckiska sidan förklarar sig å sin sida vara villig att bidra 
med en summa på Kc 440 miljoner för denna fond. Båda sidorna kommer att sluta ett separat avtal om den 
gemensamma förvaltningen av denna fond. 
 
Denna gemensamma fond skall användas för att finansiera projekt av gemensamt intresse (som ungdomsträffar, 
åldringsvård, byggande och drift av vårdhem, bevarande och restaurering av monument och kyrkogårdar, främjande 
av minoriteter, partnerskapsprojekt, tysk-tjeckiska diskussionsforum, gemensamma vetenskapliga och 
miljöinriktade projekt, språkundervisning och gränsöverskridande samarbete). 
 
Den tyska sidan erkänner sin förpliktelse och sitt ansvar mot alla dem som föll offer för nationalsocialistiskt våld. 
Därför skall projekten i fråga särskilt komma offren för nationalsocialistiskt våld till godo. 
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VIII 
 
Båda sidorna är överens om att den historiska utvecklingen av förbindelserna mellan tyskar och tjecker, i synnerhet 
under den första hälften av 1900-talet, kräver gemensam forskning, och stödjer därför en fortsättning av det 
framgångsrika arbete som bedrivits av den tysk-tjeckiska historikerkommissionen. 
 
Samtidigt anser båda sidorna att bevarandet och främjandet av det kulturarv som binder samman tyskar och tjecker 
är ett viktigt steg mot att bygga en bro till framtiden. 
 
Båda sidorna är överens om att inrätta ett tysk-tjeckiskt diskussionsforum, som skall främjas i synnerhet genom den 
tysk-tjeckiska fonden, och i vilket den tysk-tjeckiska dialogen skall främjas under båda regeringarnas beskydd och 
med deltagande av alla som är intresserade av ett nära och hjärtligt tysk-tjeckiskt partnerskap. 
 
 
 
Prag, januari 1997 
 
För Förbundsrepubliken Tysklands regering 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel  
 
För Tjeckiska republikens regering 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Inofficiell översättning till engelska som tillhandahållits av pressavdelningen vid Förbundsrepubliken Tysklands 
ambassad i Washington, D.C. 
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1. Uppdraget 
 

Europaparlamentets generaldirektorat för forskning har gett mig i uppdrag att avge ett juridiskt 

utlåtande om huruvida vissa inslag i Tjeckiska republikens lagstiftning är förenliga med 

gemenskapens regelverk. 

 

Parlamentet har gett professor dr. Jochen Abr. Frowein, vid Max Planck-institutet för 

komparativ offentlig rätt i Heidelberg, i uppdrag att avge ett grundläggande utlåtande i frågan. 

Jag har ombetts att avge ett utlåtande om hans utredning. Ytterligare en person, Lord Kingsland, 

London, har fått ett liknande uppdrag. 

 

Professor Froweins och mitt uppdrag har definierats enligt följande: 

 

- Studera dagens giltighet och rättsliga effekter av de så kallade Bene�dekreten och de 

restitutionslagar som har att göra med dem och på deras status med avseende på deras 

överensstämmelse med EU:s lagstiftning, med Köpenhamnskriterierna och internationell 

lagstiftning som är relevant för anslutning. 

- Ta vederbörlig hänsyn till tillgängliga juridiska utlåtanden, i synnerhet från 

EU-institutionernas rättstjänster. 

- Ange huruvida någon de berörda kandidatländerna bör vidta någon åtgärd med anledning av 

deras anslutning. 

 

I slutet av augusti 2002 mottog jag en första version av professor Froweins utlåtande. I en 

skrivelse till professor Frowein i början av september gjorde jag några viktiga påpekanden. De 

berörda punkterna klargjordes av mig och professor Frowein via telefon och e-post och de har 

infogats i professor Froweins slutversion. 
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2. Utlåtandets räckvidd och begränsningar  
 

Jag har alltså ombetts att avge ett utlåtande om den utredning som gjorts av professor Frowein. 

Denna utredning bildar därmed underlag för mitt utlåtande och jag har baserat mina slutsatser på 

den dokumentation som redovisas i hans utredning. 

 

De senaste månaderna har olika personer och för mig tidigare okända organisationer, framför 

allt i Tyskland och Ungern, översänt brev och dokumentation om Bene�dekreten och deras 

tillämpning. Jag har dock valt att inte kontakta dessa personer och organisationer förrän mitt 

utlåtande har inlämnats till Europaparlamentet. 

 

I likhet med professor Frowein anser jag att räckvidden för det ämne vi ombetts studera är 

begränsad till problem i anslutning till Tjeckiska republikens förestående medlemskap i EU. 

Därför har de problem som rör Slovakiska republiken och som främst handlar om förhållandet 

till ungrarna inte behandlats. Dessa problem verkar dock i stort vara av samma karaktär. Därför 

förefaller huvuddelen av resonemanget och slutsatserna i professor Froweins utlåtande mutatis 

mutandis även vara tillämpliga på den slovakisk/ungerska situationen. Givetvis gäller inte detta 

för det särskilda avtalet mellan Tjeckien och Tyskland. 

 

Jag skulle också vilja upplysa om en annan begränsning. Det gällande Europaavtal som ingåtts 

mellan EU och Tjeckiska republiken tycks ligga utanför utredningens räckvidd och behandlas 

inte heller av professor Frowein. Därför kommer jag inte att behandla förhållandena ur denna 

synvinkel. Jag skulle dock i korthet vilja nämna att EG-domstolen har funnit att vissa 

bestämmelser i Europaavtalen har direkt verkan inom EU och därmed kan åberopas av enskilda 

individer och företag vid domstolsförhandlingar i medlemsstaterna. De bestämmelser som har 

direkt verkan rör bland annat fri etableringsrätt och fri rörlighet för arbetstagare Jag känner inte 

till huruvida Tjeckiska republiken tillämpar Europaavtalet på ett liknande sätt och därmed ger 

enskilda personer och företag rätt att åberopa avtalet vid tjeckiska domstolar. Den frågan hör 

samman med vilken generell status internationella avtal har i tjeckisk lagstiftning. I den mån en 

sådan direkt verkan erkänns av de tjeckiska domstolarna bör det dock redan i dag vara möjligt 

för till exempel sudettyskar att vid tjeckiska domstolar pröva ärenden som rör ekonomiska och 

personliga intressen i Tjeckiska republiken på grundval av bestämmelserna i Europaavtalet. 
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3. Grundläggande gemenskapslagstiftning om medborgarskap, diskriminering och minoriteter 
 

Innan jag börjar kommentera enskilda punkter vill jag gärna påminna om gemenskapens 

grundläggande lagstiftning om medborgarskap, diskriminering och minoriteter. Dessa principer 

bör ligga till grund för bedömningen av problemen. 

 

Vid behandlingen av problem och resonemang med anknytning till Bene�dekreten framgår det 

tydligt att ämnet fortfarande är mycket känsligt med tanke på att händelserna utspelades för mer 

än 55 år sedan. Nazistepokens grymheter skall givetvis inte glömmas bort eller ursäktas, men vi 

har å andra sidan länge arbetat för att skapa en fredlig framtid för Europa och det är av största 

vikt att anslutningen av nya medlemsstater sker i en anda av försoning och tillit.  

 

Vi får inte glömma att det grundläggande syftet med Europeiska unionen i enlighet med 

artikel 1 i EU-fördraget är att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken. 

Varje individ som är medborgare i en medlemsstat är även en medborgare i unionen, en 

unionsmedborgare. I grunden har alla unionsmedborgare i enlighet med artikel 18 i 

EG-fördraget rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom samtliga medlemsstaters territorier. 

EG-domstolen har i sin dom i målet Baumbast1 , som kan betraktas som en milstolpe, tydligt 

förklarat att artikel 18 har direkt verkan. En enskild person kan alltså hävda sina enskilda 

rättigheter på grundval av sitt unionsmedborgarskap.  

 

I artikel 12 i EG-fördraget finns dessutom ett allmänt förbud av konstitutionell karaktär mot all 

diskriminering på grund av nationalitet. EG-domstolen har i sin rättspraxis utvecklat denna 

icke-diskrimineringsprincip till en generell princip om lika behandling och tillämpat den på vitt 

skilda åtgärder som haft indirekt diskriminerande verkan. Efter att ha hört Europaparlamentet 

använde rådet nyligen sin befogenhet enligt artikel 13 i EG-fördraget till att vidta lämpliga 

åtgärder mot bland annat diskriminering på grund av etniskt ursprung och utfärdade ett 

särdirektiv om lika behandling 

 

Dessa principer omfattas också av den nya stadgan om grundläggande rättigheter i 

Europeiska unionen. Framför allt anges i artikel 21 i stadgan följande: �All diskriminering på 

grund av bland annat � etniskt eller socialt ursprung, � språk, �tillhörighet till nationell 

minoritet � skall vara förbjuden.� 
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Europeiska unionen är alltså inte enbart en union av nationalstater, utan även en union av alla de 

folk som lever inom den, inbegripet samtliga etniska och språkliga minoriteter, och ger varje 

enskild individ som är medborgare i en medlemsstat också en särskild status som 

unionsmedborgare. Inte heller övergångsbestämmelser bör ha någon diskriminerande inverkan 

för minoriteter eller andra specifika grupper av unionsmedborgare.  

 

Unionen bygger alltså på grundläggande värderingar som skiljer sig helt från nationalistiska 

ideologier från ett historiskt Europa. Det är av allra största betydelse att dessa grundläggande 

värderingar respekteras fullständigt när det gäller de nya anslutningsfördragen för bland andra 

Tjeckiska republiken, även om övergångsbestämmelser kan behövas under en begränsad tid. 

 

 

4. Allmän bedömning av utredningen 
 

Generellt sett är professor Froweins utlåtande beundransvärt tydligt och mycket välskrivet. Hans 

genomgång av gällande tjeckisk lagstiftning (Bene�dekreten) är dock mycket försiktig och 

kanske alltför hänsynsfull. Med utgångspunkt från moderna folkrättsliga normer kan hård kritik 

riktas mot denna lagstiftning och dess tillämpning.  

 

Med hänsyn till svårigheterna uppskattar jag ambitionen i professor Froweins utlåtande att nå 

fram till tydliga slutsatser. Resonemanget och slutsatserna är på flertalet punkter övertygande.  

 

Det kan dock vara lämpligt att kommentera och framföra reservationer mot vissa inslag.  

 

 

5. Bene�dekretens lagenlighet 
 

Professor Froweins utredning påvisar klart det välkända faktum att det råder en nära koppling 

mellan utvecklingen i och omkring Tjeckoslovakien strax före och under andra världskriget och 

Bene�dekreten och förflyttningen av sudettyskarna 1945-1946. Förflyttningen accepterades av 

ockupationsmakten i Tyskland, vilket professor Frowein påpekar, och betraktades vid den tiden 

                                                                                                                                                            
1 Beslut av den 17 september 2002 i mål C-413/99, Baumbast och R. 
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i princip som en konsekvens av tidigare händelser. Konfiskeringarna hade ett nära samband med 

förflyttningarna.  

 

Det sätt på vilket konfiskeringarna genomfördes och befolkningen fysiskt utvisades verkar dock 

på många håll ha varit särskilt grovt och radikalt. De åtgärder som vidtogs liknar kollektiva 

bestraffningar. Åtgärderna drabbade förmodligen många oskyldiga människor. Det är oklart i 

vilken omfattning, om alls, enskilda personer fick möjlighet att försvara sina rättigheter och få 

sin sak opartiskt prövad, företrädesvis av domstol.  

 

Professor Frowein kommenterar i sitt utlåtande Bene�dekretens lagenlighet i förhållande till 

dåtidens internationella rätt (punkt 16 och fotnot 9). Jag är personligen mycket tveksam till 

detta. Många grundläggande principer i internationell rätt åsidosattes visserligen tydligt under 

andra världskriget. Men å andra sidan hade FN:s stadga trätt i kraft den 24 oktober 1945, dvs. 

innan dekreten var helt verkställda, och i denna stadgas första artiklar om grundläggande syfte 

och principer fastställs ett antal mycket viktiga principer för internationell folkrätt. 

Bestämmelserna i stadgan var ett uttryck för folkrättens pånyttfödelse och det så gott som 

universella erkännandet av den som inträffade redan direkt efter kriget. 

 

I förhållande till den aktuella frågan om EU-anslutning måste man dock acceptera 

professor Froweins utgångspunkt, dvs. att betrakta de förhållanden som nu råder. I detta 

sammanhang kan Bene�dekreten i egenskap av historisk företeelse lämnas därhän. Jag 

återkommer senare till frågan om dekretens eventuella kvarvarande verkan. EU skapades och 

genomgick en gradvis omvandling i ett senare skede; utvecklingen under 1940-talet tillhör 

Europas historiska bakgrund, vilken EU aldrig har kunnat påverka eller ansvara för. Även 

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna ingicks och trädde i kraft vid en senare 

tidpunkt. 

 

Därför bör man godkänna professor Froweins ståndpunkt att artiklarna 49 och 6 i EU-fördraget 

bör tolkas som att syfta mot framtiden och inte det förgångna (punkterna 6 och 16). Jag stöder 

också professor Froweins slutsats nummer 1 att de tjeckiska konfiskeringarna 1945�46 inte kan 

bestridas på grundval av gällande gemenskapslagstiftning.  
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6. De restriktiva tjeckiska bestämmelserna om restitution 
 

Sedan det kommunistiska systemet fallit infördes 1992 en möjlighet till restitution av fast 

egendom, framför allt mark, för vissa personer som förlorat sin egendom på grund av 

Bene�dekreten om konfiskering (punkt 26 i Froweins utlåtande). Restitutionen begränsades 

dock till medborgare i Tjeckiska republiken och tidsfristen för begäran om restitution gick ut 

den 30 juni 2001. Lagstiftningen ändrades retroaktivt 1996 då kravet på oavbrutet 

medborgarskap för rätten till restitution infördes. Därmed förefaller det som om många 

människor som var lojala mot staten Tjeckoslovakien under kriget, men flydde utomlands under 

krigsåren eller strax därefter till följd av händelserna under de första åren efter kriget, förvägras 

rätten till restitution. Professor Frowein påminner (punkt 29 och följande) om att den restriktiva 

tjeckiska lagstiftningen om restitution vid flera tillfällen mött hård kritik från FN:s kommitté för 

de mänskliga rättigheterna. Tjeckiska republiken verkar förvånande nog inte anamma 

synpunkterna från FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och har inte ändrat landets 

lagstiftning. 

 

Det är väl känt att man i andra f.d. kommunistländer har intagit en annan ståndpunkt i frågan om 

restitution av mark. En jämförelse kan till exempel göras med förhållandena i de båda länderna 

Estland och Lettland från vilka många medborgare flydde under och omedelbart efter kriget. 

Efter det kommunistiska systemets fall har dessa länder haft ambitionen att återskapa de 

markägarförhållanden som rådde 1939 som en del av återupprättandet av ett samhälle med 

marknadsekonomisk inriktning. Därmed har estländare och letter som sedan mitten av 

1940-talet levt i andra länder (till exempel Kanada och Sverige) och deras barn erbjudits rätten 

att återkräva sina egendomar. Denna rättighet verkar i praktiken ha utnyttjats i stor utsträckning. 

Skillnaden jämfört med de tjeckiska förhållandena är slående. 

 

I sin analys av den ståndpunkt som intagits av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, 

framför allt i fallet De Fours Walderode, anser professor Frowein att en åtskillnad kan göras 

mellan de personer som var lojala med staten Tjeckoslovakien under ockupationen och andra 

personer. Han anser det inte vara korrekt att med utgångspunkt från kommitténs avgörande dra 

slutsatsen att det skulle föreligga en allmän begäran om restitution för de sistnämnda, i realiteten 

de tyskar och ungrare som tvingades lämna landet 1945�46 (punkt 37). En annorlunda hållning i 

den frågan skulle givetvis få långtgående konsekvenser. 
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I slutsats nr 3 konstaterar professor Frowein:  

 

�Även om man tar hänsyn till synpunkter som uttryckts av FN:s kommitté för mänskliga 

rättigheter, kan inte den distinktion som görs i tjeckisk restitutionslagstiftning mellan dem som 

varit lojala mot Tjeckoslovakien och därmed behållit sitt medborgarskap och övriga ifrågasättas 

enligt Europeiska unionens lagstiftning, eftersom distinktionen görs på rimliga grunder.� 

 

Jag anser att ett par punkter bör tillfogas denna slutsats. För det första är de ärenden som rör 

tjeckisk restitution och som behandlats av internationella organ som FN:s kommitté för de 

mänskliga rättigheterna och Europadomstolen ganska nya och bidrar inte till att klargöra 

problemets alla aspekter. Det verkar mycket troligt att nya fall kommer att uppstå i framtiden, 

eventuellt även vid tjeckiska domstolar, vilket ytterligare kommer att bidra till att klargöra de 

frågor som problemet gäller. Därför anser jag det inte nödvändigt, eller ens värt att 

rekommendera, att EU:s politiska institutioner intar någon tydlig ståndpunkt i frågan om 

rimligheten i den tjeckiska lagstiftningen om restitution.  

 

För det andra skulle jag vilja uppmärksamma en särskild aspekt. Även om man accepterar 

åtskillnaden mellan dem som var lojala mot den tjeckoslovakiska staten under kriget och övriga 

som giltig när det gäller begäran om restitution, kvarstår ändå frågan om det är möjligt enligt 

gällande lagstiftning om mänskliga rättigheter att under alla förhållanden acceptera de 

godtyckliga förfaranden som tillämpades i Tjeckoslovakien 1945 som den slutliga versionen av 

händelserna. Som jag förklarat i avsnitt 5 i mitt utlåtande ovan är det mycket troligt att det hårda 

och radikala verkställandet av Bene�dekreten innebar att även personer som inte uppfyllde 

kraven för att omfattas av dekreten drabbades av konfiskeringar och utvisning.  

 

Såsom även framgår av stycke 3 ovan bygger gemenskapens lagstiftning på 

rättssäkerhetsprincipen och respekten för individen och dennes rättigheter och möjlighet till 

prövning vid domstol. Det framgår inte av nuvarande förhållanden om och i så fall i vilken 

omfattning det i Tjeckiska republiken fastställts lämpliga möjligheter för enskilda personer, som 

hävdar att Bene�dekreten inte borde ha tillämpats i deras fall, att få sin sak opartiskt prövad, 

företrädesvis vid domstol. Den allmänna information jag har tillgång till beträffande den 

tjeckiska lagstiftningen om restitution från 1990-talet tyder på att några sådana förfaranden inte 

har fastställts. Ambitionen verkar snarare ha varit att bibehålla dekretens verkställighet med full 

verkan. Jag anser att detta förhållande är otillfredsställande. 
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I slutsats nr 2 konstaterar professor Frowein följande:  

 

�De begränsade tjeckiska bestämmelserna om restitution av egendom som konfiskerats enligt 

Bene�dekreten kan inte ifrågasättas på grundval av Europeiska unionens lagstiftning, eftersom 

det är omöjligt att i dag genomföra en restitution och Europeiska unionens lagstiftning gäller 

först från datum för anslutning.� 

 

Enligt min åsikt behöver denna slutsats modifieras något. I likhet med tidigare 

anslutningsfördrag kommer givetvis inte anslutningsfördraget med Tjeckiska republiken att få 

någon retroaktiv inverkan på EU:s fördrag och gemenskapens sekundärrätt. 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är dock redan i dag fullt tillämplig för EU 

och dess medlemsstater liksom för Tjeckiska republiken. Grundläggande folkrättsliga 

bestämmelser ingår även i FN:s system (vilket även framgår i de fall som redan behandlats av 

FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna enligt ovan) och i de europeiska staternas 

gemensamma rättsliga arv. Jag kan därför inte påstå att det kommande anslutningsfördraget 

skulle utesluta möjligheten att begäran om restitution kan inges på grundval av principer för 

mänskliga rättigheter.  

 

Sammanfattningsvis anser jag inte att det finns något behov av att restitutionsfrågan tas upp som 

ett villkor för det kommande anslutningsfördraget. Jag rekommenderar att förekomsten av 

resterande krav på restitution varken bör uteslutas eller bekräftas i fördraget. 

 

 

7. Dekreten om straffrätt och processrätt 
 

I sin utredning kommer professor Frowein fram till slutsats nr 5 på grundval av resonemanget i 

punkterna 42-44:  

 

�Det måste garanteras att domar in absentia på grundval av de specifika dekret som antogs 1945 

och senare inte kan verkställas mot personer som reser till Tjeckiska republiken efter 

anslutningen. Vid behov måste lagstiftning antas på det området.� . 
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Av ovannämnda skäl ger jag denna ståndpunkt mitt fulla stöd. Förutom det uppenbara problemet 

med de grundläggande rättigheterna kan man konstatera att bestämmelserna utgör ett hinder för 

fri rörlighet för personer. Dessutom brister de i proportionalitet.1 

 

 

8. Undantag från straffrättsligt ansvar på grundval av 1946 års lag 
 

I Tjeckiska republiken gäller fortfarande en lag från 1946 enligt vilken straffrättsliga åtgärder 

inte kan vidtas mot personer som �rättmätigt� har �vedergällt� händelser under ockupationen. 

Efter en noggrann genomgång drar professor Frowein slutsatsen att EU inte behöver begära att 

lagen upphävs som ett villkor för anslutningen (slutsats nr 6). 

 

Enligt utredningen verkar det inom tjeckiska juridiska kretsar råda tvivel om huruvida 

bestämmelsen omfattar brott mot mänskligheten, särskilt brutala överträdelser. Enligt vad jag 

kan utröna från de uppgifter som finns tillgängliga har dock inga åtal om sådana överträdelser 

rapporterats.  

 

Att en sådan lag överhuvudtaget förekommer i regelverket i dag är ett tecken på samma 

tveksamhet inför att göra upp med det förflutna som vissa aspekter av lagstiftningen om 

restitution från 1990-talet. Detta medför att situationen blir onödigt känslig. Jag är dock beredd 

att acceptera professor Froweins resonemang att det 56 år senare inte är nödvändigt att ta upp 

restitutionsfrågan som ett villkor för det kommande anslutningsfördraget. 

 

 

9. Skydd av minoriteter 
 

I gemenskapens lagstiftning och olika internationella fördrag fastställs tydligt normerna för 

skydd av minoriteter. Såsom professor Frowein påpekar i slutats nr 7 måste 

Tjeckiska republiken som EU-medlem följa dessa normer.  

 

                                                 
1 EG-domstolen ansåg i mål C-348/96, Donatella Calfa, REG 1999, s. I-11, att den grekiska lagstiftning är 
oacceptabel enligt vilken en icke grekisk medborgare som dömts för narkotikabrott automatiskt skall utvisas på 
livstid (förutom då det föreligger starka familjeskäl) utan hänsyn till personliga omständigheter eller vederbörandes 
eventuella fara för allmän säkerhet. 
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Jag anser att det med all önskvärd tydlighet framgår att så är fallet. Jag hänvisar till vad jag i 

avsnitt 3 ovan skrivit om EU:s grundläggande lagstiftning om medborgarskap, diskriminering 

och minoriteter.  

 

Det bör tilläggas att Slovakiska republiken kommer att åläggas samma skyldigheter, det vill 

säga i förhållande till den ungerska minoriteten, när landet skall anslutas till EU.  

 

 

10. Rätt att återvända 
 

I ordets rätta bemärkelse innebär en utvisning inte enbart ett åläggande att lämna landet, utan 

även ett förbud mot att återvända. Utvisningarna under 1945-46 gjordes helt uppenbart enligt 

principen att de människor som tvingades lämna landet inte heller tilläts återvända. Det grymma 

genomförandet av utvisningarna och därefter Tjeckoslovakiens omvandling till en 

kommuniststat bakom �järnridån� innebar givetvis att intresset för att återvända minskade 

kraftigt. Enligt nuvarande förhållanden och mot bakgrund av den kommande anslutningen är det 

dock viktigt att avgöra huruvida Bene�dekreten fortfarande är giltiga eller inte, och om de 

begränsar möjligheterna för enskilda individer ur de berörda grupperna eller deras efterlevande 

att återvända till Tjeckiska republiken för att bosätta sig där, arbeta, köpa fastigheter eller 

etablera företag. 

 

Det finns i professor Froweins utredning inga uppgifter om det nuvarande läget i denna viktiga 

fråga. Troligen har han inte haft tillgång till uppgifterna, med tanke på att han i sin utredning 

uppger att han inte haft tillgång till specifika uppgifter om läget i anslutningsförhandlingarna 

(punkt 12). Jag anser det dock vara av högsta vikt att betona att frågan måste utredas fullständigt 

innan ett anslutningsavtal ingås. I det sammanhanget vill jag understryka att diskriminerande 

åtgärder inte behöver ta formen av raka förbud, utan kan även uttryckas genom vidtagandet av 

olika restriktiva åtgärder. Som vi alla känner till råder det inom EU full frihet att resa mellan 

medlemsstaterna för att arbeta, köpa fastigheter och starta företag i en annan medlemsstat.  

 

I punkt 12 skriver professor Frowein: 
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� De frågor som ingår i uppdraget som formulerades av Europaparlamentet tyder inte på något 

sätt på att anslutningsförhandlingarna skulle förutse någon distinktion mellan 

Europeiska unionens medborgare efter anslutningen. Det bör framhållas att detta skulle ha 

utgjort ett fundamentalt avsteg från Europeiska unionens traditioner och skulle även kunna ge 

upphov till rättsliga invändningar mot vad som skulle kunna betraktas som en diskriminerande 

bestämmelse i avtalet som inte är i linje med de allmänna konstitutionella principer enligt vilka 

Europeiska unionen har bildats.� Det bör verkligen poängteras att detta skulle utgöra ett 

grundläggande brott mot Europeiska unionens traditioner och kan även ge upphov till juridiska 

överklaganden med motiveringen att det handlar om diskriminerande bestämmelser som inte 

överensstämmelser med de allmänna konstitutionella principer som utgör grundvalen för 

Europeiska unionen. 

 

I slutsats nr 8 förklarar professor Frowein att han i sin utredning förutsätter att alla 

unionsmedborgare från och med anslutningen har lika rättigheter på Tjeckiska republikens 

territorium. 

 

Jag delar denna uppfattning. Det finns en möjlighet att i anslutningsfördraget acceptera 

proportionerliga övergångsbestämmelser om begränsningar av de rättigheter som tillfaller 

unionsmedborgare från andra medlemsstater när det gäller att bosätta sig, arbeta, bedriva 

företagsverksamhet och köpa fastigheter i Tjeckiska republiken. Det är dock absolut nödvändigt 

att dessa bestämmelser är icke-diskriminerande, dvs. inte försätter någon särskild grupp av 

unionsmedborgare i en ogynnsam särställning. 

11. Slutsatser 
 

I mitt utlåtande ger jag professor Froweins utredning ett mycket positivt allmänt omdöme 

(avsnitt 4). 

Jag påminner om att hans utredning och mitt utlåtande inte omfattar gällande Europaavtal. 

Jag påminner också om EU:s grundläggande lagstiftning om medborgarskap, diskriminering och 

minoriteter och dess betydelse i det aktuella sammanhanget (avsnitt 3).  

Jag ifrågasätter starkt huruvida Bene�dekreten är lagliga enligt internationell rätt, men stöder 

professor Froweins grundläggande slutsats (nr 1). Se avsnitt 5. 

Jag behandlar de restriktiva tjeckiska reglerna om restitution. Jag gör vissa, enligt mig viktiga, 

tillägg till professor Froweins slutsats nr 2 och 3. Mina synpunkter rör framför allt förhållandet 
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till grundläggande folkrätt. Se avsnitt 6 i mitt utlåtande. Jag anser inte att det finns något behov 

av att restitutionsfrågan tas upp som ett villkor för det kommande anslutningsfördraget. Jag 

rekommenderar att förekomsten av resterande krav på restitution varken bör uteslutas eller 

bekräftas i fördraget.  

Jag stöder professor Froweins slutsats nr 5 om dekreten om straffrätt och straffrättsliga 

förfaranden och hans slutsats nr 6 beträffande undantaget för straffrättsligt ansvar på grundval 

av 1946 års lag. 

Jag stöder hans slutsats nr 7 om skydd av minoriteter.  

Jag vill särskilt uppmärksamma professor Froweins sista slutsats, nr 8, och det jag skrivit om 

denna i mitt utlåtande (avsnitt 10). Bestämmelserna i det kommande anslutningsfördraget måste 

vara av icke-diskriminerande karaktär, dvs. de får inte ge någon grupp av unionsmedborgare en 

ogynnsam särställning. 

 

Stockholm den 1 oktober 2002 

 

 

Ulf Bernitz 
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Lord Kingsland, Q.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMENTARER TILL 
BENE�DEKRETEN OCH 

TJECKISKA REPUBLIKENS ANSLUTNING 
TILL EUROPEISKA UNIONEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

utarbetade 
 

av 
 

Lord Kingsland, Q.C. 
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1. Bene�dekreten är en rad dekret som utfärdades under andra världskriget och tiden direkt 
efter krigsslutet av Tjeckoslovakiens dåvarande president Edvard Benes.  

 
2. Den fråga som här ska behandlas är huruvida Bene�dekreten kan förhindra 

Tjeckiska republikens anslutning till Europeiska unionen. 
 

Bene�dekreten 
 

3. Nio dekret har lyfts fram som eventuella hinder för Tjeckiska republikens medlemskap i 
EU. Dessa är följande: 
 

  Dekret om egendom och konfiskering av egendom 
 

(a) Dekret 5/1945 (av den 19 maj 1945) om upphävandet av vissa 
egendomsrelaterade åtgärder som vidtogs under ockupationen.  

(b) Dekret 12/1945 (av den 21 juni 1945) om konfiskering och påskyndad fördelning 
av jordbruksfastigheter tillhörande tyskar, ungrare, förrädare och kollaboratörer 
samt vissa organisationer och institut. 

(c) Dekret 28/1945 (av den 20 juli 1945). 
(d) Dekret 108/1945 (av den 25 oktober 1945) om konfiskering av fiendens egendom 

och de nationella förnyelsefonderna. 
 

  Dekret om medborgarskap 
 

(a) Dekret 33/1945 (av den 2 augusti 1945) om medborgarskap för personer av tysk 
och ungersk härkomst. 

 
  Dekret om straffrätt och straffrättsliga förfaranden 
 

(a) Dekret 16/1945 (av den 19 juni 1945), �stora dekretet om vedergällning�, om 
bestraffning av nazistiska förbrytare och deras medbrottslingar och om särskilda 
folkdomstolar. 

(b) Dekret 138/1945 (av den 27 oktober 1945), �lilla dekretet om vedergällning�, om 
bestraffning av vissa brott mot nationens heder.  

(c) Dekret 71/1945 om tvångsarbete för personer som mist sitt tjeckoslovakiska 
medborgarskap på grund av dekret 33/1945. 

(d) Lag nr 115/1946 (av den 8 maj 1946), �amnestilagen�, om undantag från 
straffrättsligt ansvar för åtgärder som vidtagits som vedergällning mot 
ockupationsmakten. 

 

Bene�dekretens giltighet 
 

4. Bene�dekretens giltighet har ifrågasatts. Vissa kritiker hävdar att de utfärdades av en 
verkställande myndighet (presidenten) vars maktutövning stod i strid med den grundlag 
som gällde vid denna period. 



PE323.934 54

5. Med Münchenöverenskommelsen 1938, invasionen och den därpå följande ockupationen 
av Tjeckoslovakien 1939 följde ett politiskt läge som man varken förutsett eller lagstiftat 
om i den tjeckiska författningen. Efter en första osäker period från juli 1940 erkände den 
brittiska regeringen i juli 1941 den exilregering som genom presidentdekret verkade i 
London som Tjeckoslovakiens regering.1 Den brittiska regeringens ställningstagande vid 
denna tidpunkt är inte fullt bindande i fråga om dekretens giltighet, men den är 
representativ som ett uttryck för sunt förnuft och de allierades syn på den 
tjeckoslovakiska exilregeringens legitimitet. 

 
6. Andra ockuperade territoriers stats- och regeringschefer styrde genom liknande 

arrangemang under krigstiden. Några exempel är Nederländernas drottning och Norges 
respektive Jugoslaviens kungar.2 Liknande åtgärder vidtogs i Polen, i vars författning 
fanns regler för landets styre i krigstid.3 Såsom nämndes ovan innebär inte det faktum att 
liknande regeringsarrangemang tillämpades av andra territoriers stats- och 
regeringschefer att de metoder som användes av Tjeckoslovakien var giltiga. Det visar 
dock att ett styrelseskick via dekret betraktas som giltigt då en stats- eller regeringschef 
försöker styra landet i exil.  

 
7. Efter kriget ratificerades Bene�dekreten genom grundlagsakt nr 57/1946 av den 

28 mars 1946. 
 

Den provisoriska nationalförsamlingen antog denna rättslag 
för att godkänna presidentdekreten och förklara dem giltiga 
som lagar och därmed slutligen godkänna rathabitio 
(ratificeringen). I artikel 1 i denna lag fastställs att den 
provisoriska nationalförsamlingen godkänner och förklarar 
äga laga kraft de grundlags- och presidentdekret som utfärdas 
på grundval av grundlagsdekretet om den provisoriska 
utövningen av lagstiftningsmakt av den 15 oktober 1949, vilket 
inbegriper ovannämnda dekret. Alla presidentdekret skulle 
betraktas som lagar från början och grundlagsdekret som 
grundlagsakter.�4 

 
8. Det bör också noteras att Tjeckiska republikens regering ser Bene�dekreten som 

grundvalen för efterkrigstidens tjeckoslovakiska lagstiftning. 
 

�Mot bakgrund av den framgångsrika ratihabitio innebär i 
själva verket debatten om dekreten, eventuella bedömningar 
av dem som ogiltiga från första början eller eventuella 
ändringar eller tillbakadraganden av dem, ett ifrågasättande 
av själva grundvalen för efterkrigstidens tjeckoslovakiska 
lagstiftning.�5 

 
9. Tjeckiska republikens författningsdomstol (CCCR) är den slutliga avgörande instansen i 

ärenden som rör grundlagsändringar i Tjeckiska republiken. Dess utlåtanden är bindande 

                                                 
1 Yttrande om Bene�dekreten från det tjeckiska utrikesministeriet, sidan 10. 
2 Ibidem, sidan 9. 
3 Ibidem, sidan 10. 
4 Ibidem, sidan 9. 
5 Ibidem, sidan 9. 
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för alla invånare och myndigheter i Tjeckoslovakien. Detta fastställs tydligt i artikel 89 i 
Tjeckiska republikens författning. 
 

 
(1) En dom i författningsdomstolen skall omedelbart träda i 
kraft sedan den förkunnats på det sätt som anges i lagen, 
såvida inte författningsdomstolen har beslutat något annat 
beträffande dess verkställande. 
 
(2) Verkställande domar från författningsdomstolen skall vara 
bindande för alla myndigheter och personer.� 

 
10. CCCR beslutade att Bene�dekreten var giltiga och författningsenliga. I motiveringen, 

som återfinns i dom nr 55/1995 av den 8 mars 1995 förklarar domstolen att 
 

... eftersom fienden, i form av tredje rikets väpnade styrkor, 
hade ockuperat det tjeckoslovakiska territoriet och gjort det 
omöjligt att behålla den oberoende statsmakt som utgår från 
den tjeckoslovakiska republikens grundlag, införd med 
grundlagsakt nr 121/1920, liksom från hela den 
tjeckoslovakiska rättsordningen, måste den tjeckoslovakiska 
republikens provisoriska rättsordning som inrättats i 
Storbritannien betraktas som den tjeckiska statens 
internationellt erkända legitima grundlagsstiftande 
myndighet. Till följd av detta, och som ett resultat av den 
provisoriska nationalförsamlingens ratificering genom 
grundlagsakt nr 57/1946 av den 28 mars 1946, är samtliga 
normativa rättsakter som utfärdats av Tjeckoslovakiska 
republikens provisoriska författningssystem ett uttryck för 
lagenlig tjeckoslovakisk (tjeckisk) lagstiftningsbefogenhet, 
vilket betyder att de tjeckoslovakiska nationernas strävan att 
återupprätta republikens författningsenliga och rättsliga 
system har uppnåtts.1 

 
11. Jag anser att CCCR skall avgöra huruvida Bene�dekreten var giltiga då de utfärdades 

och vilken status de har i dag. Mot bakgrund av att Bene�dekreten ratificerats av ett 
parlamentet som tillsattes i enlighet med grundlagen efter kriget och att CCCR bedömt 
att dekreten är giltiga betraktar jag dem som giltiga och jag anser inte att någon annan 
medlemsstat har behörighet att pröva eller avgöra deras giltighet. 

 

Kriterier för anslutning till EU 
 

12. I artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen (FEU) anges kriterierna för medlemskap i 
EU: 

 
�1. Varje europeisk stat som respekterar de principer som 
anges i artikel 6.1 får ansöka om att bli medlem av unionen. 

                                                 
1 Ibidem, sidan 3. 
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Ansökan skall ställas till rådet, som skall besluta enhälligt 
efter att ha hört kommissionen och efter samtycke av 
Europaparlamentet, som skall fatta sitt beslut med absolut 
majoritet av sina ledamöter.� 

 
�2. Villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar 
av fördragen som unionen bygger på, som därigenom blir 
nödvändiga, skall fastställas i ett avtal mellan 
medlemsstaterna och den ansökande staten. Detta avtal skall 
föreläggas samtliga avtalsslutande stater för ratifikation i 
överensstämmelse med deras konstitutionella bestämmelser.� 

 
13. I artikel 6.1 i FEU fastställs följande: 

 
�Unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka principer är 
gemensamma för medlemsstaterna.� 

 
14. Ytterligare krav inför anslutningen, de så kallade Köpenhamnskriterierna, fastställdes i 

juni 1993 vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn. I kriterierna anges att 
 

�ett medlemskap förutsätter att kandidatlandet har uppnått 
en institutionell stabilitet som garanterar demokrati, 
rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och respekt för och skydd 
av minoriteter �.1 

 
15. I dokumentet För en framgångsrik utvidgning [SEK (2001) 1744-1753] konstaterar 

Europeiska kommissionen på sidan 5 följande: 
 

�De villkor för medlemskap som fastställdes av 
Europeiska rådet vid dess möte i Köpenhamn 1993 och som 
närmare preciserats av Europeiska rådet vid senare möten är 
den måttstock efter vilken de enskilda kandidatländernas 
framsteg bedöms. Dessa villkor gäller fortfarande, och det är 
inte fråga om att ändra dem.�2 

 
16. Det framgår därmed tydligt att det är på dessa principer avgörandet om medlemskap 

vilar.  
 

Dekret om egendom och konfiskering av egendom 
 
17. Genom dekret 5/1945 upphävdes vissa fastighetstransaktioner som gjorts av nazistiska 

tyskar under ockupationen. I dekretet fastslogs att 
 

                                                 
1 Yttrande från Europaparlamentets rättstjänst: Harry Tebbens, Antonio Caiola och Gregorio Clariana, sidan 7.  
2 För en framgångsrik utvidgning - Strategidokument och rapport från Europeiska kommissionen om de enskilda 
kandidatländernas framsteg på vägen mot anslutning [SEK(2001) 1744-1756] /* KOM(2001) 700 */, sidan 5. 
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alla former av fastighetsöverlåtelser och 
fastighetstransaktioner som påverkar ägandeförhållanden när 
det gäller rörliga och fasta tillgångar och offentlig och privat 
egendom skall vara ogiltiga om de antogs efter den 
29 september 1938 under påtryckningar från den nazistiska 
ockupationen eller hot om nationella, etniska eller politiska 
förföljelser.1 

 
Fastigheter som tillhör personer som landet inte kan sätta sin 
tillit till och som ligger inom Tjeckiska republikens 
territorium kommer att placeras under nationell förvaltning i 
enlighet med ytterligare bestämmelser i denna lag.2 

 
18. Dekret 12/1945 rörde konfiskering och påskyndad fördelning av jordbruksfastigheter 

tillhörande tyska och ungerska personer och dem som gjort sig skyldiga till förräderi och 
agerat som fiender till det tjeckiska och slovakiska folket. Dekretet stadgade om 
omedelbar expropriering utan ersättning av jordbruksfastigheter i syfte att genomföra en 
landreform. Berördes gjorde jordbruksfastigheter, inbegripet bland annat byggnader och 
lös egendom på sådana fastigheter, som ägdes av alla personer av tyskt och ungerskt 
ursprung oavsett medborgarskap3 

 
19. Dekret 108/1945 handlade om konfiskering av egendom tillhörande tyskar, ungrare, 

förrädare och kollaboratörer samt personer med en otillförlitlig inställning till staten. 
Egendom som tillhörde personer (inbegripet tyskar och ungrare) som aktivt deltog i 
kampen för att behålla Tjeckoslovakiska republikens territoriella integritet och för dess 
frigörelse konfiskerades emellertid inte4. 

 
20. Dessa dekret hade ett direkt samband med dekreten om vedergällning, och beslut om 

eventuellt behållet tjeckiskt medborgarskap enligt dekret 33/1945 skulle beaktas5. 
Ytterligare undantag från dekreten rörde flertalet av de personer som återvände från 
koncentrationsläger och de som öppet och aktivt stött den tjeckoslovakiska nationen 
under kampen mot nazismen. Dekreten gällde endast en angiven tidsperiod. CCCR anser 
att dessa dekret inte kan tas upp till granskning eftersom denna tidsperiod har löpt ut och 
inga nya rättsförhållanden kan upprättas.  

 
21. Beträffande dekret 108/1945 konstaterar CCCR i synnerhet att 

 
mot bakgrund av att denna normativa rättsakt redan har fyllt 
sitt syfte och under mer än fyra decennier inte gett upphov till 
ytterligare rättsförhållanden, och att den därmed inte längre 
har karaktär av grundlag, kan i denna stund dess oförenlighet 
med grundlagsakter eller internationella avtal ... inte granskas 
i dagsläget.6 

                                                 
1 Presidentdekret från 1945, kompletterande uppgifter om Bene�dekreten från det tjeckiska utrikesministeriet den 
14 juni 2002.  
2 Yttrande från Europaparlamentets rättstjänst enligt ovan, sidan 9, fotnot 7. 
3 Jfr. målet Prins Hans-Adam II av Liechtenstein mot Tyskland, ansökan nr  42527/98, 12/07/2001. 
4 Yttrande om Bene�dekreten från det tjeckiska utrikesministeriet, sidan 12. 
5 Se ovan, sidan 12, fotnot 12. 
6 Se ovan, sidan 5, fotnot 12. 
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22. Det är viktigt att notera att CCCR visserligen påpekar att dekretet inte längre kan 

tillämpas för att skapa rättsförhållanden, men ändå inte anser att dekreten i dag har 
förlorat sin giltighet. I själva verket utgjorde dekreten grunden för fastställandet av nya 
egendomsrättigheter och har därefter i mer än 50 år åberopats av enskilda personer. Jag 
anser att ett försök att ändra denna ståndpunkt skulle stå i strid med principer om 
berättigade förväntningar och rättssäkerhet. 
 

23. Det kan mycket väl hända att eventuella exproprieringar av egendomar som i dag 
gjordes med stöd av Bene�dekreten skulle utgöra ett brott mot Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna. CCCR påpekar dock att 
 

�det är i princip sant att i mötet med samtiden måste det som 
kommer fram från det förflutna vara acceptabelt när det 
gäller värderingar, men en sådan bedömning av dåtiden får 
inte enbart bestå i att man från nutidens perspektiv dömer det 
förgångna. Med andra ord får man inte i den nya ordningen, 
vars kunskap berikats genom tidigare händelser och 
erfarenheter, betrakta och bedöma ett antal fenomen med 
facit i hand och sitta till doms över ett system som varit 
rådande under en annan tidsperiod1. 

 
24. Jag delar CCCR:s ställningstagande. Sedda i dagens politiska klimat kan dessa dekret 

tyckas nationalistiska och/eller diskriminerande. De måste dock betraktas i det 
sammanhang som rådde efter andra världskriget. De bör inte påverka anslutningen 
eftersom de inte påverkar rättigheterna i dag.  

 
25. Exproprieringen av egendom enligt dessa dekret ingick dessutom i ett internationellt 

godkänt system. Exproprieringen stod för det första i nära samband med deporteringen 
av tyskar till Tyskland. Denna deportering fastställdes uttryckligen av de allierade och 
finns dokumenterad i protokollet från Potsdamkonferensen den 1 augusti 1945.2 För det 
andra överensstämde den med de allierades internationella avtal om skadestånd efter 
kriget. Avtalet från 1946 om skadestånd från Tyskland hade 18 signatärstater, inbegripet 
Tjeckoslovakien och Storbritannien. I artikel 6 i avtalet behandlas externa tyska 
tillgångar. Här anges att  
 

varje regering som undertecknat detta avtal skall enligt de 
förfaranden den själv väljer kvarhålla eller förfoga över den 
tyska fiendens tillgångar inom sin jurisdiktion på ett sätt som 
utesluter att tillgångarna återförs till tysk ägo eller faller 
under tysk kontroll, och de skall ta upp sådana tillgångar i sitt 
skadeståndsanspråk� 

 
De tillgångar från den tyske fienden som skall ingå i 
skadeståndsanspråken skall omfatta tillgångar som i realiteten 

                                                 
1 Se ovan, sidan 4, fotnot 12. 
2Konferensen i Berlin (Potsdam) den 17 juli-2 augusti 1945, a) Protokoll från sammanträdet, den 1 augusti 1945, 
XII. 
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är tyska fiendetillgångar, trots att dess namngivna ägare inte 
är en tysk fiende1. 

 
26. I enlighet med artikel 6A i avtalet hade Tjeckoslovakien en skyldighet att enligt ett 

internationellt avtal som godkänts av de allierade expropriera tyska tillgångar inom sin 
jurisdiktion. Enligt artikel 1 i avtalet hade Tjeckoslovakien rätt till del av 
skadeståndsanspråken mot Tyskland. Den tjeckoslovakiska regeringen accepterade 
exproprieringen av tyska fiendens egendom i stället för en andel av skadeståndet och 
utnyttjade därför aldrig denna rättighet. 

 
27. Man kan också notera att Tjeckiska republikens regering accepterar att det omedelbart 

efter kriget förekom incidenter med våld, åverkan på egendom och 
egendomsöverföringar utan egentlig rättslig grund. Den medger att det inte finns någon 
rättslig grund för sådana åtgärder. Detta har nyligen påpekats i den tysk-tjeckiska 
deklarationen om ömsesidiga förbindelser och dess framtida utveckling som gjordes den 
21 januari 1977. Särskilt relevanta är artiklarna II och III. 

 
II. Den tyska sidan också är medveten om att den 
nationalsocialistiska våldspolitiken mot det tjeckiska folket 
bidrog till att bana vägen för flykt, tvångsförvisningar och 
tvångsbosättningar efter kriget.2 
 
III. Den tjeckiska sidan beklagar att stort lidande och stora 
orättvisor drabbade oskyldiga människor, även på grund av 
att hela kollektiv skuldbelades, genom tvångsförvisningarna 
och tvångsbosättningarna för sudettyskar från det forna 
Tjeckoslovakien efter kriget och genom exproprieringar och 
indragna medborgarskap.3 

 
28. Avtalet visar om inte annat att Tyskland accepterar exproprieringen av egendom enligt 

Bene�dekreten. 
 
29. I alla händelser anges i artikel 295 i fördraget om Europeiska gemenskapen (FEG) 

följande: 
 

�Detta fördrag skall inte i något hänseende ingripa i 
medlemsstaternas egendomsordning.� 

 
30. Detta innebär uttryckligen att expropriering av egendom inte ingår i EU:s 

behörighetsområde. Dessa frågor ligger fortfarande inom de enskilda medlemsstaternas 
behörighetsområde såvida de inte är oförenliga med de mål skall uppnås enligt FEG och 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna. 

 

                                                 
1 Avtalet om skadestånd från Tyskland, om inrättandet av en skadeståndsbyrå för de allierade och om återinförandet 
av monetärt guld ingicks i Paris den 14 januari 1946.  
2 Den tysk-tjeckiska deklarationen om ömsesidiga förbindelser och deras framtida utveckling från den 
21 januari 1997, sidan 1. 
3 Ibidem, sidan 2. 
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31. Av ovannämnda skäl anser jag inte att dekreten om expropriering av egendom utgör 
något hinder för Tjeckiska republikens medlemskap i EU. 

 
Målet Prins Hans-Adam II av Liechtenstein mot Tyskland (den 12 juli 2002, ansökan 
nr 42525/98) 
 

32. I detta mål ingav den sökande en begäran till de tyska domstolarna om restitution av 
egendom, nämligen en målning som dåvarande Tjeckoslovakien 1946 i enlighet med 
dekret 12/1945 konfiskerade från hans far, Liechtensteins förre regent. De tyska 
domstolarna beslutade att de inte hade behörighet att behandla ärendet, vilket medförde 
att det gick vidare till ECHR. Den sökande hävdade att han i prövningen av sin rätt till 
egendomen berövats sin rätt till opartisk rättegång och prövning i domstol. Han hävdade 
också att hans rätt till egendom överträtts. Han åberopade i synnerhet artikel 6.1 i ECHR 
och artikel 1 i det första protokollet.  

 
 

33. Europadomstolen påpekade att den rätt till prövning i domstol som fastställs i artikel 6.1 
inte är absolut, utan kan vara begränsad. En sådan begränsning måste göras av legitima 
skäl och vara proportionerlig om den skall betraktas som förenlig med artikel 6.1. 
Europadomstolen ansåg att i fallet andra världskriget och den särställning Tyskland fick 
enligt allmän folkrätt till följd av kriget fanns det legitima skäl bakom den begränsade 
tillgång till prövning vid tysk domstol, som följde efter avtalet om krigsreglering. 
Europadomstolen godtog därmed de tyska domstolarnas beslut att de inte hade 
befogenhet att avgöra frågan och ansåg att detta inte bröt mot artikel 6.1 i ECHR. 

 
34. I punkt 66 i sitt beslut konstaterade Europadomstolen att 

 
 � det verkliga forumet för att avgöra tvister beträffande 
dessa exproprieringsåtgärder var tidigare domstolarna i 
Tjeckoslovakien, och därefter domstolarna i Tjeckiska eller 
Slovakiska republiken. Den klagandes far hade faktiskt 1951 
avstått från möjligheten att pröva den aktuella 
exproprieringen vid författningsdomstolen i Bratislava1. 

 
35. Europadomstolen avvisade också i punkterna 83 och 85 den klagandes argument att hans 

egendomsrättigheter enligt artikel 1 i första protokollet hade överträtts. 
 

83. �varken förhoppningen att en gammal egendomsrättighet 
skall överleva, trots att den sedan länge inte kunnat utövas i 
praktiken, eller förhoppningen att en villkorlig begäran som 
bortfaller på grund av att villkoret inte uppfylls, kan betraktas 
som �egendom� i den bemärkelse som avses i artikel 1 i det 
första protokollet (se sammanfattningen av de relevanta 
principerna i beslutet om Malhous�). 

 
85. � noterar domstolen att exproprieringen hade genomförts 
av myndigheterna i f.d. Tjeckoslovakien 1946, enligt 
bekräftelse av Bratislavas förvaltningsdomstol 1951, dvs. före 

                                                 
1 Se ovan, sidan 23, fotnot 11. 
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den 3 september 1953, datum för konventionens 
ikraftträdande, och före den 18 maj 1954, datum för 
ikraftträdande av första protokollet. Följaktligen är domstolen 
inte behörig ratione temporis att granska omständigheterna 
kring exproprieringen eller de kvarstående effekterna av den 
fram till innevarande tidpunkt (se Malhous mot 
Tjeckiska republiken (dec.), som citeras ovan, och 
kommissionens rättspraxis, till exempel Mayer och andra mot 
Tyskland, ansökningarna nr 18890/91, 19048/91, 19342/92 och 
19549/92, kommissionens beslut av den 4 mars 1996, Decisions 
and Reports 85, s. 5�20. 

 
36. Europadomstolen beslutade därmed att denna expropriering av egendom som hade skett 

enligt Bene�dekreten inte stred, och inte heller kunde strida mot, ECHR. 
Europadomstolen fastslog att exproprieringar som gjordes enligt Bene�dekreten 
1945/1946 inte kan prövas på grundval av artikel 6.1 i ECHR eller artikel 1 i det första 
protokollet. Mot bakgrund av detta beslut verkar det inte troligt att framtida prövningar 
av Bene�dekreten i fråga om expropriering av egendom och på grundval av att de strider 
mot ECHR kommer att bli framgångsrika. 

 
37. Jag har tyvärr inte kunnat hitta målet De Fours Walderode mot Tjeckiska republiken. I 

vilket fall tror jag inte det har någon direkt relevans eftersom det handlar om att avgöra 
huruvida restitutionsåtgärderna är förenliga med den tjeckiska stadgan om 
grundläggande fri- och rättigheter. Eftersom stadgan om grundläggande fri- och 
rättigheter inte har införlivats i gemenskapslagstiftningen och eftersom man i målet 
Prinsen av Liechtenstein mot Tyskland fastställt att exproprieringsåtgärderna inte stred 
mot ECHR anser jag inte att beslutet i målet De Fours Walderode är av direkt betydelse 
för Tjeckiska republikens anslutning till EU. 

 

Medborgarskap 
 

38. I avsnitt 1.1 i dekret 33/1945 fastställs att 
 

tjeckoslovakiska medborgare av tyskt eller ungerskt ursprung 
som fått tyskt eller ungerskt medborgarskap enligt 
bestämmelser utfärdade av en främmande ockupationsmakt 
har förlorat sitt tjeckoslovakiska medborgarskap från och 
med den dag de fick ett sådant medborgarskap.1 

 
39. Medborgarskap kunde dock behållas av de personer som visat sig vara lojala mot 

Tjeckoslovakiska republiken, som aldrig hade begått något brott mot den tjeckiska eller 
slovakiska nationen, och antingen aktivt medverkat i kampen för landets befrielse eller 
drabbats av nazismens eller fascismens terrordåd2. Medborgarskap kunde även behållas 
av tyskar och ungrare som under en period med ökat hot mot republiken officiellt 
registrerade sig som tjecker eller slovaker. I denna grupp ingick tyska motståndare till 
nazism och fascism.3 Ansökningar om att återfå ett tjeckoslovakiskt medborgarskap 

                                                 
1 Se ovan, sidan 5, fotnot 1. 
2 Se ovan, sidan 4, fotnot 10. 
3 Ibidem. 
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skulle lämnas till distriktets nationella kommitté mellan den 10 augusti 1945 och 
10 februari 19461. 

 
40. Dekret 33/1945 skall betraktas mot bakgrund av den deportering av tyska och ungerska 

minoritetsgrupper som skedde efter krigsslutet. Dekretet undertecknades inte av Benes 
förrän Potsdamkonferensen avslutats för att garantera att det följde de allierades beslut2.  

 
41. I likhet med de dekret som rör expropriering finns det begränsningar i tillämpningen av 

detta dekret. Det medförde att vissa tjeckoslovakiska medborgare miste sitt 
medborgarskap vid en viss tidpunkt. Detta dekret kan inte användas för att beröva 
personer som för närvarande är medborgare i Tjeckiska republiken deras 
medborgarskap. I direktivet föreskrivs inte heller vem som i dag kan bli medborgare 
eller hur ett medborgarskap kan erhållas i Tjeckiska republiken. 

 
42. Nuförtiden ges dessutom ett uttryckligt skydd för dem som har tjeckiskt medborgarskap 

enligt artikel 12 i Tjeckiska republikens författning där det anges följande 
 

 
(1) Hur statsmedborgarskap i Tjeckiska republiken erhålls 
och förloras skall regleras i lag. 
(2) Ingen kan mot sin vilja mista sitt statsmedborgarskap. 

 
43. I vilket fall anges i artikel 17 i FEU följande: 

 
�1. Ett unionsmedborgarskap införs härmed. Varje individ 
som är medborgare i en medlemsstat skall vara 
unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet skall 
komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.� 

 
44. Därför skall varje enskild medlemsstat besluta vem som har rätt till medborgarskap i 

landet och hur ett sådant medborgarskap erhålls. Jag anser inte att dekretet om 
medborgarskap är relevant när det gäller Tjeckiska republikens medlemskap i EU. 

 

Dekret om straffrätt och straffrättsliga förfaranden 
 

45. I lag nr 115/1946 fastställs det att  
 

alla gärningar som utfördes mellan den 30 september 1938 och 
den 28 oktober 1945 och vars syfte var att bidra till kampen 
för tjeckernas och slovakernas frihet eller som utgjorde 
rättmätig vedergällning för ockupationsmaktens och dess 
medhjälpares åtgärder skall inte ses som olaglig, även om 
sådana gärningar i annat fall hade varit straffbara enligt lag3. 

 

                                                 
1 Ibidem, sidan 36. 
2 Ibidem, sidan 33. 
3 Juridiskt utlåtande om Bene�dekreten och Tjeckiska republikens anslutning till Europeiska unionen av professor 
dr. Jochen A. Frowein, sidan 19. 
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46. Denna rättsakt är alltså fortfarande juridiskt giltig eftersom den förhindrar utredningar 
om eller rättegångar rörande vissa brottsliga gärningar varav många också kan ha varit 
inhumana. Detta kan vara motiverat och rimligt i de fall sådana gärningar begicks i 
kampen för befrielse från ockupationsmakten, men jag tror inte det kan anses motiverat 
och rimligt i de fall gärningarna var vedergällningar. Begreppet �rättmätig� verkar i detta 
sammanhang vara godtyckligt och oförenligt med rättssäkerhetsprinciper. Att upphäva 
en lag som gett människor straffrihet i över 50 år med följden att dessa människor i dag 
skulle kunna åtalas kan dock också kritiseras som oförenligt med principerna för 
berättigade förväntningar och rättssäkerhet. 

 
47. Lag nr 115/1945 betraktas som ett av de centrala problem i fråga om Tjeckoslovakiens 

lagstiftning under efterkrigstiden som kan hämma eller förhindra att 
Tjeckiska republiken ansluts till EU. Den främsta förespråkaren för detta synsätt är 
professor Christian Tomuschat, tidigare medlem i FN:s kommitté för det internationella 
avtalet om medborgerliga och politiska rättigheter, men eftersom hans skrifter är på 
tyska kan jag inte ta del av dem i originalversion. Professor Tomuschat föreslår att denna 
rättsakt skall upphävas av Tjeckiska republiken1. Han påpekar att i Tyskland ställs 
människor inför rätta för krigsförbrytelser under andra världskriget, även om de inte 
upptäckts förrän åtskilliga år senare2. Professor Frowein uppmärksammar skillnaden 
mellan Tyskland, där det aldrig rådde någon tvekan om att tyskarna skulle tvingas ta 
ansvar för de brott som begicks under kriget och inga berättigade förväntningar om att 
undslippa ansvar kunde uppstå, och Tjeckiska republiken. 

 
48. Den tjeckiska regeringen påpekar att många som under efterkrigstiden begick brott mot 

den tyska minoriteten faktiskt dömdes, även om inte alla förövare ställdes inför rätta och 
straffades och inte alla domar kan tyckas tillräckliga i dag3. Många administrativa beslut 
och allmänna rättsliga normer ändrades dessutom under den följande tidsperioden genom 
ny lagstiftning och administrativa och rättsliga förfaranden, i vilka organ såsom den 
högsta författningsdomstolen ofta fällde det slutliga avgörandet. Riktlinjer med 
anvisningar till den tjeckoslovakiska befolkningen att respektera de tyska medborgare 
som fortsatte vara lojala mot republiken, aktivt medverkade i kampen för republikens 
befrielse eller drabbades av nazisternas och fascisternas terror antogs av regeringen så 
tidigt som den 15 juni 19454. 

 
49. I punkt III i den tjeckisk-tyska förklaringen 1997 beklagades formellt lag 115/1945. 

 
Den tjeckiska sidan beklagar i synnerhet de övergrepp som 
stred mot grundläggande humanitära principer och de 
rättsliga normer som fanns vid tidpunkten, och den beklagar 
även att lag nr 115 av den 8 maj 1946 tillät att dessa övergrepp 
inte betraktades som rättsstridiga och att dessa gärningar 
följaktligen inte bestraffades. 

 
50. I denna förklaring anges att Tyskland accepterar följderna av lag nr 115/1945 och ger 

starka indikationer på att Tyskland inte anser ett upphävande vara nödvändigt. 
 

                                                 
1 Ibidem, sidan 23. 
2 Ibidem, sidan 24. 
3 Se ovan, sidan 28, fotnot 1. 
4 Ibidem, sidan 28. 
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51. Följderna av resterande dekret, nr 16/1945, 137/1945 och 71/1945 är svårare att bedöma. 
Enligt yttrandet från Europaparlamentets rättstjänst, punkt 62, har alla dessa tre dekret 
upphävts genom lag nr 33/1948 av den 25 mars 1948, lag nr 87/1950 av den 
1 augusti 1950 respektive lag nr 65/1966 av den 1 januari 19661. Dekret nr 71/1945 
kommer inte längre att ha någon rättslig verkan. Detta är dock inte nödvändigtvis fallet 
när det gäller nr 16/1945 och 137/1945. Professor Frowein gör den korrekta iakttagelsen 
att det inte är tydligt i vilken utsträckning domar som utfärdats på grundval av dessa 
dekret fortfarande är giltiga och möjliga att verkställa i det tjeckiska rättssystemet. 
Professor Frowein citerar ett preliminärt uttalande från en tjeckisk advokat som påpekar 
att  

 
domar som utfärdats enligt det stora dekretet om 
vedergällning kan av juridiska och objektiva orsaker inte 
verkställas i dag. Dekretet i sig har upphävts och kan därför 
inte strida mot gemenskapens regelverk.2 

 
52. Europeiska kommissionen hänvisar till en radikal reform av den kod för straffrättsliga 

förfaranden 3 som antagits av Tjeckiska republiken. I koden kan finnas bestämmelser 
som påverkar frågan. Tyvärr har jag inte tillgång till denna kod. 

 
53. Stadgan om grundläggande fri- och rättigheter införlivades i Tjeckiska republikens 

författning genom en grundlagsakt av den 9 januari 1991 och genom artikel 3 i 
författningen i vilken det fastställs att 

 
stadgan om de grundläggande fri- och rättigheterna skall 
utgöra en del av Tjeckiska republikens författning. 

 
54. I artikel 40.6 i stadgan fastställs att 
 

frågan huruvida en gärning är straffbar eller inte skall avgöra 
och straff skall utdömas i enlighet med den lagstiftning som 
var i kraft vid den tidpunkt gärningen begicks. En senare lag 
skall tillämpas om en sådan tillämpning blir mer gynnsam för 
gärningsmannen. 

 
55. Med stöd i artikel 40.6 i stadgan förefaller domar som utfärdats på grundval av dekret 

nr 16/1945 och 137/1945 fortfarande vara giltiga och möjliga att verkställa, trots att de 
har upphävts. För att uppfylla EU:s krav behövs det därför tydliga bevis för att de domar 
som utfärdats genom dessa dekret inte kan verkställas.  

 
56. Jag konstaterar att man med hjälp av artikel 62 och artikel 87 i författningen skulle 

kunna undanröja dessa dekrets verkan. I artikel 62 g heter det att republikens president 
skall 

 
  förlåta och mildra domar som utfärdats av domstolar, beordra 

att straffrättsliga förfaranden inte skall inledas, eller i det fall 

                                                 
1 Se ovan, sidan 10, fotnot 10. 
2 Se ovan, sidan 19, fotnot 28. 
3 Se ovan, sidan 5, fotnot 8. 
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de redan har inletts, att de skall avbrytas samt tillåta att 
rättsliga påföljder stryks från personregister � 

 

1.12.1. I artikel 87.1 b) heter det att  
 

författningsdomstolen skall besluta 
om upphävande av lagar eller enskilda bestämmelser i dem, 
om de strider mot grundlagen eller internationellt avtal i 
enlighet med artikel 10� 

 
57. Som jag ser det kan presidenten använda sin befogenhet enligt artikel 62 till att benåda 

någon som dömts enligt ett Benes-dekret. Som ett alternativ kan en sådan dom prövas i 
författningsdomstolen som kan utöva sin befogenhet enligt artikel 87 att ogiltigförklara 
det aktuella dekretet om det strider mot stadgan eller ECHR. 

 
58. Bortsett från mina kommentarer i punkt 57 ovan bör Tjeckiska republiken se till att det 

finns tydliga och klara metoder så att man kan garantera att en oskälig dom som 
utfärdats enligt Bene�dekreten inte kan verkställas. 
 

Gemenskapslagstiftningens överordnade ställning 
 

59. Det kan vara värt att nämna EG-domstolens avgörande i målet Amministrazione delle 
Finanze dello Stato mot Simmental SpA, mål 106/77 (REG 1978) 3 CMLR 263, i vilket 
gemenskapslagstiftningens överordnade ställning fastställs. Särskilt relevanta är följande 
punkter: 
 

�17. Enligt principen om gemenskapsrättens företräde skall 
dessutom fördragsbestämmelserna och institutionernas direkt 
tillämpliga rättsakter ha den verkan i förhållande till 
medlemsstaternas inhemska rätt att de inte endast medför att 
varje motstridande föreskrift i den befintliga nationella 
lagstiftningen blir automatiskt otillämplig i och med att 
gemenskapsreglerna träder i kraft�.� 

 
�21. Av det föregående sammantaget följer att varje nationell domstol som 
prövar en talan inom ramen för sin behörighet är skyldig att tillämpa 
gemenskapsrätten i dess helhet och att skydda de rättigheter som enskilda 
erhållit genom denna rätt genom att underlåta att tillämpa varje 
bestämmelse i den nationella lagstiftningen som kan strida mot 
gemenskapsrätten, oavsett om den bestämmelsen antagits före eller efter 
gemenskapsregeln.�  

 
60. Även om Tjeckiska republiken hade haft gällande dekret som inte är förenliga med 

gemenskapslagstiftningen skulle dessa, till följd av detta beslut och mot bakgrund av 
väletablerade principer för gemenskapslagstiftningens företräde, ändå förlora sin verkan 
då gemenskapslagstiftningen började tillämpas. 

 
61. I artikel 10 i Tjeckiska republikens författning fastställs att  
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de ratificerade och utfärdade internationella avtal om 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som är 
bindande för Tjeckiska republiken skall vara direkt bindande 
bestämmelser som har företräde framför lagstiftningen. 

 
62. Med stöd av artikel 10 i Tjeckiska republikens författning skulle ECHR bli direkt 

bindande lagstiftning i Tjeckiska republiken vid ett EU-medlemskap och eventuella 
oförenliga lagar skulle inte längre vara tillämpliga.  

 

Resonemanget om förhinder att väcka talan 
 

63. Jag anser det mycket sannolikt att Tyskland förhindras ifrågasätta Bene�dekreten i 
offentliga internationella forum och, framför allt, i samband med EU-medlemskapet.  

 
64. I målet Prince of Liechtenstein mot Germany, citerade de tyska domstolarna i artikel 3 i 

kapitel 6, i avtalet om reglering av frågor till följd av krig och ockupation av den 
23 oktober 1954 (�avtalet om krigsreglering�). I artikel 3 i kapitel 6 fastställer man att  

 
Förbundsrepubliken Tyskland skall i framtiden inte anföra 
några invändningar mot de åtgärder som av de tre makterna 
och övriga allierade länder, neutrala länder eller tidigare 
allierade med Tyskland, vidtagits eller kommer att vidtagas i 
fråga om Tysklands externa tillgångar eller annan egendom 
som beslagtagits som skadeersättning eller restitution, eller 
som vidtagits till följd av krigsläget eller på grundval av avtal 
som har ingåtts eller skall ingås. 

 
Inga krav eller åtgärder skall vara tillåtliga mot personer som 
har förvärvat eller överfört sin rätt till egendom på grundval 
av de åtgärder som nämns i punkt 1 ovan, eller mot 
internationella organisationer, utländska regeringar eller 
personer som agerat på uppdrag av sådana regeringar1. 

 
65. Jag anser att i och med att Tyskland har accepterat dessa villkor är landet förhindrat att 

väcka frågor som rör Bene�dekreten och expropriering.  
 
66. Det tjeckisk-tyska avtalet från 1997 förstärker detta resonemang som bygger på 

förhinder och utvidgar det till att även omfatta andra dekret och krigsrelaterade 
handlingar. I avsnitt IV heter det att 

 
båda sidor är överens om att orättvisor som skett i det 
förgångna tillhör det förgångna och kommer därför att inrikta 
sina förbindelser på framtiden. Just på grund av att de 
fortfarande är medvetna om de tragiska inslagen i sin historia 
är de också fast beslutna att fortsätta prioritera förståelse och 
ömsesidiga överenskommelser i utvecklingen av sina 

                                                 
1 Se ovan, sidan 12, fotnot 20. 
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förbindelser, samtidigt som varje sida fortfarande är 
övertygad om sin rättsliga ställning och respekterar det 
faktum att den andra sidan har en annan rättslig ställning. 
Båda sidor förklarar därför att de inte skall tynga sina 
förbindelser med politiska och rättsliga frågor som härrör 
från det förgångna.1 

 
67. Vad gäller EU som sådant måste man komma ihåg att den grundläggande princip som 

genomsyrar unionen är enandet av Europa efter andra världskriget. Alla försök av 
Tyskland att utesluta Tjeckiska republiken från medlemskap på grund av åtgärder som 
vidtogs omedelbart efter krigsslutet strider uppenbart mot hela den grund på vilken EU 
vilar och mot dess fortsatta syfte och åligganden. 

 
68. Framför allt anges i artikel 307 i EG-fördraget följande: 

 
�De rättigheter och förpliktelser som följer av avtal som 
ingåtts före den 1 januari 1958 eller, för stater som senare 
ansluter sig, för tidpunkten för deras anslutning mellan å ena 
sidan en eller flera medlemsstater och å andra sidan ett eller 
flera tredje länder skall inte påverkas av bestämmelserna i 
detta fördrag. 

 
I den mån dessa avtal inte är förenliga med detta fördrag skall den eller de 
berörda medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja det 
som är oförenligt med fördraget. Medlemsstaterna skall vid behov bistå 
varandra i detta syfte och i förekommande fall inta en gemensam hållning.  

 
Vid tillämpning av sådana avtal som avses i första stycket skall 
medlemsstaterna beakta att de fördelar som varje medlemsstat beviljar 
enligt detta fördrag utgör en integrerad del av upprättandet av 
gemenskapen och härigenom är oskiljaktigt förbundna med upprättandet av 
gemensamma institutioner, med överlämnandet av befogenheter till dessa 
och med beviljandet av samma fördelar av alla övriga medlemsstater.� 

 
69. Den tjeckisk-tyska förklaringen från 1997 skall ses som ett avtal för att undanröja 

oförenligheter. Tyskland skulle ha förhindrats att avvärja Tjeckiska republikens 
medlemskap av skäl som även skulle ha gällt för Tyskland om de hade angetts före 
Tysklands anslutning. 

 

Slutsatser 
 

70. De dekret som rör expropriering av egendom och medborgarskap kan inte längre 
användas för att skapa nya rättsförhållanden. Dekreten har legat till grund för 
egendomsrättigheter i mer än 50 år och deras verkan har fastställts. Det har uppstått 
rättmätiga förväntningar på att dessa dekret är giltig lag och egendomsrättigheter som i 
dagsläget skulle skyddas genom ECHR har fastställts. I vilket fall är de inte relevanta när 
det gäller Tjeckiska republikens medlemskap i EU. 

                                                 
1 Se ovan, sidan 2, fotnot 18. 
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71. Dekretet om tvångsarbete har ingen rättslig verkan i dag och kan därmed inte påverka 

Tjeckiska republikens medlemskap i EU. 
 

72. Dekreten om straffrihet för brott som begicks av tjeckoslovaker som vedergällning mot 
tyskarna efter kriget är olämpliga. Enskilda personer har dock litat på dessa 
bestämmelser i mer än 50 år och har därmed berättigade förväntningar på att de inte 
kommer att åtalas för sina gärningar. Jag anser inte att dessa bestämmelser bör åberopas 
som hinder för anslutningen. 

 
73. De dekret som gör det möjligt att genomföra summariska rättegångar eller rättegångar i 

någons frånvaro när det gäller brott som begåtts under kriget kan fortfarande ha rättslig 
verkan i den bemärkelse att domar som utfärdats på denna grundval fortfarande skulle 
kunna verkställas. Tjeckiska republiken bör se till att det finns rättsliga bestämmelser 
som garanterar att inga domar som utfärdats med stöd av dessa dekret skall kunna 
verkställas i dag utan riktiga och opartiska rättegångar som följer nutidens principer för 
rättsliga förfaranden och mänskliga rättigheter. 

 
74. Eventuella frågor om Bene�dekretens oförenlighet med den moderna 

gemenskapslagstiftningen och dess principer bör inte utgöra några hinder för anslutning, 
eftersom inga oförenliga rättsliga bestämmelser längre kommer att kunna tillämpas då 
Tjeckiska republiken blivit en medlemsstat i EU på grund av att 
gemenskapslagstiftningen då får företräde.  

 
75. Det finns starka skäl för att alla länder skulle förhindras från att väcka frågor som rör den 

lagstiftning som växte fram ur de mycket särskilda förhållanden som rådde under andra 
världskriget och som har godkänts i internationella avtal. I synnerhet skulle ett land 
förhindras från att använda dessa frågor för att bromsa en annan stats anslutning till EU, 
eftersom ett sådant agerande skulle undergräva den grundval på vilken EU byggts.  

 
 
 

Lord Kingsland, Q.C. 
Den 1 oktober 2002 
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