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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0070/2012, του Imre Juhasz, ουγγρικής ιθαγένειας, φέρουσα και 
άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με αίτημα κατάργησης της απόφασης 1487/2007 
του σλοβακικού εθνικού συμβουλίου για το απαραβίαστο των διαταγμάτων 
Beneš

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στην απόφαση 1487/2007 του σλοβακικού εθνικού συμβουλίου, 
όπου καθορίζεται το απαραβίαστο και αδιαμφισβήτητο των διαταγμάτων Beneš που 
εκδόθηκαν μεταξύ 1944 και 1948. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι σχετικές με αυτά 
διακρίσεις εις βάρος της ουγγρικής και της γερμανικής μειονότητας στη Σλοβακία συνιστούν 
κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 2 και του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό να καταργηθεί η προαναφερθείσα απόφαση, και το 
παροτρύνει να αναστείλει την ιδιότητα μέλους της Σλοβακίας στην ΕΕ ενόσω η εν λόγω 
χώρα συνεχίζει να ακολουθεί μια πολιτική παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει. 
Μπορεί να το πράττει μόνο σε περίπτωση που πρόκειται για ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της 
ΕΕ. Όσον αφορά την πιθανή εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1 του παραπάνω, οι διατάξεις 
του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, δεν προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται με 
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Όσον αφορά τα λεγόμενα διατάγματα Beneš, 
πρόκειται για ιστορικές νομοθετικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρχές της πρώην 
Τσεχοσλοβακίας πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες δεν παρήγαγαν 
παρατεταμένα έννομα αποτελέσματα που να αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Εν 
προκειμένω, εναπόκειται αποκλειστικά στο οικείο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι οι 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα –όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς 
συμφωνίες και από την εσωτερική νομοθεσία– τηρούνται.

Συμπεράσματα

Ο αναφέρων μπορεί να αποταθεί για την υπόθεσή του στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και, αν o οργανισμός στον οποίο θα 
απευθυνθεί θεωρήσει ότι κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά του έχει παραβιαστεί, μπορεί 
να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.


