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Tárgy: Juhász Imre magyar állampolgár által benyújtott 0070/2012. számú, 2 
aláírást tartalmazó petíció a szlovák nemzeti tanács által a Beneš-
dekrétumok sérthetetlenségéről hozott 1487/2007. számú határozat hatályon 
kívül helyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a szlovák nemzeti tanács által hozott 1487/2007. 
számú határozatra, amely kimondja, hogy az 1944 és 1948 között kiadott Beneš-dekrétumok 
megkérdőjelezhetetlenek és sérthetetlenek. A petíció benyújtója rámutat, hogy Szlovákiában a 
német és a magyar kisebbség megkülönböztetése az EUSZ 2. és 6. cikkének, az emberi jogok 
európai egyezményének és az Európai Unió Alapjogi Chartájának nyilvánvaló megsértését 
jelenti, és ezért az Európai Unió intézkedését kéri a fent említett határozat hatályon kívül 
helyezése érdekében. Felszólítja továbbá az Európai Parlamentet, hogy függessze fel 
Szlovákia európai uniós tagságát, amennyiben Szlovákia folytatja az emberi jogokat sértő 
politikáját.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
az Európai Bizottságnak nincsen általános hatásköre arra, hogy beavatkozzon. Erre csak akkor 
van lehetősége, ha a kérdés az uniós jogot is érinti. Ami az Európai Unió Alapjogi 
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Chartájának lehetséges alkalmazását illeti, az 51. cikk (1) bekezdése értelmében a charta 
rendelkezéseinek annyiban címzettjei a tagállamok, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.

A petíció benyújtója tájékoztatása alapján azonban nem úgy tűnik, hogy a szóban forgó ügy 
az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos. Az úgynevezett Beneš-dekrétumok történelmi 
jogszabályok, amelyeket a korábbi Csehszlovákia hatóságai hoztak az uniós csatlakozás előtt, 
és amelyeknek már nincs az uniós joggal ellentétes joghatásuk. Ebben az ügyben ezért az 
érintett tagállam feladata annak biztosítása, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban felmerülő 
kötelezettségeinek – amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaiból 
fakadnak – megfeleljen.

Összegzés

A petíció benyújtója ügyét a tagállami hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási 
szervek – elé viheti és amennyiben a szóban forgó hatóság úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait 
sértették meg, az Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához 
nyújthat be panaszt.


