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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0070/2012 dėl prašymo panaikinti Slovakijos nacionalinės 
tarybos rezoliuciją Nr. 1487/2007 dėl E. Benešo dekretų neskundžiamumo, 
kurią pateikė Vengrijos pilietis Imre Juhasz, su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mini Slovakijos nacionalinės tarybos rezoliuciją Nr. 1487/2007, kurioje 
nurodoma, kad 1944–1948 m. paskelbti E. Benešo dekretai yra neskundžiami ir neginčijami. 
Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad dėl to patiriama Slovakijoje gyvenančių vengrų ir vokiečių 
mažumų diskriminacija yra akivaizdus Europos Sąjungos sutarties 2 ir 6 straipsnių, Europos 
žmogaus teisių konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimas, todėl 
prašo Europos Parlamento imtis veiksmų, kad minėta rezoliucija būtų panaikinta. Jis ragina 
sustabdyti Slovakijos narystę Sąjungoje, jeigu ji toliau vykdys politiką, kuria pažeidžiamos 
žmogaus teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų. Ji gali įsikišti tik tuomet, jei klausimas susijęs su 
Sąjungos teise. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį, 
Chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos 
teisę.
Remiantis pateikta informacija, regis, šis klausimas nėra susijęs su Sąjungos teisės 
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įgyvendinimu. Vadinamieji „E. Benešo dekretai“ yra istoriniai aktai, priimti buvusios 
Čekoslovakijos institucijų iki įstojimo į Europos Sąjungą ir neturi nuolatinių teisinių 
pasekmių, kurios prieštarautų Sąjungos teisei. Taigi šiuo atveju tik atitinkama valstybė narė 
turi užtikrinti, kad būtų laikomasi jos įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, 
nustatytų tarptautiniuose susitarimuose ir jos vidaus teisės aktuose.

Išvada

Peticijos pateikėjas šiuo konkrečiu atveju gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, taip 
pat teismus, ir, jei bus pripažinta, kad pažeista kuri nors iš pagrindinių teisių, jis gali pateikti 
skundą Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismui.


