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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0070/2012, którą złożył Imre Juhasz (Węgry), z 2 podpisami, 
w sprawie wniosku o unieważnienie rezolucji nr 1487/2007 słowackiej Rady 
Narodowej dotyczącej niezaskarżalności dekretów Benesza

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odwołuje się do rezolucji nr 1487/2007 słowackiej Rady Narodowej, która 
stanowi, że dekrety Benesza opublikowane w latach 1944–1948 są niezaskarżalne 
i bezsporne. Składający petycję podkreśla, że dyskryminacja mniejszości węgierskiej 
i niemieckiej na Słowacji stanowi rażące naruszenie art. 2 i art. 6 Traktatu o Unii 
Europejskiej, Europejskiej konwencji praw człowieka oraz Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zwraca się w związku z tym do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań 
w celu unieważnienia wspomnianej rezolucji. Wzywa do zawieszenia członkostwa Słowacji 
w Unii, jeżeli państwo to będzie nadal prowadzić politykę sprzeczną z prawami człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań. Może ona 
interweniować tylko w przypadkach dotyczących prawa Unii. Jeżeli chodzi o domniemane 
naruszenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, zgodnie z jej art. 51 ust. 1 
postanowienia Karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, 
w jakim stosują one prawo Unii.
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Na podstawie przekazanych informacji nie wydaje się, iż przedstawiony przypadek jest 
związany ze stosowaniem prawa Unii. Tak zwane dekrety Benesza są to akty historyczne, 
przyjęte przez władze byłej Czechosłowacji przed przystąpieniem do Unii Europejskiej 
i niemające dalszych skutków prawnych sprzecznych z pr a w e m  Unii. Zatem 
w przedmiotowej sprawie to państwa członkowskie winny zapewnić wypełnianie swoich 
zobowiązań związanych z prawami podstawowymi, wynikających z umów 
międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego.

Podsumowanie

Składający petycję może przedstawić sprawę władzom krajowym, w tym sądowniczym, 
a jeśli organizacja stwierdzi, że któreś z jej podstawowych praw zostało naruszone, może 
złożyć skargę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka Rady Europy.


