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2 Οκτωβρίου 2002 
 
 
 
 

 

ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
των Καθ. U. Bernitz, Επίτιµου Καθ. J. A. Frowein, Λόρδου Kingsland, Συµβούλου του Στέµµατος 
 
 
Καταλήξαµε στα ακόλουθα κοινά συµπεράσµατα: 
 
 
1.  Η δήµευση βάσει των ∆ιαταγµάτων Benes δεν θέτει θέµα βάσει του δικαίου της ΕΕ, το 

οποίο δεν έχει αναδροµική ισχύ. 
 
 
2.  Τα ∆ιατάγµατα περί Υπηκοότητας δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ΕΕ. 
 
 
3.  Το σύστηµα της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων, 

αν και από ορισµένες πλευρές εισάγει διακρίσεις όπως υποστηρίζει η Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, δεν εγείρει θέµα βάσει του δικαίου της ΕΕ. 

 
 
4.  Στη διάρκεια της διαδικασίας ένταξης πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι καταδίκες βάσει 

των ∆ιαταγµάτων Benes δεν δύνανται να ισχύσουν µετά την ένταξη. 
 
 
5.  Η ανάκληση του Νόµου Αρ. 115 του 1946, που εξαιρεί τα "δίκαια αντίποινα" από την 

εγκληµατική ευθύνη, δεν φαίνεται να είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της ένταξης λόγω 
του ότι τα άτοµα βασίζονταν στις εν λόγω διατάξεις για πάνω από 50 χρόνια και, ως εκ 
τούτου, υφίστατο η αρχή της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης ότι δεν πρόκειται να 
διωχθούν για τις εν λόγω πράξεις. Ωστόσο, δεδοµένου ότι θεωρούµε ότι ο 
συγκεκριµένος νόµος δεν συνάδει µε τα ανθρώπινα ∆ικαιώµατα ούτε και µε όλες τις 
θεµελιώδεις νοµικές αρχές, είµαστε της γνώµης ότι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας πρέπει να 
αναγνωρίσει επισήµως κάτι τέτοιο. 

 
 
6.  Οι γνώµες µας βασίζονται στην παραδοχή ότι µετά την ένταξη όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα 

έχουν τα ίδια δικαιώµατα στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. 
 
 

* * * 
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Καθ. Frowein 
 
 
 
 

Νοµική Γνώµη 
 

επί των ∆ιαταγµάτων Bene� και συναφών θεµάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

εκπονήθηκε από τον 
 
 

Επίτιµο Καθηγητή ∆ρ. Dres. h.c. Jochen A. Frowein 
 
 
 
 

πρώην ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Max-Planck για το Συγκριτικό ∆ηµόσιο και το ∆ιεθνές 
∆ίκαιο, Χαϊδελβέργη, Γερµανία 

 
 

πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
 
 
 

12 Σεπτεµβρίου 2002 
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1. Η Εντολή 
 

1) Έλαβα την εντολή να εκπονήσω µία µελέτη σχετικά µε το βαθµό συνάφειας των 

επονοµαζόµενων ∆ιαταγµάτων Bene�, στο πλαίσιο του Άρθρου 49 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), µε την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η διατύπωση της εντολής της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως εξής:  

 
�- επικεντρώστε την προσοχή σας στην σηµερινή εγκυρότητα και τα έννοµα 

αποτελέσµατα των επονοµαζόµενων ∆ιαταγµάτων Bene� και της συναφούς 

νοµοθεσίας περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στον ρόλο τους στο 

πλαίσιο της συµµόρφωσης µε το δίκαιο της ΕΕ, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και το 

συναφές µε την ένταξη διεθνές δίκαιο, 

 
- λάβετε δεόντως υπόψη τις διαθέσιµες νοµικές γνώµες, ιδίως των νοµικών υπηρεσιών 

των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, 

 
- υποδείξτε τυχόν ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι υποψήφιες χώρες εν 

όψει της ένταξής τους.� 

 

2) Η ακόλουθη νοµική γνώµη βασίζεται σε προσεκτική αξιολόγηση των νοµικών 

γνωµών που µου παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Νοµική Υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και σε άλλο υλικό το οποίο µπόρεσα να συµβουλευτώ.1 Λόγω 

                                                 
1 Έγγραφα: Νοµική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νοµική Γνώµη σχετικά µε τη νοµική ισχύ και µε 
ορισµένες νοµικές επιπτώσεις των επονοµαζόµενων �∆ιαταγµάτων Bene��, Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2002, SJ-
0071/02, Νοµική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τα επονοµαζόµενα �∆ιατάγµατα Bene�� και η συνάφειά 
τους στο πλαίσιο του Κοινοτικού ∆ικαίου, ανεπίσηµο αντίγραφο της ανάλυσης της Νοµικής Υπηρεσίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα ∆ιατάγµατα Bene�, εµπιστευτικό και απόρρητο, άνευ αριθµού εγγράφου. 
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του ότι δεν έχω τη δυνατότητα να διαβάζω έγγραφα γραµµένα στην τσεχική γλώσσα πρέπει να 

βασίζοµαι σε µεταφράσεις.  

2. Η ερµηνεία του Άρθρου 49 ΣΕΕ 
 

3) Σύµφωνα µε το Άρθρο 49 ΣΕΕ �Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές 

που καθορίζονται στο Άρθρο 6 (1) µπορεί να ζητήσει να γίνει µέλος της Ένωσης ......�. Στο 

Άρθρο 6 § 1 ΣΕΕ αναφέρεται: �Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 

δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών 

και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη µέλη�.  

 

4) Η αρχή της οµοιογένειας σε ό,τι αφορά τη θεµελιώδη συνταγµατική δοµή των 

κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται στις προαναφερθείσες 

διατάξεις, αναφέρεται στις συνθήκες που επικρατούν σήµερα στα κράτη µέλη της Ένωσης. Από 

το πλαίσιο δε και την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης προκύπτει ότι οι εν λόγω κανόνες 

δεν αποκλείουν τις πρώην φασιστικές ή κοµµουνιστικές χώρες από το να γίνουν µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

5) Πράγµατι, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η δοµή της διαδικασίας ολοκλήρωσης της 

Ευρώπης ξεκίνησε αρχικά µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, οι 

διαπραγµατεύσεις για την οποία έλαβαν χώρα έξι χρόνια µετά το τέλος του Β' Παγκοσµίου 

Πολέµου, µεταξύ έξι κρατών µελών, πέντε εκ των οποίων είχαν τελέσει, εν µέρει τουλάχιστον, 

υπό γερµανική κατοχή στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.1 Οι πληθυσµοί αυτών των 

κατεχόµενων χωρών υπέστησαν πολλά δεινά κατά τη περίοδο της κατοχής.  

                                                 
1 Στο προοίµιο περιλαµβάνονται τα εξής: �[...] Αποφασισµένα να διαγράψουν τις προαιώνιες αντιζηλίες µέσω µίας 
συγχώνευσης των ουσιωδών συµφερόντων τους· να θεµελιώσουν, δια της εγκαθιδρύσεως µιας οικονοµικής 
κοινότητας, τις πρώτες βάσεις µιας ευρύτερης και βαθύτερης κοινότητας µεταξύ λαών επί µακρόν αντιτιθέµενων 
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6) Είναι, συνεπώς, πέραν πάσης αµφιβολίας ότι διατάξεις όπως τα Άρθρα 49 ΣΕΕ και 6 

ΣΕΕ πρέπει να ερµηνευτούν µε βάση το µέλλον και όχι το παρόν. Από την άλλη, δεν µπορεί να 

αποκλειστεί το ενδεχόµενο διατάξεις που έχουν εγκριθεί σε προγενέστερες περιόδους να έχουν 

νοµική ισχύ η οποία χρήζει αξιολόγησης αναφορικά µε την συµβατότητά της µε τα Άρθρα 49 

και 6 ΣΕΕ. Αυτό είναι το θέµα που ηγέρθη σχετικά µε τα επονοµαζόµενα ∆ιατάγµατα Bene�.  

 

7) Αναφορικά µε τα παραπάνω, τα ψηφίσµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης 

Απριλίου 1999 και της 5ης Σεπτεµβρίου 2001 είναι µείζονος σηµασίας. Στο ψήφισµα της 5ης 

Σεπτεµβρίου 2001 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτιζε �την προθυµία της κυβέρνησης της 

Τσεχίας να εξετάσει καταλεπτώς τους νόµους και τα διατάγµατα της κυβέρνησης Bene� που 

χρονολογούνται από το 1945 και το 1946 και τα οποία περιλαµβάνονται ακόµη και σήµερα στη 

νοµοθεσία, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν έρχονται σε αντίθεση µε το εν ισχύι δίκαιο της ΕΕ 

και τα κριτήρια της Κοπεγχάγης�.1  

 

3. Τα επονοµαζόµενα ∆ιατάγµατα Bene� 
 

8) Η έκφραση ∆ιατάγµατα Bene� αναφέρεται σε έναν αριθµό νόµων του Προέδρου 

Edward Bene� ο οποίος, βάσει ενός συνταγµατικού διατάγµατος της 15ης Οκτωβρίου 1940, 

ασκούσε έκτακτες εξουσίες από το Λονδίνο, αφού είχε εγκαταλείψει το έδαφος της 

Τσεχοσλοβακίας. Ο Πρόεδρος Bene� συνέχισε να ασκεί αυτές τις εξουσίες και µετά την  

                                                                                                                                                            
δι' αιµατηρών διαιρέσεων και να θέσουν θεσµικές βάσεις ικανές να κατευθύνουν προς ένα εφεξής κοινό 
πεπρωµένο, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα [...]� 
1 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την αίτηση υποψηφιότητας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και του σταδίου των διαπραγµατεύσεων (Επίσηµη Εφηµερίδα C 72 E της 
21ης Μαρτίου 2002). 
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επιστροφή του στην Τσεχοσλοβακία.1 Μετά τη µεταφορά της νοµοθετικής εξουσίας της 

Τσεχοσλοβακίας στη δικαιοδοσία της προσωρινής Εθνοσυνέλευσης στις 28 Οκτωβρίου 1945, 

ψηφίστηκε ο ειδικός συνταγµατικός νόµος της 28ης Μαρτίου 1946 που επικύρωνε και προσέδιδε 

σε όλα τα ∆ιατάγµατα Bene� αναδροµική νοµική ισχύ.2  

 

9) Στο παρόν πλαίσιο, περιορισµένος µόνον αριθµός αυτών των διαταγµάτων είναι 

συναφής. Είναι ∆ιατάγµατα που θα µπορούσαν εγείρουν ζητήµατα στο πλαίσιο της ένταξης της 

∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τα ακόλουθα διατάγµατα και 

νόµους:  

 

α) ∆ιάταγµα της 21ης Ιουνίου 1945 (Αρ. 12) και ∆ιάταγµα της 20ης Ιουλίου 1945 (Αρ. 28) 

σχετικά µε τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων άνευ αποζηµίωσης, ιδίως Γερµανών ή 

Ούγγρων. Τα εν λόγω διατάγµατα δήµευσης συµπληρώθηκαν από ένα ∆ιάταγµα της 25ης 

Οκτωβρίου 1945 (Αρ. 108) βάσει του οποίου δηµεύτηκαν όλα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας 

ατόµων γερµανικής ή ουγγρικής εθνικότητας εκτός όσων είχαν παραµείνει αφοσιωµένοι 

στην Τσεχοσλοβακία. 

 

β) ∆ιάταγµα της 2ης Αυγούστου 1945 (Αρ. 33) περί της τσεχοσλοβακικής υπηκοότητας. Βάσει 

του συγκεκριµένου διατάγµατος τσεχοσλοβάκοι πολίτες γερµανικής ή ουγγρικής 

εθνικότητας, οι οποίοι είχαν αποκτήσει γερµανική ή ουγγρική υπηκοότητα, θεωρούνται ότι 

απώλεσαν την τσεχοσλοβακική τους υπηκοότητα αναδροµικά, αφής στιγµής, δηλαδή, 

απέκτησαν τη γερµανική ή την ουγγρική υπηκοότητα. Όλοι οι υπόλοιποι τσεχοσλοβάκοι 

                                                 
1 Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που διαθέτω εγκρίθηκε ένα σύνολο 143 διαταγµάτων, 98 εκ των οποίων µετά την 
επιστροφή του Προέδρου Bene� µε το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Πρβλ. Νοµική Υπηρεσία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτόθι, παράγραφος 16· H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, σ. 512. Για µια 
ανεπίσηµη µετάφραση ορισµένων εκ των πλέον σηµαντικών ∆ιαταγµάτων Bene� στα γερµανικά, βλέπε 
http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
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πολίτες γερµανικής ή ουγγρικής εθνικότητας απώλεσαν την τσεχοσλοβακική τους 

υπηκοότητα αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία εφαρµογής του διατάγµατος. Εξαιρέσεις 

υπήρξαν για τα άτοµα που είχαν επιδείξει αφοσίωση στην Τσεχοσλοβακία.  

 

γ) Ειδικά διατάγµατα περί ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας προέβλεπαν την 

ερηµοδικία ατόµων ελλείψει αφοσίωσης έναντι του Τσεχοσλοβακικού Κράτους στη διάρκεια 

της περιόδου κατοχής. Το ∆ιάταγµα Αρ. 16/1945 προέβλεπε για ορισµένες περιπτώσεις τη 

θανατική ποινή καθώς και αυστηρές και πολυετείς ποινές φυλάκισης. Παρ' όλο που αυτές οι 

διατάξεις δεν τελούν πλέον εν ισχύι, δεν έχει αποσαφηνιστεί σε ποιο βαθµό ισχύουν ακόµη 

δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν µε βάση αυτές.  

 

δ) Στις 8 Μαΐου 1946 η προσωρινή Εθνοσυνέλευση ψήφισε νόµο �σχετικά µε τη νοµιµότητα 

των πράξεων στο πλαίσιο του αγώνα για την ανάκτηση της ελευθερίας των Τσέχων και των 

Σλοβάκων� (Νόµος Αρ. 115). Το Άρθρο 1 του συγκεκριµένου νόµου έχει ως εξής: 

 
�Οποιαδήποτε πράξη διεπράχθη µεταξύ 30ης Σεπτεµβρίου 1938 και 28ης Οκτωβρίου 1945 

και της οποίας σκοπός υπήρξε η παροχή βοήθειας στον απελευθερωτικό αγώνα των 

Τσέχων και των Σλοβάκων ή η οποία αντιπροσώπευε δίκαια αντίποινα για ενέργειες των 

δυνάµεων κατοχής και των συνεργών τους, δεν είναι παράνοµη, ακόµη και σε περίπτωση 

που παρόµοιες πράξεις ενδέχεται υπό άλλες συνθήκες να είναι αξιόποινες�.1  

 
Η παρούσα νοµική γνώµη θα πραγµατευθεί τα διάφορα ζητήµατα που τίθενται στο πλαίσιο 

αυτών των διατάξεων.  

 

                                                                                                                                                            
2 Συνταγµατικός Νόµος της 28ης Μαρτίου 1946 (Αρ. 57)· για τη γερµανική µετάφραση, βλέπε H. Slapnicka, αυτόθι, 
σ. 520. 
1 Η µετάφραση είναι της: Νοµικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτόθι, παράγραφος 60. Ενίοτε 
χρησιµοποιείται η έκφραση "δίκαια αντίποινα" αντί της έκφρασης "δίκαιη ανταπόδοση". 
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4. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
 

10) Είναι απαραίτητη η διασάφηση του πεδίου εφαρµογής της παρούσας νοµικής γνώµης 

αναφορικά µε δύο ζητήµατα, προς αποφυγή πιθανών παρεξηγήσεων. Πρόκειται, αφενός, για τη 

θέση της παρούσας µελέτης έναντι της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας και, αφετέρου, για το 

νοµικό καθεστώς όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την ένταξη.  

 

11) Όταν το κράτος της Τσεχοσλοβακίας, µέσω διαδικασιών βασισµένων στη συµφωνία 

µεταξύ της τσεχικής και της σλοβακικής πλευράς, έπαψε να υφίσταται, εµφανίστηκαν οι δύο 

νέες δηµοκρατίες, η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και η ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας.1 Και στις δύο 

δηµοκρατίες τα ∆ιατάγµατα Bene� συνεχίζουν να υφίστανται ως µέρος της έννοµης τάξης. Αν 

και πολλά εκ των ζητηµάτων που πραγµατεύεται η ακόλουθη νοµική γνώµη αφορούν και τη 

∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, η γνώµη περιορίζεται στην κατάσταση της ∆ηµοκρατίας της 

Τσεχίας. Ο περιορισµός αυτός οφείλεται στο γεγονός ότι το διαθέσιµο υλικό, 

περιλαµβανοµένων των γνωµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αφορά κυρίως τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. ∆εδοµένου ότι αναµένεται η 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας να ενταχθεί πρώτη στην Ένωση, είναι λογικό η παρούσα νοµική 

γνώµη να περιορίζεται στην κατάσταση της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας.  

 

12) ∆εν µου παρασχέθηκαν συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε το στάδιο των 

διαπραγµατεύσεων ένταξης µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. 

Ειδικότερα, δε, δεν υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενη συµφωνία επί 

µεταβατικών διατάξεων που αφορούν την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. Τα ζητήµατα που τίθενται στην 

                                                 
1 Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλέπε Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup, 1997. 
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εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υποδεικνύουν κατ΄ ουδένα τρόπο ότι οι 

διαπραγµατεύσεις ένταξης θα µπορούσαν να προβλέπουν οποιουδήποτε είδους διακρίσεις 

µεταξύ πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την ένταξη. Πράγµατι, πρέπει να τονιστεί ότι 

κάτι τέτοιο θα συνιστούσε θεµελιώδη παραβίαση των παραδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ενώ θα µπορούσε ακόµη και να προσβληθεί νοµικά ως διάταξη της συνθήκης που εισάγει 

διακρίσεις και η οποία δεν συνάδει µε τις γενικές συνταγµατικές αρχές στις οποίες βασίζεται η 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

13) Συνεπώς, η παρούσα γνώµη βασίζεται στην προϋπόθεση ότι µετά την ένταξη όλοι οι 

πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν το ίδιο δικαίωµα απόκτησης περιουσιακών 

στοιχείων στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόµενο να 

εγκριθούν ειδικές µεταβατικές διατάξεις καθώς και το ενδεχόµενο να επιτευχθεί συµφωνία για 

διατάξεις που θα αφορούν τις δευτερεύουσες κατοικίες. Είναι γνωστό ότι το Πρωτόκολλο Αρ. 

16 του 1992 προστατεύει τη δανική νοµοθεσία περί απόκτησης δευτερευουσών κατοικιών από 

προσβολές βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

14) Ωστόσο, λόγω των παρανοήσεων που ενίοτε επικρατούν στον παρόν πλαίσιο, πρέπει 

να τονιστεί το εξής: αποκλείεται η περίπτωση να θεσπιστεί διάκριση µεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο πρόσθετου πρωτοκόλλου. Αυτό 

σηµαίνει ότι δεν είναι δυνατόν Γερµανοί, Ούγγροι ή Αυστριακοί οι οποίοι ήταν, ή των οποίων 

οι πρόγονοι ήταν πρώην κάτοικοι των περιοχών της Σουδητίας να έχουν λιγότερα δικαιώµατα 

στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε άλλους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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5. Το ζήτηµα των δηµεύσεων των ετών 1945/1946 
 

15) Η δήµευση περιουσιακών στοιχείων άνευ αποζηµίωσης πρώην τσεχοσλοβάκων ή 

άλλων πολιτών που θεωρούνται ότι ανήκουν στο γερµανικό ή το ουγγρικό έθνος είναι ζήτηµα 

το οποίο έληξε οριστικά τα έτη 1945 και 1946. Γι� αυτόν τον λόγο, το Συνταγµατικό 

∆ικαστήριο της Τσεχίας, µε απόφαση της 8ης Μαρτίου 1995, υποστήριξε ότι το ∆ιάταγµα Αρ. 

108 της 25ης Οκτωβρίου 1945 πρέπει να θεωρηθεί �εξαλειφθέν� ως πηγή νοµοθεσίας.1 Ωστόσο, 

είναι σαφές ότι η έγκριση του ∆ιατάγµατος θεωρήθηκε νοµότυπη και ότι το έννοµο αποτέλεσµα 

ήταν η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων υπό την κατοχή, αρχικά, ατόµων κατά των οποίων 

ελήφθησαν τα µέτρα δήµευσης. Συνεπώς, το συγκεκριµένο ∆ιάταγµα είναι συναφές µε το 

παρόν νοµικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία στο πλαίσιο της έννοµης τάξης της Τσεχίας. 

 

16) ∆εν έχει ακόµη προσδιοριστεί το αν οι δηµεύσεις του 1945 και 1946, οι οποίες 

έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της εξαναγκαστικής µετακίνησης πληθυσµών, ήταν νόµιµες βάσει 

του δηµόσιου διεθνούς δικαίου, λαµβανοµένου υπόψη ακόµη και του συγκεκριµένου 

χαρακτήρα των αντιδράσεων στις γερµανικές ενέργειες στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου 

Πολέµου.2 Είναι, εντούτοις, αναµφισβήτητο ότι οι εν λόγω δηµεύσεις δεν έχουν καµία σχέση µε 

                                                 
1 Απόφαση του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου της Τσεχίας της 8ης Μαρτίου 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. 
u. ÚS 3 (1995 � Τόµος I), 73 κ.ε.)· για τη γερµανική µετάφραση, βλέπε G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, 2001, σ. 151 κ.ε. 
2 Η συζήτηση για το εν λόγω ζήτηµα δεν θα µπορούσε να περιοριστεί στις ενέργειες της Τσεχοσλοβακίας, αλλά θα 
έπρεπε να θιγούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τις συµµαχικές δυνάµεις στη ∆ιάσκεψη του Πότσδαµ το 1945. 
Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο της ∆ιάσκεψης: �Θα πρέπει να επιχειρηθεί η µετακίνηση στη Γερµανία γερµανικών 
πληθυσµών, ή καταλοίπων γερµανικών στοιχείων της Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας και Ουγγαρίας.� Επροστίθετο 
ότι οι µετακινήσεις �πρέπει να διεξαχθούν µε τάξη και κατά τρόπο ανθρωπιστικό�. Είναι γνωστό ότι ο τελευταίος 
αυτός όρος παραβλέφθηκε ευρέως πριν και µετά τη ∆ιάσκεψη του Πότσδαµ. Η εν λόγω απόφαση των συµµαχικών 
δυνάµεων αποδεχόταν προφανώς ως συνέπεια τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων που παρέµεναν στις χώρες τις 
οποίες εγκατέλειπαν οι πληθυσµοί. Μία πρόσφατη τσεχική έκδοση περιλαµβάνει δηλώσεις των πρέσβεων της 
Ρωσίας, των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου στην Πράγα που επιβεβαιώνουν τις αποφάσεις του Πότσδαµ. Οι 
δηλώσεις αυτές δείχνουν ότι οιαδήποτε συζήτηση περί της µετακίνησης του γερµανικού πληθυσµού από το έδαφος 
της Τσεχοσλοβακίας καθώς και περί της δήµευσης των περιουσιακών στοιχείων που παρέµεναν σε αυτό θα 
ενέπλεκε τις δυνάµεις που είχαν προσυπογράψει την απόφαση του Πότσδαµ. Η τσεχική έκδοση είναι: �Právní 
aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, σ. 103�. Για µια συζήτηση σχετικά µε τη ∆ιάσκεψη του Πότσδαµ βλέπε 
J. A. Frowein, Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of Public International Law (εκδ. R. Bernhardt), 
Τόµος III, 1997, σ. 1087-1092. Για µια κριτική παρουσίαση που αφορά συγκεκριµένα το ειδικότερο ζήτηµα της 
µετακίνησης πληθυσµών, C. Tomuschat, Die Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens von 
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τους κανόνες που περιλαµβάνονται στα Άρθρα 49 και 6 ΣΕΕ. Κανένα από τα συγκεκριµένα 

άρθρα δεν αναφέρεται στο παρελθόν, ούτε θα µπορούσαν αυτά να επανεγείρουν, στο πλαίσιο 

του νοµικού συστήµατος µιας υποψήφιας προς ένταξη χώρας, θέµατα δήµευσης τα οποία 

διευθετήθηκαν στο µακρινό παρελθόν.  

 

17) Το Άρθρο 295 ΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι η συνθήκη δεν επηρεάζει τους κανόνες που 

διέπουν το ιδιοκτησιακό σύστηµα σε όλα τα κράτη µέλη. Ο κανόνας αυτός ισχύει για κάθε 

είδους περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων αυτών που έχουν αποκτηθεί µέσω ή µετά από 

δήµευση, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι νόµιµο βάσει της έννοµης τάξης του 

οικείου κράτους µέλους και τα οποία έχουν αποκτηθεί πολύ πριν την ένταξη. Είναι αλήθεια ότι 

το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποσαφήνισε ότι το Άρθρο 295 δεν µπορεί να περιορίζει τις 

ελευθερίες που κατοχυρώνονται στη συνθήκη.1 Οι ελευθερίες, εντούτοις, που πηγάζουν από τη 

συνθήκη δεν αναφέρονται κατ' ουδένα τρόπο στις δηµεύσεις των ετών 1945/46.  

 

18) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η ΣΕΚ δεν θεσπίζει άµεσα απαιτήσεις 

απαλλοτρίωσης. Το Άρθρο 6 ΣΕΕ πρέπει, οπωσδήποτε, να ερµηνευτεί ως αναφερόµενο στις 

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

(ΕΣΠΑ∆) σε αυτό το πλαίσιο. Εξ' αυτού προκύπτει ότι το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου 

της Σύµβασης, το οποίο απαιτεί, κατ' αρχήν, αποζηµίωση για τις απαλλοτριώσεις, βρίσκει 

εφαρµογή στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.2 Ο εν λόγω κανόνας, ωστόσο, δεν 

έχει αναδροµική ισχύ και δεν διέπει τις δηµεύσεις των ετών 1945/46.  

                                                                                                                                                            
Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 56 (1996), σ. 1-69. Πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη, στο παρόν πλαίσιο αναφοράς, το γεγονός ότι 
η Γερµανία είχε ξεκινήσει την εξαναγκαστική µετακίνηση πληθυσµών. Οι µετακινήσεις αυτές δεν περιορίζονταν 
στους Εβραίους αλλά αφορούσαν τους Πολωνούς και άλλους. Πρβλ. G. Aly, Endlösung, 1998. 
1 Απόφαση C-350/92 Ισπανία/Συµβούλιο, Συλλογή 1995 I, 1985. 
2 Πρβλ. J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2η εκδ. 1996, 809-817· η αρχή της αποζηµίωσης 
θεσπίστηκε στις αποφάσεις των James και Lithgow το 1986, ΕΣΠΑ∆ 98, 66 κ.ε.· 102, 89 κ.ε. 



PE323.934 14

19) Στην ανάλυση της Νοµικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 καθώς και στη 

γνώµη του Κοινοβουλίου2 ορθώς παρουσιάζεται η άποψη ότι οι δηµεύσεις των ετών 1945/46 

δεν µπορούν να προσβληθούν βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αυτή θέση 

συµµερίζονται και συντάκτες άλλων µελετών που παρέχουν τη γνώµη τους σχετικά µε το θέµα.3 

Στην Γερµανο-Τσεχική ∆ιακήρυξη του 1997 η τσεχική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για τις 

δηµεύσεις που είχαν ως συνέπεια να αδικηθούν αθώοι άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχουν 

επιπτώσεις που να απορρέουν από αυτήν.4  

 

20) Πρέπει επίσης να αναφερθεί, στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, ότι η Γερµανία, 

µετά την ενοποίησή της, δεν επέστρεψε περιουσιακά στοιχεία που είχαν δηµευτεί µεταξύ 1945 

και 1949 βάσει αποφάσεων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό 

∆ικαστήριο της Γερµανίας εξέδωσε πολλές αποφάσεις όπου επιβεβαιώνεται ότι η εν λόγω 

πρακτική δεν παραβιάζει την εγγύηση ιδιοκτησίας που παρέχει το σύνταγµα.5 Το παράδειγµα 

αυτό δείχνει ότι ένα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επέστρεψε περιουσιακά στοιχεία που 

είχαν δηµευτεί υπό τις πλέον ειδικές συνθήκες που επικρατούσαν µετά τη λήξη του Β' 

Παγκοσµίου Πολέµου. 

 

21) Με βάση τους προαναφερθέντες λόγους καταλήγω στο συµπέρασµα ότι οι δηµεύσεις 

δυνάµει των επονοµαζόµενων ∆ιαταγµάτων Bene� δεν εγείρουν ζήτηµα στο πλαίσιο της 

ένταξης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

                                                 
1 Νοµική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτόθι., σ. 4. 
2 Νοµική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτόθι, παράγραφος 165 κ.ε., σ. 24 s. Η γνώµη του 
Κοινοβουλίου αναφέρεται στην απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων της 12ης 
Ιουλίου 2001 για την υπόθεση �Πρίγκιπας Hans-Adam II του Λιχτενστάιν�. Ωστόσο, σε αυτή την απόφαση το 
∆ικαστήριο δεν ασχολείται µε το ζήτηµα της δήµευσης στο παρόν πλαίσιο αναφοράς. (Βλέπε σ. 10).  
3 C. Tomuschat, στο: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-
ordination, 2002, σ. 451. 
4 Βλέπε Παράρτηµα, ∆ιακήρυξη, III. 
5 Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
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6. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κατόπιν της 
προσφυγής του Πρίγκιπα του Λιχτενστάιν 

 

22) Η απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στις 

12 Ιουλίου 2001 επί της αιτήσεως του Πρίγκιπα του Λιχτενστάιν1 παρατίθεται στη νοµική 

γνώµη του Κοινοβουλίου.2  

 

23) Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων έπρεπε να αποφανθεί περί του 

εάν εκ της αρνήσεως των γερµανικών δικαστηρίων να αποφανθούν σχετικά µε τη συµβατότητα 

των δηµεύσεων της Τσεχοσλοβακίας, βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene�, µε το διεθνές δίκαιο, 

προέκυπτε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Ο Πρίγκιπας 

του Λιχτενστάιν υποστήριξε ότι η άρνηση αυτή αποτελεί παραβίαση των δικαιωµάτων του 

βάσει της Σύµβασης. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων υποστήριξε ότι η 

εφαρµογή, από τα γερµανικά δικαστήρια, µιας διεθνούς συνθήκης που απαγόρευε στα 

γερµανικά δικαστήρια να αξιολογούν οποιαδήποτε µέτρα δήµευσης µετά τον Β' Παγκόσµιο 

Πόλεµο ήταν πλήρως συµβατή µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Εξ' 

αυτού προκύπτει ότι το ∆ικαστήριο κατ' ουδένα τρόπο εξέδωσε απόφαση επί των µέτρων 

δήµευσης. 

 

24) Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισµό παραβίασης του ιδιοκτησιακού δικαιώµατος βάσει του 

Άρθρου 1, του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΠΑ∆, το ∆ικαστήριο απεφάνθη ότι δεν υπήρξε 

παραβίαση. Ο Πρίγκιπας του Λιχτενστάιν υποστήριξε ότι συνέχιζε να είναι ο ιδιοκτήτης του 

σχετικού πίνακα ζωγραφικής και ότι η δήµευση, η οποία αντέκειτο στο δηµόσιο διεθνές δίκαιο, 

                                                 
1 Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Ε∆Α∆), Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2001, Πρίγκιπας Hans-
Adam II του Λιχτενστάιν κατά Γερµανίας, Αίτηση Αρ. 42527/98.  
2 Νοµική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτόθι, παράγραφος 81-86, σ. 12/13, και παράγραφος 166-169, 
σ. 24/25. 
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έπρεπε να παραµείνει ανενεργή. Το ∆ικαστήριο διαπίστωσε ότι ο ενάγων δεν είχε �δικαίωµα 

νοµής� υπό την έννοια του Άρθρου 1. Το ∆ικαστήριο απεφάνθη τα εξής: 

 

�85. Σε ό,τι αφορά το εν λόγω προκαταρκτικό ζήτηµα, το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι η 

απαλλοτρίωση είχε διεξαχθεί από τις Αρχές της πρώην Τσεχοσλοβακίας το 1946, όπως 

επιβεβαιώθηκε από το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της Μπρατισλάβα το 1951, δηλαδή προ της 

3ης Σεπτεµβρίου 1953, ηµεροµηνίας κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η σύµβαση, και προ της 

18 Μαίου 1954, ηµεροµηνίας κατά την οποία ετέθη σε ισχύ το Πρωτόκολλο Αρ. 1. 

Οµοίως, το ∆ικαστήριο δεν είναι αρµόδιο ratione temporis να εξετάσει τις συνθήκες υπό 

τις οποίες έλαβε χώρα η απαλλοτρίωση ή τα µακροχρόνια αποτελέσµατά της µέχρι 

σήµερα (βλέπε Malhous κατά της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας (απόφαση), όπως παραπάνω, 

και νοµολογία της Επιτροπής, π.χ. Mayer & Άλλοι κατά της Γερµανίας, αριθµοί αιτήσεων 

18890/91, 19048/91, 19342/92 και 19549/92, Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 

1996, Αποφάσεις και Εκθέσεις 85, σσ 5-20).  

Το ∆ικαστήριο θα προσέθετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν τίθεται ζήτηµα 

συνεχιζόµενης παραβίασης της Σύµβασης η οποία θα µπορούσε να καταλογιστεί στο 

Οµοσπονδιακό ∆ικαστήριο της Γερµανίας και η οποία θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις 

στα χρονικά όρια άσκησης των αρµοδιοτήτων του ∆ικαστηρίου (βλέπε, a contrario, την 

απόφαση για την υπόθεση Λοϊζίδου κατά Τουρκίας (ουσία της υπόθεσης), η οποία 

παρατίθεται ανωτέρω, σ. 2230, § 41). 

Ως επακόλουθο αυτού του µέτρου, ο πατέρας του ενάγοντος και ο ίδιος ο ενάγων δεν 

είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν οιαδήποτε δικαιώµατα ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά τον 

πίνακα ο οποίος φυλασσόταν στο Γραφείο Ιστορικών Μνηµείων του Μπρνο στη 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας. 
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Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ενάγων ως κληρονόµος του πατέρα του δεν δύναται, στο 

πλαίσιο των σκοπών του Άρθρου 1, του Πρωτοκόλλου Αρ. 1, να θεωρηθεί ότι έχει 

διατηρήσει την κυριότητα ή να δικαιούται αξίωσης επιστροφής περιουσιακών στοιχείων 

κατά της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας τα οποία να ισοδυναµούν µε 

�δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη� υπό την έννοια που αυτή έχει στο πλαίσιο της νοµολογίας 

του ∆ικαστηρίου. 

86. ∆εδοµένων των παραπάνω, οι αποφάσεις του γερµανικού δικαστηρίου και η 

επακόλουθη επιστροφή του πίνακα στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας δεν µπορεί να θεωρηθεί 

παρέµβαση στα �περιουσιακά στοιχεία� του ενάγοντος βάσει των όσων ορίζονται στο 

Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1 (βλέπε παράγραφο 78 ανωτέρω). 

87. Το ∆ικαστήριο, συνεπώς, συµπεραίνει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του Άρθρου 1 του 

Πρωτοκόλλου Αρ. 1.�  

 

25) Μολονότι µπορεί κανείς να ερµηνεύσει το συγκεκριµένο τµήµα της απόφασης ως 

επιβεβαίωση της εγκυρότητας των µέτρων δήµευσης στο πλαίσιο της διεθνούς έννοµης τάξης, 

το ∆ικαστήριο υπογράµµισε ότι δεν µπορούσε, ratione temporis, να αξιολογήσει τις δηµεύσεις 

των ετών 1945/1946. Η απόφαση, εντούτοις, επιβεβαιώνει σαφώς την άποψη που εκφράζεται 

εδώ, ότι, δηλαδή, οι δηµεύσεις των ετών 1945/46 δεν εγείρουν ζήτηµα βάσει της Ευρωπαϊκής 

Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.  

7. Το ενδεχόµενο εισαγωγής διακρίσεων κατά την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων 
 

26) Βάσει του Νόµου της 15ης Απριλίου 1992, Αρ. 243/1992, θεσπίστηκε η δυνατότητα 

επιστροφής περιουσιακών στοιχείων για ορισµένα άτοµα τα οποία είχαν απολέσει τις 

περιουσίες τους βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene� περί δηµεύσεων. Η εν λόγω επιστροφή 

περιουσιακών στοιχείων περιοριζόταν σε πολίτες της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. Βάσει του 
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Άρθρου 11 α, § 3, του Νόµου 243/1992 �άτοµα που τους παρέχεται το δικαίωµα δυνάµει του 

Άρθρου 2 (2) µπορούν να αξιώσουν την επιστροφή ακίνητης περιουσίας δυνάµει του παρόντος 

Νόµου µέχρι τις 30 Ιουνίου 2001�. Αυτό σηµαίνει ότι η προθεσµία για αξιώσεις επιστροφής 

περιουσιακών στοιχείων έχει εκπνεύσει πολύ πριν το πέρας της διαδικασίας ένταξης. 

 

27) Το ζήτηµα που τίθεται είναι εάν µια διαδικασία επιστροφής περιουσιακών στοιχείων 

για την οποία θα µπορούσαν να υποβληθούν αιτήσεις µόνο πριν την ένταξη της ∆ηµοκρατίας 

της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα µπορούσε να εγείρει ζήτηµα βάσει των διατάξεων περί 

διακρίσεων του Άρθρου 12 της Σύµβασης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο απαγορεύει τις 

διακρίσεις βάσει της εθνικότητας µεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

28) Η απαγόρευση των διακρίσεων καθώς και όλοι οι κανόνες του δικαίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται εν ισχύι µόνο µε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.1 Εξ' αυτών συνεπάγεται ότι 

µια διαδικασία επιστροφής περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να προσβληθεί βάσει των 

διατάξεων περί διακρίσεων της συνθήκης. Τα έννοµα αποτελέσµατα µιας διαδικασίας 

επιστροφής περιουσιακών στοιχείων η οποία έχει ολοκληρωθεί πριν από την ένταξη δεν 

µπορούν να εφαρµοστούν εκ νέου µετά την ένταξη βάσει του Άρθρου 12 ΣΕΕ.2 Ακόµη και σε 

περιπτώσεις εκκρεµότητας των διαδικασιών επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, η ένταξη δεν 

θα µπορούσε να έχει ως επίπτωση το να ισχύσει εκ νέου η προθεσµία για την επιστροφή. 

 

                                                 
1 Βλέπε, για παράδειγµα, Απόφαση C-464/98 Friedrich Stefan, Συλλογή 2001 I, σ. 173. 
2 Αυτή είναι ίσως η άποψη πίσω από τη διατύπωση της Γνώµης της Νοµικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου: �Υπάρχουν αµφιβολίες σχετικά µε το αν οι συγκεκριµένοι νόµοι θα δηµιουργούσαν ακόµη και µετά 
την ένταξη νέα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.� Συµπεράσµατα, παράγραφος 171β, σ. 26. Νοµοθεσία περί 
επιστροφής περιουσιακών στοιχείων της οποίας το χρονικό διάστηµα ισχύος έχει λήξει πριν από την ένταξη, δεν 
δύναται να δηµιουργήσει νέα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις µετά την ένταξη.  
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29) Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Επιτροπή που συστάθηκε στο πλαίσιο του 

Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα διαπίστωσε σε 

σωρεία υποθέσεων που της υποβλήθηκαν ότι ο τρόπος εφαρµογής από τη ∆ηµοκρατία της 

Τσεχίας της διαδικασίας επιστροφής περιουσιακών στοιχείων συνιστά παραβίαση του Άρθρου 

26 του Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα το οποίο προστατεύει επίσης την 

ισότητα έναντι του νόµου.1 Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να συζητηθεί το αν η ύπαρξη 

διακρίσεων στην εφαρµογή του νόµου περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα 

διαπιστώνονταν από έναν αρµόδιο οργανισµό ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα µπορούσε να έχει 

επιπτώσεις στη διαδικασία ένταξης, ακόµη και εάν η επιστροφή θα αφορούσε το χρονικό 

διάστηµα πριν από την ένταξη. Μια τέτοια διάκριση θα µπορούσε, για παράδειγµα, να είναι η 

ισχύς εκ νέου της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, εν µέσω των διαπραγµατεύσεων ένταξης. 

Είναι, συνεπώς, σηµαντικό να συζητηθούν οι απόψεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ.  

 

30) Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ήταν η πρώτη που απεφάνθη σε διάφορες 

περιπτώσεις ότι η διαδικασία επιστροφής περιουσιακών στοιχείων που ενέκρινε η ∆ηµοκρατία 

της Τσεχίας για όσους είχαν απολέσει τις περιουσίες τους εξαιτίας κοµµουνιστικών µέτρων 

δήµευσης δηµιουργούσε διακρίσεις διότι βασιζόταν στη διπλή απαίτηση του να διαθέτουν οι 

πολίτες την τσεχοσλοβακική υπηκοότητα και την ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου στο έδαφος 

του Κράτους αυτού. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εν 

λόγω διπλή απαίτηση πρέπει να κριθεί αυθαίρετη εφόσον οι απαιτήσεις δεν συνδέονταν µε τα 

αρχικά δικαιώµατα ιδιοκτησίας και, επιπλέον, ήταν αντιφατικές, δεδοµένου ότι το ίδιο το 

                                                 
1 Στο Άρθρο 26 αναφέρεται: �Όλα τα άτοµα είναι ίσα ενώπιον του νόµου και έχουν δικαίωµα ίσης προστασίας από 
το νόµο χωρίς διακρίσεις. Από αυτή την άποψη, ο νόµος απαγορεύει οποιουδήποτε είδους διάκριση και εγγυάται 
την ίση και αποτελεσµατική προστασία όλων των ατόµων έναντι διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο, όπως λόγω 
φυλής, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων αντιλήψεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 
ιδιοκτησίας, καταγωγής ή άλλης ιδιότητας.� 
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Κράτος της πρώην Τσεχοσλοβακίας είχε οδηγήσει τους συντάκτες της ανακοίνωσης εκτός 

χώρας µε τη χρήση µέτρων εκδίωξης.1  

 

31) Σε διάφορες περιπτώσεις που αφορούσαν περιουσίες πρώην Σουδητών Γερµανών, η 

Επιτροπή αποφάσισε ότι το να περιοριστεί η επιστροφή περιουσιακών στοιχείων στις δηµεύσεις 

επί κοµµουνιστικού καθεστώτος και να µην επεκταθεί σε αυτές που πραγµατοποιήθηκαν βάσει 

των διαταγµάτων Bene� δεν ήταν πράξη αυθαίρετη, ούτε µεροληπτική.2 

 

32) Το 2001 η Επιτροπή ήρθε αντιµέτωπη µε το θέµα της επιστροφής περιουσιακών 

στοιχείων δυνάµει του Νόµου 243/1992 περί των δηµεύσεων βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene�. Η 

υπόθεση De Fours Walderode3 χαρακτηρίζεται από το ότι περιλαµβάνει πολύ συγκεκριµένα 

γεγονότα. Ο συντάκτης της ανακοίνωσης, K. De Fours Walderode, ήταν πολίτης του 

νεότευκτου Κράτους της Τσεχοσλοβακίας από το 1918. Η ακίνητη περιουσία του δηµεύτηκε το 

1945. Ωστόσο, λόγω της αποδεδειγµένης του αφοσίωσης στην Τσεχοσλοβακία στη διάρκεια της 

γερµανικής κατοχής διατήρησε την τσεχοσλοβακική του υπηκοότητα. 

 

                                                 
1 Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Ανακοίνωση Αρ. 516/1992, Simunek και συνεργάτες κατά της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, τελικές αποφάσεις, 19 Ιουλίου 1995, Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
του ΟΗΕ, Τόµος II, GA Επίσηµα Αρχεία, 50η Συνεδρίαση, Συµπλήρωµα Αρ. 40 (A/50/40)· Ανακοίνωση Αρ. 
586/1994, Adam κατά της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, τελικές αποφάσεις, 23 Ιουλίου 1996, Έκθεση της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Τόµος II, GA Επίσηµα Αρχεία, 51η Συνεδρίαση, Συµπλήρωµα Αρ. 40 
(A/51/40)· Ανακοίνωση Αρ. 857/1999, Blazek και συνεργάτες κατά της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, τελικές 
αποφάσεις, 12 Ιουλίου 2001, Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Τόµος II, GA Επίσηµα 
Αρχεία, 56η Συνεδρίαση, Συµπλήρωµα Αρ. 40 (A/56/40). Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η εντολή για τη 
συγκεκριµένη νοµική γνώµη περιορίζεται στις επιστροφές που αφορούν δηµεύσεις βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene�. 
2 Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Ανακοίνωση Αρ. 643/1994, Drobek κατά Σλοβακίας, τελικές 
αποφάσεις, 14 Ιουλίου 1997, Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Τόµος II, GA Επίσηµα 
Αρχεία, 52η Συνεδρίαση, Συµπλήρωµα Αρ. 40 (A/52/40)· Ανακοίνωση Αρ. 669/1995, Malik κατά της ∆ηµοκρατίας 
της Τσεχίας, τελικές αποφάσεις, 21 Οκτωβρίου 1998, και Ανακοίνωση Αρ. 670/1995· Schlosser κατά της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, τελικές αποφάσεις, 21 Οκτωβρίου 1998, Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Τόµος II, GA Επίσηµα Αρχεία, 54η Συνεδρίαση, Συµπλήρωµα Αρ. 40 (A/54/40)· 
Ανακοίνωση Αρ. 807/1998, Koutny κατά της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, τελικές αποφάσεις, 20 Μαρτίου 2000, 
Έκθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Τόµος. II, GA Επίσηµα Αρχεία, 55η Συνεδρίαση, 
Συµπλήρωµα Αρ. 40 (A/55/40).  
3 Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, Ανακοίνωση Αρ. 747/1997, De Fours Walderode κατά της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, τελικές αποφάσεις, 30 Οκτωβρίου 2001, Έγγραφο ΟΗΕ CCPR/C/73/D/747/1997. 
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33) Το 1992 οι αρχές της Τσεχοσλοβακίας θεώρησαν ότι εγκαταλείποντας τη χώρα το 

1949 απώλεσε την τσεχοσλοβακική του υπηκοότητα. Το 1996 ο Νόµος 243/1992 εισήγαγε ως 

απαίτηση για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων τον όρο της αδιάλειπτης διαµονής. Η 

Επιτροπή υποστήριξε ότι η απαίτηση αδιάλειπτης τσεχοσλοβακικής και τσεχικής υπηκοότητας 

µεροληπτούσε εις βάρος κάποιου ο οποίος είχε, βάσει του νόµου 243/1992, σε διαφορετική 

περίπτωση, το δικαίωµα να αξιώσει επιστροφή περιουσιακών στοιχείων του που δηµεύτηκαν 

βάσει των διαταγµάτων που στρέφονταν κατά όσων ήταν γερµανικής και ουγγρικής 

υπηκοότητας.  

 

34) Τίθεται το ζήτηµα του εάν κατά τη γνώµη της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 

η τσεχική νοµοθεσία περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, σε ότι αφορά τις δηµεύσεις 

βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene�, εισάγει σε γενικές γραµµές διακρίσεις και αν θα έπρεπε γι' αυτό 

το λόγο να τροποποιηθεί πριν από την ένταξη, λόγω του ότι δεν προβλέπει την επιστροφή 

περιουσιακών στοιχείων σε άτοµα που σήµερα έχουν γερµανική, ουγγρική ή άλλη υπηκοότητα. 

 

35) Υπάρχουν πολύ σηµαντικά επιχειρήµατα κατά της συγκεκριµένης άποψης. Κανείς 

µέχρι στιγµής δεν υποστήριξε ότι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας πρέπει να επιστρέψει όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία που δηµεύτηκαν βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene� στους πρώην κατόχους 

αυτών. Είναι πέραν πάσης αµφιβολίας ότι κάτι τέτοιο θα υπερέβαινε τις οικονοµικές και 

νοµικές δυνατότητες οποιουδήποτε κράτους σε παρόµοια κατάσταση. Θα ετίθετο, επίσης, θέµα 

αναφορικά µε το παρασκήνιο της δήµευσης, δηλαδή, την µετακίνηση γερµανικών και 

ουγγρικών πληθυσµών, η οποία επιβεβαιώθηκε από τη ∆ιάσκεψη του Πότσδαµ.1 Όπως ήδη 

εξηγήσαµε, η εν λόγω απόφαση επιβεβαιώθηκε προσφάτως από τις δυνάµεις που συµµετείχαν 

στις συµφωνίες του Πότσδαµ.2  

                                                 
1 Βλέπε παραπάνω σ. 8, σηµείωση 9.  
2 Πρβλ. σ. 8, σηµείωση 9. 
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36) Η Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων δεν έθιξε ρητώς το ζήτηµα του εάν η τσεχική 

νοµοθεσία που περιορίζει την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων στα άτοµα που επέδειξαν 

αφοσίωση στην Τσεχοσλοβακία στηρίζεται σε βάσιµους λόγους. Στην υπόθεση για την οποία 

απεφάνθη η Επιτροπή δεν κρινόταν το αν το άτοµο είχε επιδείξει αφοσίωση ή όχι. Είναι, 

λοιπόν, σαφές ότι η ανάλυση της Επιτροπής εξέλαβε την αφοσίωση ως κάτι το δεδοµένο. 

Θεώρησε µεροληπτική τη θέσπιση της απαίτησης αδιάλειπτης υπηκοότητας για κάποιον ο 

οποίος είχε επιδείξει αφοσίωση. Από τη συγκεκριµένη, ωστόσο, απόφαση της Επιτροπής δεν 

µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι όσοι δεν πληρούν την απαίτηση αφοσίωσης έχουν 

εξίσου δικαίωµα στην επιστροφή περιουσιακών στοιχείων.  

 

37) Αυτό δείχνει ότι η ορθή ανάλυση της απόφασης της Επιτροπής του ΟΗΕ σχετικά µε 

την υπόθεση De Fours Walderode δεν αµφισβητεί το γενικό σύστηµα επιστροφής περιουσιακών 

στοιχείων όπως αυτό εφαρµόζεται στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας βάσει του Νόµου 243/92. 

Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτηµα αµφισβήτησης της συµβατότητας της εν λόγω διαδικασίας µε την 

αρχή της αµεροληψίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης. Αν αναλύσουµε ορθά την 

διάκριση που επιφέρει η νοµοθεσία περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων της 

Τσεχοσλοβακίας, διαπιστώνουµε ότι αυτή ισχύει µεταξύ όσων είχαν επιδείξει αφοσίωση στο 

κράτος της Τσεχοσλοβακίας στη διάρκεια της κατοχής και των υπολοίπων. ∆εν είναι ορθό να 

συνάγουµε από την άποψη της Επιτροπής το συµπέρασµα ότι θα έπρεπε να παρασχεθεί το 

δικαίωµα γενικής αξίωσης επιστροφής περιουσιακών στοιχείων σε όλους όσοι ανήκουν στο 

γερµανικό ή το ουγγρικό έθνος και οι οποίοι υπέστησαν δηµεύσεις από το 1945 και µετά. Θα 

πρέπει να θεωρήσουµε ότι πρόκειται για µία µάλλον λογική διάκριση. 
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38) Τα παραπάνω µε οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ακόµη και µια διασταλτική ερµηνεία 

της αρχής της αµεροληψίας του Άρθρου 12 ΣΕΚ και του Άρθρου 6 ΣΕΕ δεν επιτρέπει την 

αµφισβήτηση της διαδικασίας που θεσπίσθηκε από την τσεχική νοµοθεσία περί επιστροφής 

περιουσιακών στοιχείων η οποία, λόγω του χρονικού ορίου της 30ης Ιουνίου 2001, δεν θα ισχύει 

µετά την ένταξη. Συνεπώς, το περιορισµένο εύρος του συστήµατος επιστροφής περιουσιακών 

στοιχείων σχετικά µε τις δηµεύσεις βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene� δεν εγείρει ζήτηµα στο 

πλαίσιο της ένταξης. 

8. Ζητήµατα υπηκοότητας 
 

39) Βάσει του ∆ιατάγµατος περί Υπηκοότητας (Αρ. 33/1945) πολλοί πρώην 

Τσεχοσλοβάκοι οι οποίοι θεωρούνταν ότι ανήκουν στο γερµανικό ή τον ουγγρικό λαό 

απώλεσαν την τσεχοσλοβακική υπηκοότητά τους. Για όσους είχαν αποκτήσει τη γερµανική ή 

την ουγγρική υπηκοότητα βάσει διαφόρων συνθηκών ή κανονισµών, η εν λόγω απώλεια 

θεωρήθηκε ότι λαµβάνει χώρα αναδροµικά. Είναι σαφές ότι η ισχύς αυτών των διατάξεων 

περιορίστηκε στη συγκεκριµένη περίοδο. Καµιά νέα υπόθεση δεν µπορεί να ανακύψει βάσει 

αυτού του διατάγµατος και στην περίπτωση ακόµη που παρόµοιου τύπου διαδικασίες εγείρανε 

θέµα βάσει των υφιστάµενων κανόνων του διεθνούς δικαίου, αυτοί οι κανόνες δεν ρυθµίζουν 

ζητήµατα του 1945/46. Πρέπει σ' αυτό το σηµείο να προστεθεί ότι η απώλεια της υπηκοότητας 

από άτοµα τα οποία µετακινήθηκαν δι' εξαναγκασµού αποτέλεσε λογική συνέπεια της 

µετακίνησης. Εκτός της περίπτωσης κατά την οποία απώλεσαν την υπηκοότητα του κράτους 

από το έδαφος του οποίου µετακινήθηκαν, θα µπορούσαν, θεωρητικά τουλάχιστον, να 

αξιώσουν την επάνοδό τους.  

 



PE323.934 24

40) Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, κατά τις διαπραγµατεύσεις της 

Συνθήκης της Πράγας της 11ης ∆εκεµβρίου 19731, φρόντισε ιδιαίτερα να µην αµφισβητηθεί η 

γερµανική υπηκοότητα εκείνων των Σουδητών Γερµανών οι οποίοι την είχαν αποκτήσει βάσει 

της Συνθήκης του Μονάχου.2 Σύµφωνα µε τη διακήρυξη, στη Συνθήκη της Πράγας, περί της 

ακυρότητας της Συνθήκης του Μονάχου, η υπηκοότητα είναι ένας όρος που δεν ενέχει 

συνέπειες.3 Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο παρόν πλαίσιο. ∆είχνει ότι τα µέτρα που 

ελήφθησαν στην Τσεχοσλοβακία, αποτελούσαν, δυστυχώς, συνέπεια των ιστορικών εξελίξεων.  

 

41) Στο πλαίσιο ένταξης, ωστόσο, το σηµαντικότερο είναι η σαφής εθνική αρµοδιότητα 

σε ζητήµατα υπηκοότητας και εθνικότητας. Όπως ορίζεται και στο Άρθρο 17 της ΣΕΚ, η 

εθνικότητα και η υπηκοότητα στα κράτη µέλη είναι θέµατα τα οποία ρυθµίζει µόνο το οικείο 

κράτος. Συνεπώς, το θέµα της υπηκοότητας δεν αποτελεί θέµα που συνεπάγεται περιπλοκές στο 

πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης.  

9. Τα ∆ιατάγµατα περί ποινικού δικαίου και ποινικών δικών 
 

42) Ειδικότερα, τα ∆ιατάγµατα Αρ. 16 και 137 του 1945 προέβλεπαν ποινικές κυρώσεις 

κατά ατόµων τα οποία είχαν συνεργαστεί µε τις αρχές των δυνάµεων κατοχής ή για παρόµοια 

συµπεριφορά. ∆ηµιουργήθηκαν έκτακτα δικαστήρια που δίκαζαν ανθρώπους µε συνοπτικές 

διαδικασίες, συχνά ερήµην. Κατά τα φαινόµενα, σηµαντικός αριθµός ατόµων που εγκατέλειψαν 

ή οδηγήθηκαν εκτός Τσεχοσλοβακίας καταδικάστηκαν από παρόµοια δικαστήρια. ∆εν είναι 

σαφές εάν αποφάσεις των εν λόγω δικαστηρίων είναι ακόµη εν ισχύι και εκτελούνται στο 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990· αγγλική µετάφραση: International Legal Materials 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853· αγγλική µετάφραση: British and Foreign State Papers 142 (1938), 438. 
3 Στο Άρθρο II παράγραφος 2 δηλώνεται: �Η παρούσα Συνθήκη δεν πρόκειται να επηρεάσει την υπηκοότητα 
ζώντων ή τεθνεώτων ατόµων, η οποία απορρέει από το νοµικό σύστηµα αµφοτέρων των Συµβαλλοµένων Μερών.� 
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πλαίσιο της τσεχικής έννοµης τάξης.1 Τα ∆ιατάγµατα προφανώς ανακλήθηκαν στις αρχές του 

1948.2  

 

43) Εάν υποθέσουµε ότι παρόµοιες δικαστικές αποφάσεις θα µπορούσαν να εκτελεστούν 

ακόµη και σήµερα, αυτό θα δηµιουργούσε θέµα βάσει των Άρθρων 45 και 6 ΣΕΕ. Η 

ενδεχόµενη σύλληψη και κράτηση ατόµων που εισέρχονται στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, βάσει 

καταδικαστικών αποφάσεων που ελήφθησαν ερήµην δια συνοπτικών διαδικασιών τα έτη 1945 

ή 1946, θα αντέκειτο στις εγγυήσεις των θεµελιωδών δικαιωµάτων και του κράτους δικαίου οι 

οποίες πρέπει να εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία της ένταξης. Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διαπίστωσε την ύπαρξη ερήµην ποινικών διαδικασιών οι οποίες 

αποτελούν παραβίαση σε επίπεδο αρχής των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων βάσει του 

Άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.3  

 

44) Είναι, συνεπώς, σηµαντικό να εξακριβωθεί εάν η εκτέλεση των εν λόγω αποφάσεων 

αποκλείεται µέσω παραγραφής βάσει των διατάξεων του ισχύοντος τσεχικού ποινικού κώδικα ή 

βάσει άλλης νοµικής αρχής. Αυτό πρέπει να διασαφηνιστεί κατά τη διαδικασία ένταξης.1 Η 

ασφάλεια δικαίου απαιτεί να µην υπάρχει καµία αµφιβολία επ' αυτού. Η τσεχική κυβέρνηση 

πρέπει να λάβει σαφή θέση επ' αυτού και εάν είναι απαραίτητο να ψηφισθεί νοµοθεσία.  

 

10. Η εξαίρεση από την ποινική ευθύνη βάσει του Νόµου Αρ. 115 της 8ης Μαΐου 1946 
 

                                                 
1 Η γνώµη ενός τσέχου νοµικού καταλήγει στο ακόλουθο συµπέρασµα: �Οι ποινές που επεβλήθησαν δυνάµει του 
Μείζονος ∆ιατάγµατος περί Επιστροφής περιουσιακών στοιχείων Αρ. 16/1945 δεν είναι εκτελεστέες σήµερα, για 
νοµικούς και πραγµατικούς λόγους. Το ίδιο το ∆ιάταγµα ανακλήθηκε και δεν αντίκειται στο κοινοτικό κεκτηµένο.� 
2 Γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συµπεράσµατα, παράγραφος 171k, σ.27. 
3 Απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 1985, Colozza κατά Ιταλίας, Σειρά A, Αρ. 89· Απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 
2001, Krombach κατά Γαλλίας, Αριθµός αίτησης 29731/96· Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(Ε∆Α∆), Απόφαση της 11ης Ιουλίου 2002, Osu κατά Ιταλίας, Αίτηση αρ. 36534/97.  
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45) Ο Νόµος Αρ. 115 του 1946 προβλέπει: �Οποιαδήποτε πράξη διεπράχθη µεταξύ 30ης 

Σεπτεµβρίου 1938 και 28ης Οκτωβρίου 1945 και της οποίας σκοπός υπήρξε η παροχή βοήθειας 

στον απελευθερωτικό αγώνα των Τσέχων και των Σλοβάκων ή η οποία αντιπροσώπευε δίκαια 

αντίποινα για ενέργειες των δυνάµεων κατοχής και των συνεργών τους, δεν είναι παράνοµη, 

ακόµη και σε περίπτωση που παρόµοιες πράξεις ενδέχεται υπό άλλες συνθήκες να είναι 

αξιόποινες�.1 Η εν λόγω νοµοθεσία συνεχίζει να τελεί εν ισχύι. Αποκλείει ενδεχόµενες ποινικές 

έρευνες, την απαγγελία κατηγοριών, και καταδίκες ατόµων των οποίων οι ενέργειες στη 

διάρκεια της προσδιορισθείσας περιόδου εµπίπτουν στην περιγραφή του νόµου. 

 

46) Παρ' όλο που φαίνεται εύκολο να κατανοήσει κανείς το γεγονός ότι πράξεις που 

αποσκοπούσαν στο να παράσχουν βοήθεια στον απελευθερωτικό αγώνα των Τσέχων και των 

Σλοβάκων εξαιρούνταν οιασδήποτε ενδεχόµενης κύρωσης, είναι δύσκολο να πούµε το ίδιο και 

για την δεύτερη κατηγορία. Η δεύτερη αυτή κατηγορία πράξεων αναφέρεται στα �δίκαια 

αντίποινα για πράξεις των δυνάµεων κατοχής και των συνεργών τους�. Αναµφισβήτητο είναι το 

γεγονός ότι κατά την υποχρεωτική µετακίνηση (Vertreibung) µεγάλου αριθµού Γερµανών και 

Ούγγρων, πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυθαίρετων ενεργειών των φρουρών, 

των εθνοφυλάκων ή βίαιων µελών του πληθυσµού.2 Ο Νόµος Αρ. 115 χρησιµοποιήθηκε για να 

εξαιρεθούν των ποινικών κυρώσεων πράξεις που παραβίαζαν στοιχειώδεις ανθρωπιστικές 

αρχές, γεγονός που αναγνωρίστηκε στη Γερµανο-Τσεχική ∆ιακήρυξη του 1997.1 Παρόµοια 

νοµοθεσία αποτελεί, σύµφωνα µε τις αρχές του Άρθρου 6 ΣΕΕ, κατάφωρη παραβίαση της 

εγγύησης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, του κράτους δικαίου και της υποχρέωσης του κράτους 

να προστατεύει από τη βία όλα τα άτοµα που βρίσκονται στο έδαφός του. 

                                                                                                                                                            
1 Η νοµική γνώµη του Κοινοβουλίου καταλήγει στο συµπέρασµα ότι �θα ήταν χρήσιµο να εξακριβωθεί εάν το 
δικαίωµα εφαρµογής αποκλείεται µέσω παραγραφών βάσει του ισχύοντα τσεχικού ποινικού κώδικα�, (παράγραφος 
171k, σ. 27). Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως όρος για την ένταξη.  
1 Μετάφραση στην Γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παράγραφος 60, σ. 9.  
2 Βλέπε αναφορές στο C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), σ. 1, 
5. 
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47) Πρέπει, βεβαίως, να προστεθεί αµέσως ότι η εν λόγω νοµοθεσία εγκρίθηκε µετά από 

µακρά περίοδο δυσβάστακτης κατοχής στη διάρκεια της οποίας πολλοί πολίτες δολοφονήθηκαν 

βάναυσα ή τραυµατίστηκαν. Πολλές, εάν όχι όλες, από τις πράξεις των Γερµανών στη διάρκεια 

της κατοχής δεν ερευνήθηκαν ποτέ από εισαγγελείς ή δικαστήρια. ∆εν είναι εφικτό να 

αποδειχθεί το αν, για να πάρουµε ένα από τα πλέον διαβόητα παραδείγµατα, προσήχθησαν ποτέ 

στα γερµανικά δικαστήρια µέλη των ενόπλων δυνάµεων τα οποία είχαν εµπλακεί στους φόνους 

του Lidice που διαπράχθηκαν µετά την επίθεση κατά του Heydrich, του υψηλότερα ιστάµενου 

αξιωµατούχου της κατεχόµενης περιοχής (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).2 Σύµφωνα 

µε εκθέσεις, στο Lidice, εκτελέστηκαν άµεσα 199 άρρενες κάτοικοι, 184 γυναίκες απελάθηκαν 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ravensbrück όπου 52 εξ' αυτών πέθαναν, ενώ περισσότερα 

από 80 παιδιά δολοφονήθηκαν στους θαλάµους αερίων του Chelmno.3 

 

48) Βάσει των υφιστάµενων αποδεικτικών στοιχείων δεν υπάρχουν άλλοι νόµοι σε 

ευρωπαϊκά κράτη που τέλεσαν υπό την κατοχή των Γερµανών οι οποίοι να είναι παρόµοιοι µε 

το Νόµο του 1946. Η γαλλική νοµοθεσία 46/729 της 16ης Απριλίου 1946 προέβλεπε την 

αµνήστευση όλων των εγκληµατικών πράξεων που αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση της 

Γαλλίας.4 Ο νόµος αυτός µπορεί να ερµηνευτεί κατά τρόπο παρόµοιο µε το Νόµο Αρ. 115. 

Ωστόσο, η επίσηµη εξαίρεση από ποινικές κυρώσεις για πράξεις που αντιπροσώπευαν �δίκαια 

αντίποινα για πράξεις των δυνάµεων κατοχής και των συνεργών τους� φαίνεται να αποτελεί 

µοναδικό φαινόµενο.  

                                                                                                                                                            
1 Βλέπε III της ∆ιακήρυξης, Παράρτηµα. 
2 ∆εν παρατίθενται δίκες του Lidice στο C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
3 Βλέπε M. Kárný, στο: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, σ. 61. 
4 Το κείµενο έχει ως εξής: �Άρθρο 6. � Εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έκδοση του παρόντος νόµου µπορούν 
να αιτούνται συµµετοχής, βάσει διατάγµατος, στο δικαίωµα της αµνηστίας, τα άτοµα που διώχθηκαν ή 
καταδικάστηκαν για οιαδήποτε ποινικά αδικήµατα, σε οιαδήποτε δικαιοδοσία και αν εµπίπτουν αυτά, αστική ή 
στρατιωτική, τα οποία διαπράχθηκαν στις 8 Μαΐου 1945 στο σύνολο της επικράτειας, ή στις 18 Αυγούστου 1945 
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49) ∆εν είναι ευρέως γνωστό ότι ο Νόµος Αρ. 115 της 8 Μαΐου 1946 είχε επηρεαστεί 

προφανώς από ένα ∆ιάταγµα του Χίτλερ της 7ης Ιουνίου 1939, το οποίο εξαιρούσε της ποινικής 

ευθύνης όλους όσοι είχαν διαπράξει εγκλήµατα στον αγώνα για την �προφύλαξη του 

γερµανικού στοιχείου στα εδάφη των Σουδητών Γερµανών ή για την επιστροφή στην 

Αυτοκρατορία των εν λόγω εδαφών πριν από την 1η ∆εκεµβρίου 1938.�1 Τσέχοι συντάκτες 

µελετών εξηγούν ότι, στην πραγµατικότητα, ο Νόµος Αρ. 115 κατατέθηκε κατά το πρότυπο του 

γερµανικού ∆ιατάγµατος της 7ης Ιουνίου 1939. Υποδεικνύουν επίσης ότι ο Νόµος Αρ. 115 δεν 

εφαρµόστηκε σε περιπτώσεις όπου τα µόνα κίνητρα των πράξεων ήταν προσωπικά, όπως 

παραδείγµατος χάρη στις κλοπές. Αυτό επιβεβαιώθηκε, προφανώς, από αποφάσεις του 

Ανώτατου ∆ικαστηρίου της Τσεχοσλοβακίας το 1947 και το 1949.2 ∆ηλώνεται επίσης από 

τουλάχιστον δύο συντάκτες µελετών ότι ο Νόµος δεν επρόκειτο να ισχύσει για εγκλήµατα κατά 

της ανθρωπότητας.3 Είναι πρόδηλο, ωστόσο, ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.  

 

50) Ο Christian Tomuschat, πρώην µέλος της Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών βάσει 

του Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών για τα Αστικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, πρότεινε ότι η 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας θα πρέπει να ανακαλέσει την εν λόγω νοµοθεσία προκειµένου να 

καταστούν οι ποινικές έρευνες εφικτές.4 Ο Tomuschat στηρίζει την επιχειρηµατολογία του σε 

                                                                                                                                                            
σε ό,τι αφορά τους νοµούς Haut-Rhin, Bas-Rhin και Moselle, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πράξεις 
διαπράχθηκαν µε σκοπό να βοηθήσουν στην οριστική απελευθέρωση της Γαλλίας.� 
1 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Το γερµανικό κείµενο έχει ως εξής: �Πέραν τούτου διατίθεµαι να εξαλείψω το 
αξιόποινο για εγκληµατικές πράξεις και διοικητικές παραβάσεις οι οποίες διεπράχθησαν πριν την 1η ∆εκεµβρίου 
1938, είτε στη διάρκεια του αγώνα για τη διατήρηση του Γερµανισµού στις περιοχές της Σουδητίας είτε για την 
επιστροφή των Σουδητών στο Ράιχ, υπό τον ακόλουθο όρο: αδικήµατα τα οποία αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα µε 
την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης και οι ποινές των οποίων δεν έχουν ακόµη εκτελεστεί παραγράφονται 
ανεξάρτητα από το βαθµό σοβαρότητάς τους. Εκκρεµείς διαδικασίες αναστέλλονται, ενώ δεν κινούνται νέες.� 
2 V. Pavlicek, στο: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, σ. 69 κ.ε. 
3 J. Hon/J. �itler, Νόµος αρ. 115/46, της 8ης Μαΐου 1946, δηµιουργία, εφαρµογή και κριτική επ' αυτού. Σύµφωνα 
µε το κείµενο που µου κοινοποιήθηκε, το χειρόγραφο δηµοσιεύτηκε το 1996 και εκδόθηκε το 2002. Οι συντάκτες 
αναλύουν τις συζητήσεις περί του Νόµου 115, περιλαµβανοµένης και της κριτικής που ασκήθηκε την περίοδο 
εκείνη από τσεχοσλοβάκους πολιτικούς και άλλους πολίτες. Περιγράφουν διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
Νόµος δεν εφαρµόστηκε για πράξεις που ονοµάζονταν �Γκεσταπισµός�.  
4 C. Tomuschat, στο: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-
ordination, 2002, σ. 451, 470 κ.ε. 
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αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καθώς και σε διάφορες άλλες διεθνείς εξελίξεις οι οποίες 

υποδεικνύουν ότι, σε επίπεδο αρχής, οι συντελεστές των εγκληµάτων πρέπει να προσάγονται 

στη δικαιοσύνη.1 ∆εν αναφέρει αναλυτικά τους ενδεχόµενους λόγους για τους οποίους δεν θα 

ήταν ορθή η ανάκληση της νοµοθεσίας µετά από 50 χρόνια µε συνέπεια την προσαγωγή ατόµων 

στη δικαιοσύνη σήµερα.  

 

51) Μπορεί κανείς να αµφισβητήσει το αν η άρση του νοµοθετικού κωλύµατος κατά της 

έρευνας και της ενδεχόµενης εκδίκασης θα αντέκειτο στο Άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης 

για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, σύµφωνα µε το οποίο κανείς δεν πρέπει να θεωρείται ένοχος για 

οιοδήποτε ποινικό αδίκηµα βάσει οιασδήποτε πράξης η οποία δεν συνιστούσε ποινικό αδίκηµα 

βάσει εθνικού ή διεθνούς δικαίου την χρονική στιγµή που αυτή διαπράχθηκε.2 ∆εδοµένου ότι η 

νοµοθεσία της 8ης Μαΐου 1946 είχε αναδροµική ισχύ, περιορίζοντας το χρονικό εύρος της 

εξαίρεσης από τις ποινικές κυρώσεις έως τις 28 Οκτωβρίου 1945, θα µπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι, τουλάχιστον, το Άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα δεν 

είναι άµεσα εφαρµόσιµο. Αυτό που θα συνέβαινε µε την ανάκληση θα ήταν η άρση της 

κανονιστικής απαλλαγής από την ποινική ευθύνη.  

 

52) Το επιχείρηµα αυτό, εντούτοις, δεν εγκύπτει στην πραγµατικότητα στη µοίρα του 

ατόµου το οποίο αφορά η ανάκληση. ∆εν µπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός της µεγάλης 

δυσχέρειας που παρουσιάζει η διενέργεια ποινικών ερευνών και διώξεων µετά 50 έτη. Σύµφωνα 

µε τις πληροφορίες που παρέχουν τσέχοι νοµικοί, τα περισσότερα εγκλήµατα εµπίπτουν σε 

                                                 
1 C. Tomuschat, αυτόθι, σ. 471 κ.ε. 
3 Για λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτή την διάταξη J. A. Frowein, στο: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische 
Menschenrechtskonvention, 2η εκδ. 1996, Άρθρο. 7, σ. 321 κ.ε. 
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κανόνες παραγραφής και, συνεπώς, δεν µπορούν πλέον να διωχθούν ποινικά.1 Ακόµη και αν 

αποκλειστεί η περίπτωση της παραγραφής είναι πολύ αµφίβολο αν θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι είναι απαραίτητη η προσαγωγή σε δίκη, βάσει των θεµελιωδών αρχών που 

ισχύουν για την Ένωση, ατόµων που έχουν διαπράξει εγκλήµατα πριν από περισσότερο από 50 

έτη, για τα οποία πίστευαν, στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους, ότι δεν επρόκειτο να 

διωχθούν.  

 

53) Ο Christian Tomuschat αναφέρει ορθώς ότι στη Γερµανία οι άνθρωποι δικάζονται για 

εγκλήµατα πολέµου που διέπραξαν στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, ακόµη και αν 

αυτά ανακαλύφθηκαν µε µεγάλη καθυστέρηση.2 Ωστόσο, δεν θα ήταν σωστό να κρίνουµε µε τα 

ίδια κριτήρια τις εξελίξεις στη Γερµανία και αυτές που µας απασχολούν εδώ. Μετά την 8η 

Μαΐου 1945 και την κατοχή της Γερµανίας, δεν υπήρχε καµία αµφιβολία σχετικά µε το ότι οι 

Γερµανοί θα έπρεπε να αναλάβουν την ευθύνη για τα πολλά φριχτά εγκλήµατα που διέπραξαν 

κατά την περίοδο του εθνικοσοσιαλισµού και ιδιαίτερα από το 1939 έως το 1945. Αυτό δεν 

ήταν κάτι που εφαρµόστηκε µόνον από τις συµµαχικές αρχές κατοχής, αλλά υιοθετήθηκε 

πλήρως από το γερµανικό δικαιοδοτικό σύστηµα, παρόλο που δεν εφαρµόστηκε πάντοτε µε 

µεγάλη αυστηρότητα. Κανείς στη Γερµανία δεν θα µπορούσε να βασιστεί στην αρχή της 

δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης προκειµένου να µην προσαχθεί σε δίκη, εάν διαπιστωνόταν η 

ενοχή του σχετικά µε τα εν λόγω εγκλήµατα.3  

 

54) Η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική στην Τσεχοσλοβακία και τη ∆ηµοκρατία της 

Τσεχίας µέχρι σήµερα. Μπορεί κανείς να προβάλει το επιχείρηµα ότι δεν ευσταθεί η 

διαφορετική µεταχείριση ατόµων που έχουν διαπράξει σοβαρά ποινικά αδικήµατα υπό τις τότε 

                                                 
1 J. Hon/J. �itler, όπως στη σηµείωση 42.  
2 Το 2002, ένας πρώην αξιωµατικός, ηλικίας 93 ετών, καταδικάστηκε για τον φόνο οµήρων στην Ιταλία. 
3 Μια γενική περιγραφή των γερµανικών δικών παρέχεται στο C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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συνθήκες. Ωστόσο, από αυτή την άποψη, υπάρχει µία σχετική σκέψη που έχει αναφερθεί 

προηγουµένως. Οι πράξεις στις οποίες αναφέρεται η τσεχοσλοβακική νοµοθεσία της 8ης Μαΐου 

1946 ήταν πράξεις που έλαβαν χώρα ως αντίδραση στα όσα υπέστη ο τσεχοσλοβακικός 

πληθυσµός µεταξύ των ετών 1938 και 1945. Μολονότι η πλειονότητα των θυµάτων ήταν αθώοι, 

δεν µπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η βία που υπέστησαν οι Γερµανοί εκείνη την περίοδο 

αποτελούσε επίσης µια αντίδραση στα όσα είχαν συµβεί στη διάρκεια της γερµανικής κατοχής.  

Στην πρόσφατη βιογραφία του Χίτλερ, ο Ian Kershaw αναφέρει:1 

 

�Η ωµή βία µε την οποία οι Γερµανοί µεταχειρίστηκαν αυτούς των οποίων τις χώρες 

είχαν υπό την κατοχή τους, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη, στράφηκε τώρα εναντίον 

ολόκληρου του γερµανικού λαού. Στη διάρκεια των τελευταίων µηνών του πολέµου οι 

Γερµανοί έδρεψαν τη θύελλα της απεριόριστης βαρβαρότητας που είχε σπείρει το 

καθεστώς του Χίτλερ.�  

 

55) Αν και η παρούσα γνώµη σχετίζεται µε το θέµα του αν υφίσταται ανάγκη ανάληψης 

δράσης στο πλαίσιο της ένταξης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν 

πρέπει να παραβλεφθεί η ανάπτυξη των γερµανο-τσεχικών σχέσεων σε ό,τι αφορά το παρόν 

ζήτηµα. Στην Γερµανο-Τσεχική ∆ιακήρυξη του 1997, θίγεται άµεσα η πλήρης δυσχερειών 

ιστορία των γερµανο-τσεχικών σχέσεων κατά το τέλος και µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Στην ενότητα III της εν λόγω διακήρυξης, η τσεχική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για τα δεινά 

και την αδικία που υπέστησαν αθώοι άνθρωποι λόγω της εξαναγκαστικής µετακίνησης των 

Σουδητών Γερµανών καθώς και λόγω της δήµευσης των περιουσιών τους. Η τσεχική πλευρά 

εκφράζει τη λύπη της για τις καταχρήσεις που αντέκειντο στις στοιχειώδεις ανθρωπιστικές 

αρχές και τους κανόνες δικαίου. Επιπλέον, η τσεχική πλευρά εκφράζει επισήµως τη λύπη της 

                                                 
1 I. Kershaw, Χίτλερ 1936-1945, 2000, σ. 986, (Γερµανική έκδοση). 
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για το γεγονός ότι βάσει του Νόµου Αρ. 115 της 8ης Μαΐου 1946, οι εν λόγω καταχρήσεις δεν 

αντιµετωπίστηκαν ως παράνοµες και δεν τιµωρήθηκαν. Στην ενότητα III της ∆ιακήρυξης 

δηλώνονται τα εξής:1  

 

"Η τσεχική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το ότι, δια της εξαναγκαστικής απέλασης και 

επανεγκατάστασης των Σουδητών Γερµανών από την πρώην Τσεχοσλοβακία µετά τον 

πόλεµο, καθώς και µέσω των απαλλοτριώσεων και της στέρησης της υπηκοότητας, αθώοι 

άνθρωποι υπέστησαν πολλά δεινά και αδικίες, δεδοµένου, επίσης, του γεγονότος ότι 

υπήρξε συλλογική απόδοση της ενοχής. Εκφράζει ιδιαιτέρως τη λύπη της για τις 

παραβιάσεις που αντέκειντο στις στοιχειώδεις ανθρωπιστικές αρχές καθώς και τους 

υφιστάµενους εκείνη την περίοδο κανόνες δικαίου, ενώ εκφράζει επίσης τη λύπη της για 

το γεγονός ότι ο Νόµος Αρ. 115 της 8ης Μαΐου 1946 κατέστησε εφικτό το να µην 

θεωρηθούν παράνοµες οι εν λόγω παραβιάσεις και κατά συνέπεια να µην τιµωρηθούν." 

 

56) Η παραπάνω δήλωση της τσεχικής πλευράς και το γεγονός ότι η Γερµανία την 

αποδέχθηκε, έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη µελέτη µας. Η αποδοχή της δήλωσης από τη 

Γερµανία πρέπει να ερµηνευθεί ως σαφής έκφραση της γερµανικής θέσης σύµφωνα µε την 

οποία η Γερµανία δεν πρόκειται να ζητήσει τη δίωξη όσων εµπίπτουν στο Νόµο Αρ. 115. Αν 

δεν δώσουµε την παραπάνω ερµηνεία, η γλώσσα της διακήρυξης δεν γίνεται κατανοητή και η 

ισορροπία της ∆ιακήρυξης θα διαταράσσονταν. Στην ενότητα II περιλαµβάνεται δήλωση 

σύµφωνα µε την οποία η Γερµανία αποδέχεται την ευθύνη για τις εξελίξεις από το 1938 και 

µετά.2 Εντούτοις, και πάλι δεν προβλέπονται νοµικές επιπτώσεις.  

                                                 
1 Βλέπε Παράρτηµα. 
2 �Η γερµανική πλευρά αναγνωρίζει την ευθύνη της Γερµανίας σχετικά µε το ρόλο της στις ιστορικές εξελίξεις που 
οδήγησαν το 1938 στη Συµφωνία του Μονάχου, την εγκατάλειψη και την εξαναγκαστική απέλαση ατόµων από την 
περιοχή των συνόρων µε την Τσεχία καθώς και τη βίαιη διάλυση και κατοχή του κράτους της Τσεχοσλοβακικής 
∆ηµοκρατίας. Εκφράζει τη λύπη της για τα δεινά και την αδικία που επέβαλε στον τσεχικό λαό µέσω των 
εγκληµάτων των εθνικοσοσιαλιστών Γερµανών. Η γερµανική πλευρά αποτίει φόρο τιµής στα θύµατα της 
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57) Από τα παραπάνω προκύπτει επίσης ότι θα ήταν δύσκολο να ζητηθεί η ανάκληση της 

σχετικής νοµοθεσίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης, δεδοµένου ότι η Γερµανία, η χώρα 

που επλήγη κατά τον πλέον άµεσο τρόπο, δεν επέµενε να ανακληθεί µερικώς ο Νόµος Αρ. 115 

στο πλαίσιο των ∆ιαπραγµατεύσεων για τη ∆ιακήρυξη του 1997. Η ∆ιακήρυξη δεν αποτελεί 

συνθήκη. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα προσεκτικά διατυπωµένο κείµενο που προέκυψε µετά 

από διεξοδικές διαπραγµατεύσεις και το οποίο, βάσει των αρχών της καλής πίστης και του 

estoppel (στέρηση του δικαιώµατος αµφισβήτησης) στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αφορά 

τις γερµανο-τσεχικές σχέσεις.  

 

58) Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, κυρίως όµως λόγω των συνεπειών που θα είχε 

η ανάκληση για τα άτοµα, καταλήγω στο συµπέρασµα ότι δεν µπορεί να ζητηθεί η ανάκληση 

του Νόµου Αρ. 115. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας έχει εκφράσει τη 

λύπη της για τις συνέπειες του Νόµου, σε ό,τι αφορά τις καταχρήσεις που αντίκεινται στις 

στοιχειώδεις ανθρωπιστικές αρχές και τους κανόνες δικαίου. Αρµόζουσα σε αυτή την 

περίπτωση προβάλλει η επιβεβαίωση αυτής της στάσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης. 

Αποτελεί, ωστόσο, διαφορετικό ζήτηµα το αν η θέση που εξέφρασαν οι τσέχοι νοµικοί, 

σύµφωνα µε την οποία τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας δεν καλύφθηκαν ποτέ από τις 

διατάξεις της νοµοθεσίας, θα πρέπει να αποτελεί έναυσµα ανάληψης δράσης από την πλευρά 

των αρµόδιων τσεχικών αρχών αναφορικά µε ιδιαίτερα βίαιες περιπτώσεις.1  

11. Προστασία µειονοτήτων 
 

                                                                                                                                                            
εθνικοσοσιαλιστικής τυραννίας και σε όσους αντιστάθηκαν σε αυτήν. Η γερµανική πλευρά είναι εις επίγνωση του 
γεγονότος ότι η πολιτική βίας των εθνικοσοσιαλιστών έναντι του τσεχικού λαού συνέβαλε στην προετοιµασία του 
εδάφους για την µεταπολεµική εγκατάλειψη του εδάφους της Τσεχοσλοβακίας, την εξαναγκαστική απέλαση και 
επανεγκατάσταση.� 
1 Πρβλ. σ. 24, σηµείωση 46. 
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59) Τον Ιούνιο του 1993 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε στην Κοπεγχάγη ορισµένους 

από τους κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστοί στο πλαίσιο των Άρθρων 6 και 49 της ΣΕΕ. 

Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ρητή αναφορά στο �σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων�.1  

 

60) Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας συµµετέχει στη Σύµβαση-Πλαίσιο του Συµβουλίου της 

Ευρώπης για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων.2 Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας 

αναγνωρίζει επίσηµα την ύπαρξη γερµανικής µειονότητας που αριθµεί 38.000 περίπου άτοµα.3 

Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας έχει δεσµευθεί µε συνθήκη συναφθείσα µε την Γερµανία για την 

προστασία των δικαιωµάτων της γερµανικής µειονότητας. Σύµφωνα µε το Άρθρο 20 της 

Συνθήκης της 27ης Φεβρουαρίου 1992 που συνάφθηκε µεταξύ Γερµανίας και της 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και της Σλοβακίας αλλά στην οποία συνέχισε να 

συµµετέχει η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, τα µέλη της γερµανικής µειονότητας έχουν πλήρη 

δικαιώµατα αυτοπροσδιορισµού και έκφρασης των παραδόσεών τους. ∆εν είναι επιτρεπτή η 

επιβολή εναντίον τους διακρίσεων βάσει του γεγονότος ότι ανήκουν σε µειονότητα.4  

                                                 
1 �Για τη συµµετοχή απαιτείται η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη 
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώµατα του ανθρώπου και το σεβασµό και την προστασία των 
µειονοτήτων, να διαθέτει λειτουργική οικονοµία της αγοράς και την ικανότητα αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών 
πιέσεων και των δυνάµεων της αγοράς που υφίστανται στο πλαίσιο της Ένωσης καθώς και να είναι σε θέση να 
αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του µέλους, συµπεριλαµβανοµένης της υιοθέτησης των 
στόχων της πολιτικής, οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης.� (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης, 21-22 
Ιούνιος 1993, Συµπεράσµατα της Προεδρίας). 
2 International Legal Materials 34 (1995), σ. 353. 
3 Κατά την απογραφή που έλαβε χώρα στην Τσεχία τον Μάρτιο του 2001, 38.000 τσέχοι πολίτες δήλωσαν ότι είναι 
γερµανικής εθνικότητας, αριθµός που αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από µισό τοις εκατό του πληθυσµού. Για τα 
αποτελέσµατα της απογραφής βλέπε 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. Για µια 
ανεπίσηµη µετάφραση στα αγγλικά βλέπε de Varennes, Γλώσσα, Μειονότητες και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 1996, 
σ. 368. Άρθρο 20 όπου περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: �[...] (2) Ανάλογα, µέλη της γερµανικής µειονότητας της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και Σλοβακίας, ήτοι άτοµα µε τσεχοσλοβακική υπηκοότητα τα οποία 
έχουν γερµανική καταγωγή ή ταυτίζουν εαυτούς µε τη γερµανική γλώσσα, τον πολιτισµό ή τις παραδόσεις, έχουν 
ειδικότερα το δικαίωµα, ατοµικά ή µαζί άλλα µέλη της οµάδας τους, στην ελευθερία του λόγου, τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη της εθνικής, πολιτιστικής, γλωσσικής και θρησκευτικής ταυτότητάς τους, απαλλαγµένοι από οιεσδήποτε 
απόπειρες αφοµοίωσης τους οι οποίες γίνονται παρά τη θέλησή τους. Έχουν το δικαίωµα να ασκούν τα ανθρώπινα 
δικαιώµατά τους και τις βασικές ελευθερίες τους πλήρως και αποτελεσµατικά άνευ διακρίσεων και υπό καθεστώς 
πλήρους ισότητας έναντι του νόµου. (3) Η προσχώρηση στη γερµανική µειονότητα της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και Σλοβακίας αποτελεί προσωπική απόφαση του κάθε ατόµου, η οποία δεν πρέπει να 
είναι επιβλαβής για το εν λόγω άτοµο. [...]�. 
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61) ∆εν υπήρξε ισχυρισµός ότι η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας δεν συµµορφώνεται µε τις 

υφιστάµενες υποχρεώσεις που αφορούν την προστασία των µειονοτήτων. Από αυτή την άποψη, 

πρέπει κανείς να υποθέσει ότι υπάρχει συµµόρφωση και µε τις προϋποθέσεις που 

κατοχυρώνονται στα Άρθρα 49 και 6 ΣΕΕ.  

12. Συµπεράσµατα 
 

1) Η δήµευση περιουσιακών στοιχείων τα έτη 1945/46, ατόµων που θεωρούνταν Γερµανοί και 

Ούγγροι, δεν εγείρει θέµα στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης διότι οι προϋποθέσεις για την 

ένταξη που περιέχονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναφέρονται στο 

παρελθόν. 

 

2) Οι περιορισµένοι τσεχικοί κανόνες που αφορούν την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων 

που δηµεύτηκαν βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene� δεν µπορούν να προσβληθούν βάσει του 

δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι σήµερα δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης για 

επιστροφή περιουσιακών στοιχείων και επειδή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζεται 

µόνο µετά την ηµεροµηνία της ένταξης.  

 

3) Ακόµη και εάν ληφθούν υπόψη οι απόψεις που εξέφρασε η Επιτροπή Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, δεν µπορεί, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσβληθεί 

η τσεχική νοµοθεσία, η οποία προβαίνει σε διαχωρισµό, σε ό,τι αφορά το δικαίωµα επιστροφής 

περιουσιακών στοιχείων, µεταξύ εκείνων που επέδειξαν αφοσίωση στην Τσεχοσλοβακία, οι 

οποίοι και διατηρούν την υπηκοότητά τους, και των υπολοίπων, διότι ο διαχωρισµός γίνεται σε 

λογική βάση.  
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4) Οι κανονισµοί του 1945/46 που αφορούν την υπηκοότητα δεν εγείρουν θέµα στο πλαίσιο 

της διαδικασίας ένταξης διότι τα ζητήµατα εθνικής ιθαγένειας δεν εµπίπτουν γενικά στο δίκαιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

5) Πρέπει να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δικαστικές αποφάσεις εκδοθείσες ερήµην βάσει των 

συγκεκριµένων ∆ιατάξεων που εγκρίθηκαν το 1945 και µετέπειτα δεν µπορούν να εκτελεστούν 

κατά ατόµων που θα εισέλθουν στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας µετά την ένταξη. Εάν κριθεί 

απαραίτητο, πρέπει να ψηφιστεί και σχετική νοµοθεσία.  

 

6) Ο Νόµος Αρ. 115 του 1946 τελεί ακόµη εν ισχύι και απαγορεύει να προσαχθούν σε δίκες 

άτοµα που είχαν προβεί σε �δίκαια αντίποινα� για πράξεις που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της 

κατοχής. Παρ' όλο που στα προαναφερθέντα αντίποινα περιλαµβάνονταν εγκλήµατα κατά 

αθώων ατόµων στη διάρκεια της εξαναγκαστικής µετακίνησης, δεν φαίνεται να είναι 

απαραίτητη η ανάκληση του νόµου σε αυτό το πλαίσιο. Ο λόγος είναι ότι η ανάκληση θα 

παραβίαζε την εµπιστοσύνη που διατηρούσαν άνθρωποι για πάνω από 50 χρόνια. Σχετικό από 

νοµικής άποψης είναι το γεγονός ότι η Γερµανία, η χώρα που επλήγη κατά τον πλέον άµεσο 

τρόπο, δεν επέµενε στην ανάκληση κατά τις διαπραγµατεύσεις της Γερµανο-Τσεχικής 

∆ιακήρυξης του 1997. Κρίνεται αρµόζουσα η επιβεβαίωση από την πλευρά της ∆ηµοκρατίας 

της Τσεχίας ότι εκφράζει τη λύπη της για συγκεκριµένες συνέπειες του Νόµου Αρ. 115, όπως 

έπραξε και στην Γερµανο-Τσεχική ∆ιακήρυξη του 1997.  

 

7) Σε ό,τι αφορά τη γερµανική µειονότητα που παραµένει στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, οι 

απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προστασία των µειονοτήτων θεσπίζονται 

µε σαφή τρόπο σε πολυµερείς και διµερείς συνθήκες. Πρέπει κανείς να υποθέσει ότι οι εν λόγω 

απαιτήσεις πληρούνται.  
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8) Η ένταξη της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απαιτεί την ανάκληση των ∆ιαταγµάτων 

Bene� ή άλλης νοµοθεσίας που αναφέρεται στο εν λόγω πλαίσιο. Εντούτοις, η παρούσα γνώµη 

βασίζεται στην προϋπόθεση ότι µετά την ένταξη όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

ίσα δικαιώµατα στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας.  

Χαϊδελβέργη , 12 Σεπτεµβρίου 2002      J. A. Frowein 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΟ-ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 
Οι κυβερνήσεις της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, 
 
Ανακαλώντας τη Συνθήκη της 27ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά µε την Καλή Γειτονία και τη Φιλική Συνεργασία 
µεταξύ της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Τσεχικής και Σλοβακικής Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας δια της οποίας οι Γερµανοί και οι Τσέχοι προσέγγισαν οι µεν τους δε, 
 
Ενθυµούµενοι τη µακρά ιστορία των γόνιµων, φιλειρηνικών σχέσεων και σχέσεων καλής γειτονίας µεταξύ των 
Γερµανών και των Τσέχων στη διάρκεια της οποίας διαµορφώθηκε µια πλούσια και συνεχής πολιτιστική 
κληρονοµιά, 
 
Πεπεισµένοι για το ότι η αδικία που διαπράχθηκε κατά το παρελθόν δεν µπορεί να επανορθωθεί αλλά µπορούν 
τουλάχιστον να ελαφρυνθούν οι συνέπειές της, καθώς και για το ότι δεν πρέπει να διαπραχθούν νέες αδικίες κατά 
την προσπάθεια ελάφρυνσης των παλαιών, 
 
Έχοντας υπόψη ότι η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας υποστηρίζει την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βορειο-Ατλαντική Συµµαχία διότι έχει πεισθεί ότι κάτι τέτοιο είναι προς 
το κοινό συµφέρον τους, 
 
Βεβαιώνοντας ότι η εµπιστοσύνη και η διαφάνεια στο πλαίσιο των µεταξύ τους σχέσεων αποτελεί προϋπόθεση για 
την διαρκή συµφιλίωση µε προσανατολισµό προς το µέλλον, 
 
δηλώνουν από κοινού τα ακόλουθα: 
 
 

I 
 
Αµφότερες οι πλευρές έχουν επίγνωση της υποχρέωσης και ευθύνης τους για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
γερµανο-τσεχικών σχέσεων σε πνεύµα καλής γειτονίας και συνεργασίας, συµβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην 
ολοκλήρωση της Ευρώπης. 
 
Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας και η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας µοιράζονται σήµερα κοινές 
δηµοκρατικές αξίες, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τις θεµελιώδεις ελευθερίες και τους κανόνες του διεθνούς 
δικαίου και δεσµεύονται για την τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και µιας ειρηνευτικής πολιτικής. Σε αυτή 
τη βάση είναι αποφασισµένες να συνεργαστούν στενά και σε πνεύµα φιλίας σε όλους τους τοµείς που είναι 
σηµαντικοί στο πλαίσιο των αµοιβαίων σχέσεών τους. 
 
Παράλληλα, αµφότερες οι πλευρές γνωρίζουν ότι η κοινή τους πορεία στο µέλλον απαιτεί µια σαφή δήλωση 
σχετικά µε το παρελθόν τους, στην οποία δεν πρέπει να παραληφθεί η αναγνώριση των αιτίων και των 
αποτελεσµάτων κατά τον ρου των γεγονότων του παρελθόντος. 
 
 

II 
 
Η γερµανική πλευρά αναγνωρίζει την ευθύνη της Γερµανίας σχετικά µε το ρόλο της στις ιστορικές εξελίξεις που 
οδήγησαν το 1938 στη Συµφωνία του Μονάχου, την εγκατάλειψη και την εξαναγκαστική απέλαση ατόµων από την 
περιοχή των συνόρων µε την Τσεχία καθώς και τη βίαιη διάλυση και κατοχή της Τσεχοσλοβακικής ∆ηµοκρατίας. 
 
Εκφράζει τη λύπη της για τα δεινά και την αδικία που επέβαλε στον τσεχικό λαό µέσω των εγκληµάτων των 
εθνικοσοσιαλιστών Γερµανών. Η γερµανική πλευρά αποτίει φόρο τιµής στα θύµατα της εθνικοσοσιαλιστικής 
τυραννίας και σε όσους αντιστάθηκαν σε αυτήν. 
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Η γερµανική πλευρά είναι εις επίγνωση του γεγονότος ότι η πολιτική βίας των εθνικοσοσιαλιστών έναντι του 
τσεχικού λαού συνέβαλε στην προετοιµασία του κλίµατος για την µεταπολεµική εγκατάλειψη του εδάφους της 
Τσεχοσλοβακίας, την εξαναγκαστική απέλαση και την επανεγκατάσταση. 
 
 

III 
 
Η τσεχική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το ότι, δια της εξαναγκαστικής απέλασης και επανεγκατάστασης των 
Σουδητών Γερµανών από την πρώην Τσεχοσλοβακία µετά τον πόλεµο, καθώς και δια της απαλλοτρίωσης και 
στέρησης της υπηκοότητας, επεβλήθησαν πολλά δεινά και αδικίες σε αθώους ανθρώπους, δεδοµένου επίσης του 
γεγονότος ότι υπήρξε συλλογική απόδοση της ενοχής. Εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη της για τις παραβιάσεις που 
αντέκειντο στις στοιχειώδεις ανθρωπιστικές αρχές και τους υφιστάµενους εκείνη την περίοδο κανόνες δικαίου, ενώ 
εκφράζει επίσης τη λύπη της για το ότι ο Νόµος Αρ. 115 της 8ης Μαΐου 1946 κατέστησε δυνατόν το να µην 
θεωρηθούν παράνοµες οι εν λόγω παραβιάσεις και κατά συνέπεια να µην τιµωρηθούν. 
 
 

IV 
 
Αµφότερες οι πλευρές συµφωνούν ότι η αδικία του παρελθόντος ανήκει στο παρελθόν και, συνεπώς, θα 
προσανατολίσουν τις σχέσεις τους προς το µέλλον. Ακριβώς λόγω του ότι συνεχίζουν να έχουν επίγνωση των 
τραγικών κεφαλαίων της ιστορίας τους, είναι αποφασισµένες να συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στην 
κατανόηση και την αµοιβαία συναίνεση για την ανάπτυξη των µεταξύ τους σχέσεών, ενώ η κάθε πλευρά παραµένει 
δεσµευµένη στο νοµικό της σύστηµα και σέβεται το γεγονός ότι η άλλη πλευρά τηρεί διαφορετική στάση από 
νοµικής άποψης. Συνεπώς, αµφότερες οι πλευρές δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να βαρύνουν τις σχέσεις τους µε 
πολιτικά και νοµικά θέµατα που ανάγονται στο παρελθόν. 
 
 

V 
 
Αµφότερες οι πλευρές επαναβεβαιώνουν τις υποχρεώσεις τους που αποτελούν απόρροια των Άρθρων 20 και 21 της 
Συνθήκης της 27ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά µε την Καλή Γειτονία και τη Φιλική Συνεργασία, στην οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα δικαιώµατα της γερµανικής µειονότητας στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και των 
ατόµων τσεχικής καταγωγής στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας. 
 
Αµφότερες οι πλευρές γνωρίζουν ότι η εν λόγω µειονότητα και τα συγκεκριµένα άτοµα διαδραµατίζουν σηµαντικό 
ρόλο στο πλαίσιο των αµοιβαίων σχέσεων και δηλώνουν ότι η προώθηση τους συνεχίζει να αποτελεί µέρος των 
κοινών συµφερόντων τους. 
 
 

VI 
 
Αµφότερες οι πλευρές είναι πεπεισµένες ότι η ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 
ελευθερία κυκλοφορίας σε αυτή την περιοχή θα διευκολύνει περαιτέρω τις σχέσεις καλής γειτονίας µεταξύ των 
Γερµανών και των Τσέχων. 
 
Σε σχέση µε τα παραπάνω εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι, χάρη στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία 
Σύνδεσης µεταξύ της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, έχει 
επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος στο πεδίο της οικονοµικής συνεργασίας, περιλαµβανοµένων των δυνατοτήτων 
αυτοαπασχόλησης και επιχειρηµατικών προσπαθειών σύµφωνα µε το Άρθρο 45 της εν λόγω Συµφωνίας. 
 
Αµφότερες οι πλευρές διατίθενται, εντός του πλαισίου εφαρµογής των νόµων και των κανονισµών τους, να 
αποδώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ανθρωπιστικά και άλλα ζητήµατα, ιδιαίτερα στις οικογενειακές σχέσεις και 
δεσµούς καθώς και σε άλλου είδους δεσµούς, κατά την επεξεργασία των αιτήσεων διαµονής και πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας. 
 
 
 

VII 
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Αµφότερες οι πλευρές θα συστήσουν ένα γερµανο-τσεχικό Ταµείο για το Μέλλον. Η γερµανική πλευρά δηλώνει 
την προθυµία της να διαθέσει το ποσό των 140 εκατοµµυρίων µάρκων στο εν λόγω Ταµείο. Η τσεχική πλευρά 
δηλώνει την προθυµία της να διαθέσει το ποσό των 440 εκατοµµυρίων κορόνων στο ίδιο Ταµείο. Η κάθε µια 
πλευρά θα διαµορφώσει τη δική της πολιτική αναφορικά µε την από κοινού διαχείριση του εν λόγω Ταµείου. 
 
Το εν λόγω Κοινό Ταµείο θα χρησιµοποιηθεί για την χρηµατοδότηση προγραµµάτων αµοιβαίου ενδιαφέροντος 
(όπως οι επαφές µεταξύ των νέων, η µέριµνα για τους ηλικιωµένους, η κατασκευή και λειτουργία σανατορίων, η 
διαφύλαξη και αποκατάσταση µνηµείων και κοιµητηρίων, η προώθηση των µειονοτήτων, τα έργα εταιρικών 
σχέσεων, τα γερµανο-τσεχικά φόρα διαλόγου, τα κοινά επιστηµονικά και περιβαλλοντικά έργα, η διδασκαλία 
γλωσσών, η διασυνοριακή συνεργασία). 
 
Η γερµανική πλευρά αναγνωρίζει την υποχρέωσή της και την ευθύνη της έναντι όλων όσοι έπεσαν θύµατα της 
εθνικοσοσιαλιστικής βίας. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω προγράµµατα δίνουν έµφαση στα θύµατα της 
εθνικοσοσιαλιστικής βίας. 
 
 

VIII 
 
Αµφότερες οι πλευρές συµφωνούν ότι η ιστορική εξέλιξη των σχέσεων µεταξύ των Γερµανών και των Τσέχων, 
ιδιαίτερα στο πρώτο µισό του 20ου αιώνα, απαιτεί από κοινού έρευνα, και, ως εκ τούτου, εγκρίνουν τη συνέχιση 
της επιτυχούς εργασίας της Γερµανο-Τσεχικής Επιτροπής Ιστορικών. 
 
Παράλληλα, αµφότερες οι πλευρές θεωρούν τη διαφύλαξη και την καλλιέργεια της πολιτιστικής κληρονοµιάς που 
συνδέει τους Γερµανούς και τους Τσέχους ως σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της οικοδόµησης µιας 
γέφυρας προς το µέλλον. 
 
Αµφότερες οι πλευρές συµφωνούν να συστήσουν ένα γερµανο-τσεχικό Φόρουµ ∆ιαλόγου, το οποίο θα 
χρηµατοδοτείται από το γερµανο-τσεχικό Ταµείο για το Μέλλον, και το οποίο, υπό την αιγίδα των δύο 
κυβερνήσεων και µε τη συµµετοχή όλων όσοι ενδιαφέρονται για µια στενή και εγκάρδια συνεργασία µεταξύ 
Γερµανών και Τσέχων, θα προωθεί τον γερµανο-τσεχικό διάλογο. 
 
 
 
Πράγα, Ιανουάριος 1997 
 
Για την Κυβέρνηση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας 
∆ρ. Helmut Kohl 
∆ρ. Klaus Kinkel      
 
Για την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας 
Καθηγητής Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Ανεπίσηµη µετάφραση του Γραφείου Τύπου της Πρεσβείας της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, 
Ουάσινγκτον, D.C. 
 



 

PE 323.934 

 

41

Καθ. Bernitz 
 

 

 

 
ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
 

Επί της Μελέτης του Καθηγητή ∆ρ. Jochen A. Frowein, Χαϊδελβέργη, της 12ης Σεπτεµβρίου 

2002  

υπό τον τίτλο Νοµική Γνώµη επί των  

 

∆ιαταγµάτων Benes και Συναφών Θεµάτων 
 

Εκπονηθείσας υπό του  

 

Καθηγητή ∆ρ. Ulf Bernitz 
 

Καθηγητή Ευρωπαϊκού ∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο της Στοκχόλµης 

Ανώτερου Επιστηµονικού Συνεργάτη, College Balliol, Οξφόρδη 

 

30 Σεπτεµβρίου 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PE323.934 

 

42

 

 

 



 

PE 323.934 

 

43

 

1. Η Εντολή 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας, µου έδωσε την εντολή να υποβάλω τη 

νοµική µου γνώµη επί της συµµορφώσεως ορισµένων πτυχών της νοµοθεσίας της ∆ηµοκρατίας 

της Τσεχίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο. 

 

Το Κοινοβούλιο έχει αναθέσει στον Καθηγητή ∆ρ. Jochen Abr. Frowein του Ινστιτούτου Max 

Planck για το Αλλοδαπό ∆ηµόσιο ∆ίκαιο και το ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Χαϊδελβέργης το έργο 

εκπόνησης µίας βασικής µελέτης επί του θέµατος. Μου ζητήθηκε να υποβάλω τη γνώµη µου επί 

της µελέτης αυτής. Παρόµοιο έργο έχει ανατεθεί στον Λόρδο Kingsland, Λονδίνο. 

 

Η εντολή για τη µελέτη του Καθηγητή Frowein και για τη γνώµη µου επ� αυτής έχουν την 

ακόλουθη διατύπωση: 

�- επικεντρώστε την προσοχή σας στην σηµερινή εγκυρότητα και τα έννοµα 

αποτελέσµατα των επονοµαζόµενων ∆ιαταγµάτων Bene� και της συναφούς 

νοµοθεσίας περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στον ρόλο τους στο 

πλαίσιο της συµµόρφωσης µε το δίκαιο της ΕΕ, τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και το 

συναφές µε την ένταξη διεθνές δίκαιο, 

 
- λάβετε δεόντως υπόψη τις διαθέσιµες νοµικές γνώµες, ιδίως των νοµικών υπηρεσιών 

των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, 

 

- υποδείξτε τυχόν ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν οι υποψήφιες χώρες εν 

όψει της ένταξής τους.� 

 

Στα τέλη του Αυγούστου του 2002, έλαβα ένα προσχέδιο της µελέτης του Καθηγητή Frowein. 

Σε επιστολή µου προς τον καθηγητή Frowein, στις αρχές Σεπτεµβρίου, επεσήµανα δύο 

σηµαντικά σηµεία, τα οποία διασαφηνίστηκαν µεταξύ του Καθηγητή Frowein και εµού µέσω 

τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και καλύπτονται στο τελικό κείµενο της µελέτης 

του. 
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2. Πεδίο εφαρµογής και Περιορισµοί της Γνώµης µου 
 

Αυτό που µου ζητήθηκε είναι να υποβάλω τη γνώµη µου επί της µελέτης που εκπονήθηκε από 

τον Καθηγητή Frowein. Ως εκ τούτου, η εν λόγω µελέτη αποτελεί το υπόβαθρο της γνώµης 

µου, ενώ τα συµπεράσµατά µου βασίζονται στην τεκµηρίωση που παρουσιάζεται στην ίδια 

µελέτη. 

 

Τους τελευταίους µήνες µου έχουν σταλεί επιστολές και έγγραφα, συναφή µε τα διατάγµατα 

Benes και την εφαρµογή τους, από διάφορα πρόσωπα και οργανισµούς, κυρίως από την 

Γερµανία και την Ουγγαρία, µε τους οποίους ερχόµουν για πρώτη φορά σε επαφή. Επέλεξα, 

ωστόσο, να µην επικοινωνήσω µε τα πρόσωπα ή τους οργανισµούς αυτούς µέχρι την υποβολή 

της γνώµης µου στο Κοινοβούλιο. 

 

Συµµεριζόµενος την άποψη του Καθηγητή Frowein, θεωρώ ότι το πεδίο εφαρµογής του 

θέµατος που µας ζητήθηκε να µελετήσουµε περιορίζεται στα προβλήµατα που σχετίζονται µε 

την επικείµενη ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. Συνεπώς, παραλείπονται τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας, τα οποία άπτονται, πρωτίστως, 

των σχέσεων µε τους Ούγγρους. Εντούτοις, πρόκειται, σε µεγάλο βαθµό, για προβλήµατα 

παρόµοιας φύσεως. Συνεπώς, σηµαντικό µέρος της προβληµατικής και των συµπερασµάτων της 

µελέτης του Καθηγητή Frowein θα µπορούσε να βρει εφαρµογή στο ζήτηµα µεταξύ Σλοβακίας 

και Ουγγαρίας τηρουµένων των αναλογιών. Φυσικά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις συµφωνίες 

µεταξύ ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και Γερµανίας. 

 

Θα ήθελα επίσης να επισηµάνω έναν ακόµη περιορισµό. Η Ευρωπαϊκή Συµφωνία µεταξύ της 

ΕΕ και της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος εν ισχύι, δεν φαίνεται 

να εµπίπτει στην εντολή και δεν διερευνάται από τον καθηγητή Frowein. Συνεπώς, δεν θα 

διαπραγµατευτώ το ζήτηµα υπό το πρίσµα της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας. Θα ήθελα, ωστόσο, να 

αναφέρω εν συντοµία ότι το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (Ε∆) έκρινε ότι ορισµένες διατάξεις των 

Ευρωπαϊκών Συµφωνιών έχουν άµεση ισχύ εντός των κόλπων της ΕΕ και ότι, ως εκ τούτου, 

ενδέχεται να τις επικαλεστούν ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο δικαιοδοτικών 

διαδικασιών στα Κράτη Μέλη. Οι διατάξεις άµεσης ισχύος αφορούν, µεταξύ άλλων, στην 

ελεύθερη εγκατάσταση και κυκλοφορία των εργαζοµένων.1 ∆εν γνωρίζω επακριβώς αν η 

                                                 
1 Απόφαση C-63/99, Gloszczuk, [2001] Συλλογή I-6369 (αναγνώριση του δικαιώµατος πολωνού εργολάβου να 
ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα στο Ηνωµένο Βασίλειο), απόφαση C-268/99, A.M.Jany και συνεργάτες 
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∆ηµοκρατία της Τσεχίας εφαρµόζει ή όχι την Ευρωπαϊκή Συµφωνία κατά παρόµοιο τρόπο, 

επιτρέποντας έτσι σε ιδιώτες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να επικαλούνται τη Συµφωνία ενώπιον 

των δικαστηρίων της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. Το ζήτηµα αυτό άπτεται του γενικότερου 

ζητήµατος της ισχύος των διεθνών συνθηκών στο πλαίσιο της τσεχικής εσωτερικής νοµοθεσίας. 

Εντούτοις, στο βαθµό που η άµεση αυτή ισχύς αναγνωρίζεται από τα δικαστήρια της 

∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, θα πρέπει ήδη σήµερα να υφίσταται η δυνατότητα π.χ. εκδίκασης, 

ενώπιον των τσεχικών δικαστηρίων υποθέσεων σχετικών µε οικονοµικά και προσωπικά 

συµφέροντα Σουδητών Γερµανών, βάσει των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας. 

 

3. Το Θεµελιώδες ∆ίκαιο της ΕΕ περί Υπηκοότητας, ∆ιακρίσεων και Μειονοτήτων 
 

Πριν προβώ σε σχολιασµό επί µέρους σηµείων, θεωρώ σηµαντικό να υπενθυµίσω τη θεµελιώδη 

νοµοθεσία της ΕΕ περί υπηκοότητας, διακρίσεων και µειονοτήτων. Οι αρχές αυτές θα πρέπει να 

αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των υπό πραγµάτευση προβληµάτων. 

 

Κατά τη µελέτη των προβληµάτων και των συζητήσεων που σχετίζονται µε το θέµα των 

∆ιαταγµάτων Benes κατέστη προφανές ότι το ζήτηµα εξακολουθεί να είναι φλέγον, αν και τα 

γεγονότα έλαβαν χώρα πριν από 55 και πλέον χρόνια. Αφενός, οι θηριωδίες της ναζιστικής 

περιόδου θα πρέπει φυσικά να παραµείνουν ζωντανές στη συλλογική µνήµη και σε καµία 

περίπτωση να µην δικαιολογούνται, αφετέρου, καθώς επιζητούµε από µακρού χρόνου να 

οικοδοµήσουµε το ευρωπαϊκό µέλλον εν ειρήνη, είναι θεµελιώδους σηµασίας η ένταξη των 

νέων κρατών µελών να συντελεστεί εντός κλίµατος συµφιλίωσης και εµπιστοσύνης. 

 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο βασικότερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 1 της Συνθήκης για την ΕΕ, συνίσταται στη συνεχή σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των 

λαών της Ευρώπης. Εκτός αυτού, κάθε άτοµο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους µέλους 

είναι πολίτης της Ένωσης, ευρωπαίος πολίτης. Στην ουσία, δυνάµει του Άρθρου 18 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα κάθε ευρωπαίος πολίτης χαίρει του δικαιώµατος να 

µετακινείται και να διαµένει ελεύθερα εντός της επικράτειας των κρατών µελών. Σε µια 

πρόσφατη απόφαση ορόσηµο στην υπόθεση Baumbast,1 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο δηλώνει 

                                                                                                                                                            
κατά Staatssecretaris van Justitie, [2001] Συλλογή I-8615 (αναγνώριση του δικαιώµατος τσέχας ιερόδουλου να 
ασκήσει επαγγελµατική δραστηριότητα στο Άµστερνταµ).  
1 Απόφαση C-413/99, Baumbast και R, απόφαση της 17ης Σεπτεµβρίου 2002. 
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σαφώς ότι το άρθρο 18 έχει άµεση ισχύ. Ως εκ τούτου, ένα άτοµο δύναται να βασίσει τα 

ατοµικά του δικαιώµατα απευθείας στην ευρωπαϊκή του ιθαγένεια.  

 

Περαιτέρω, όπως άλλωστε πραγµατεύεται ο Καθηγητής Frowein στη µελέτη του, το Άρθρο 12 

ΣΕΚ περιέχει µία γενική απαγόρευση, συνταγµατικής φύσεως, οιασδήποτε διακρίσεως βάσει 

της εθνικότητας.. Στη νοµολογία του, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο έχει επεκτείνει αυτήν την αρχή 

αµεροληψίας σε γενική αρχή ίσης µεταχείρισης και την έχει εφαρµόσει σε πληθώρα µέτρων που 

εισάγουν έµµεσες διακρίσεις. Προσφάτως δε, το Συµβούλιο, ενεργώντας κατόπιν 

διαβουλεύσεων µε το Κοινοβούλιο, έκανε χρήση των εξουσιών που του εκχωρούνται δυνάµει 

του Άρθρου 13 ΣΕΚ, προκειµένου να αναλάβει κατάλληλη δράση κατά, µεταξύ άλλων, των 

διακρίσεων βάσει εθνικής καταγωγής, εκδίδοντας ειδικές οδηγίες ίσης µεταχείρισης.1 

 

Οι αρχές αυτές κατοχυρώνονται στον νέο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ειδικότερα, το Άρθρο 21 του Χάρτη ορίζει: �Απαγορεύεται οιαδήποτε διάκριση βάσει 

της� εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής,� της γλώσσας,� της ιδιότητας µέλους εθνικής 

µειονότητας �. 

 

Εν συντοµία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλώς µια ένωση εθνικών κρατών, αλλά ένωση 

όλων των διαφορετικών λαών που ζουν στους κόλπους της, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 

εθνοτικών και γλωσσικών της µειονοτήτων, η οποία προσφέρει σε κάθε πολίτη ενός κράτους 

µέλους την ιδιαίτερη ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη. Εντούτοις, ούτε αυτές οι µεταβατικές 

διατάξεις δεν θα πρέπει να εισάγουν έµµεσες διακρίσεις εις βάρος µειονοτήτων ή άλλων 

ειδικών οµάδων ευρωπαίων πολιτών. 

 

Κατ� αυτόν τον τρόπο, η Ένωση βασίζεται σε θεµελιώδεις αξίες που διαφοροποιούνται πλήρως 

από τις εθνικιστικές ιδεολογίες της Ευρώπης του παρελθόντος. Ο σεβασµός των βασικών αυτών 

αξιών στο πλαίσιο των Συνθηκών Ένταξης µε τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, µεταξύ άλλων, είναι 

κεφαλαιώδους σηµασίας, µολονότι οι µεταβατικές διατάξεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες για 

περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

 

                                                 
1 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου, OJ 2000 L 180/22 και οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, OJ 2000 L 
303/16. 
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4. Γενική Αξιολόγηση της Μελέτης 
 

Σε γενικές γραµµές, θεωρώ την µελέτη του Καθηγητή Frowein εξόχως σαφή και ιδιαιτέρως 

καλογραµµένη. Εντούτοις, ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατεύτηκε την εν λόγω τσεχική 

νοµοθεσία (∆ιατάγµατα Benes) ήταν πολύ επιφυλακτικός, ίσως υπέρ του δέοντος διακριτικός 

Υπό το πρίσµα των σύγχρονων αρχών ανθρωπιστικού δικαίου, η νοµοθεσία αυτή καθώς και η 

εφαρµογή της οφείλει να υποστεί δριµεία κριτική.  

 

Εκτιµώ την προσπάθεια του Καθηγητή Frowein να εξαγάγει στη µελέτη του αδιάσειστα 

συµπεράσµατα, λαµβανοµένων υπόψη των δυσκολιών που εµπεριέχονται σ� ένα τέτοιο 

εγχείρηµα. Επί της πλειονότητας των θεµάτων, εκτιµώ ότι ο συλλογισµός και τα συµπεράσµατα 

ήταν είναι πειστικά. 

 

Θεωρώ, ωστόσο, σκόπιµο να προβώ σε σχολιασµούς και να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις επί 

ορισµένων σηµείων.  

 

5. Η Νοµιµότητα των ∆ιαταγµάτων Benes 
 

Η µελέτη του Καθηγητή Frowein καταδεικνύει το ευρέως γνωστό γεγονός ότι υπήρχε άµεση 

συνάφεια µεταξύ των εξελίξεων εντός και στην ευρύτερη περιοχή της Τσεχοσλοβακίας λίγο 

πριν και κατά τη διάρκεια του Β� Παγκοσµίου Πολέµου, των ∆ιαταγµάτων Benes και της 

απέλασης των Σουδητών την περίοδο 1945-1946. Όπως επισηµαίνεται από τον Καθηγητή 

Frowein, η απέλαση έγινε δεκτή από τις δυνάµεις κατοχής στη Γερµανία και, στην ουσία, 

θεωρήθηκε, την εποχή εκείνη, συνέπεια των όσων είχαν προηγηθεί. Οι δηµεύσεις ήταν στενά 

συνδεδεµένες µε την απέλαση.  

 

Εντούτοις, οι µέθοδοι διεξαγωγής των δηµεύσεων και της απέλασης των ατόµων φαίνεται να 

ήταν ιδιαίτερα σκληρές και ακραίου χαρακτήρα σε πληθώρα περιπτώσεων. Τα µέτρα που 

ελήφθησαν εµπεριέχουν χαρακτηριστικά συλλογικής τιµωρίας. Ενδεχοµένως, επλήγησαν 

αρκετοί αθώοι. ∆εν είναι σαφές σε ποιο βαθµό δόθηκε στα άτοµα η δυνατότητα, αν δόθηκε, να 

υπερασπιστούν τους εαυτούς και να τύχουν αµερόληπτης δικαστικής, κατά προτίµηση, 

διερεύνησης της υποθέσεώς τους. 
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Στη µελέτη του, ο Καθηγητής Frowein σχολιάζει τη νοµιµότητα των ∆ιαταγµάτων Benes υπό το 

πρίσµα του διεθνούς δικαίου της εποχής (παράγραφος 16 και υποσηµείωση 9). Οφείλω, 

προσωπικά, να εκφράσω τις έντονες αµφιβολίες µου στο σηµείο αυτό. Όντως, πολλές εκ των 

βασικών αρχών του διεθνούς δικαίου παραβλέφθηκαν κατάφωρα κατά τη διάρκεια του Β� 

Παγκοσµίου Πολέµου. Αφετέρου, ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών, στα πρώτα Άρθρα περί 

θεµελιωδών στόχων και αρχών του οποίου διακηρύσσονταν ένας µεγάλος αριθµός ιδιαιτέρως 

σηµαντικών αρχών διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, περιήλθε εν ισχύι την 24η Οκτωβρίου 

1945, τουτέστιν προ της πλήρους εφαρµογής των ∆ιαταγµάτων. Οι διατάξεις του Χάρτη αυτού 

αποτέλεσαν έκφραση της αναβίωσης και της παγκόσµιας, σχεδόν, αναγνώρισης του διεθνούς 

δικαίου που συντελέστηκε αµέσως µετά τη λήξη του Πολέµου. 

 

Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, το ζήτηµα της επικείµενης ένταξης στην ΕΕ, οφείλουµε να 

αποδεχθούµε το σηµείο αφετηρίας του Καθηγητή Frowein, σύµφωνα µε το οποίο πρέπει να 

εξετάσουµε την παρούσα κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, τα ∆ιατάγµατα Benes, µπορούν µην 

ληφθούν υπόψη από ιστορικής σκοπιάς. Θα επανέλθω στο ζήτηµα της πιθανής παραµένουσας 

ισχύος των ∆ιαταγµάτων. Για την ΕΕ, η οποία δηµιουργήθηκε και υπέστη διαδοχικές 

αναδιαµορφώσεις σε µεταγενέστερες περιόδους, οι εξελίξεις της δεκαετίας του 1940 ανήκουν 

στο ιστορικό παρελθόν της Ευρώπης, το οποίο η ΕΕ ποτέ δεν είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει 

και για το οποίο δε φέρει καµία ευθύνη. Εκτός αυτού, η σύναψη και η έναρξη της ισχύος της 

Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων είναι 

µεταγενέστερη. 

 

Συνεπώς, µπορεί να γίνει δεκτή η άποψη του Καθηγητή Frowein, σύµφωνα µε την οποία τα 

Άρθρα 49 και 6 της ΣΕΕ θα πρέπει να ερµηνευθούν υπό το πρίσµα των µελλοντικών 

προοπτικών και όχι των γεγονότων του παρελθόντος (παράγραφοι 6 και 16). Συµφωνώ επίσης 

µε το υπ� αριθµόν 1 συµπέρασµα του Καθηγητή Frowein, σύµφωνα µε το οποίο οι τσεχικές 

δηµεύσεις την περίοδο 1945/46 δεν µπορούν να προσβληθούν δυνάµει του ισχύοντος δικαίου 

της EΕ.  

 

 

6. Οι Περιοριστικοί Κανόνες της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας περί της Επιστροφής 
Περιουσιακών Στοιχείων 
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Μετά την κατάρρευση του κοµµουνιστικού συστήµατος, δόθηκε το 1992 η δυνατότητα 

επιστροφής ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, κατά κύριο λόγο της έγγειας ιδιοκτησίας, σε 

άτοµα που είχαν στερηθεί των περιουσιακών τους στοιχείων συνεπεία των διαταγµάτων Benes 

περί δηµεύσεως (παράγραφος 26 στη µελέτη του Καθηγητή Frowein). Εντούτοις, η επιστροφή 

περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκε στους πολίτες της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας και η 

προθεσµία υποβολής αιτηµάτων επιστροφής εξέπνευσε την 30η Ιουνίου 2001. Το 1996, επήλθε 

αλλαγή της νοµοθεσίας, µε αναδροµική ισχύ. Η νέα νοµοθεσία απαιτούσε αδιάλειπτη 

υπηκοότητα ως προϋπόθεση για την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων. Κατ� αυτόν τον τρόπο, 

φαίνεται ότι δεν επετράπη το δικαίωµα επιστροφής περιουσιακών στοιχείων σε πολλά άτοµα 

που είχαν παραµείνει αφοσιωµένα στο κράτος της Τσεχοσλοβακίας κατά τη διάρκεια του 

Πολέµου αλλά διέφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια αυτού ή σχεδόν αµέσως µετά, 

συνεπεία των γεγονότων της πρώιµης µεταπολεµικής περιόδου. Όπως επισηµαίνεται από τον 

καθηγητή Frowein (παράγραφοι 29 και εξής) η περιοριστική νοµοθεσία της ∆ηµοκρατίας της 

Τσεχίας περί της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων έχει, σε πολλές περιπτώσεις, υποστεί τη 

δριµεία κριτική της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ. Παραδόξως, η ∆ηµοκρατία 

της Τσεχίας, µη συµµεριζόµενη, προφανώς, τις απόψεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, δεν έχει αλλάξει τη νοµοθεσία της. 

 

Είναι ευρέως γνωστό ότι άλλες πρώην κοµµουνιστικές χώρες έχουν ακολουθήσει διαφορετικές 

προσεγγίσεις στο θέµα της επιστροφής έγγειας ιδιοκτησίας. Σύγκριση µπορεί να γίνει, 

παραδείγµατος χάριν, µεταξύ Εσθονίας και Λετονίας, δύο χωρών των οποίων πολλοί κάτοικοι 

έφυγαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια και αµέσως µετά τον Πόλεµο. Μετά την κατάρρευση 

του κοµµουνιστικού συστήµατος, οι χώρες φιλοδοξούσαν να αποκαταστήσουν το καθεστώς 

έγγειας ιδιοκτησίας του 1939 στο πλαίσιο της γενικότερης παλινόρθωσης µιας κοινωνίας 

βασισµένης στο σύστηµα της οικονοµίας της αγοράς. Ως εκ τούτου, στους Εσθονούς και τους 

Λετονούς που διέµεναν σε άλλες χώρες (π.χ. στη Σουηδία ή τον Καναδά) από τα µέσα της 

δεκαετίας του 1940 καθώς και στους απόγονούς τους παραχωρήθηκε το δικαίωµα να 

επανακτήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το δικαίωµα αυτό φαίνεται να βρήκε ευρεία 

εφαρµογή. Αξιοσηµείωτη είναι η διαφορά σε σύγκριση µε την τσεχική προσέγγιση. 

 

Αναλύοντας τις απόψεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, και ειδικότερα 

όσον αφορά την υπόθεση De Fours Walderode, ο Καθηγητής Frowein εκτιµά ότι µπορεί να 

γίνει διαχωρισµός µεταξύ των ατόµων που επέδειξαν αφοσίωση στο κράτος της 

Τσεχοσλοβακίας και των άλλων. ∆εν θωρεί ορθό να εξαγάγουµε από την άποψη της Επιτροπής 
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το συµπέρασµα ότι θα πρέπει να εκχωρηθεί σε αυτούς τους τελευταίους, ήτοι τους Γερµανούς 

και τους Ούγγρους που υποχρεώθηκαν να φύγουν την περίοδο 1945-46 (παράγραφος 37) το 

γενικό δικαίωµα αξίωσης της επιστροφής των περιουσιακών τους στοιχείων. Προφανώς, 

διαφορετική άποψη επί του συγκεκριµένου σηµείου θα συνοδευόταν από µεγάλης κλίµακας 

επιπτώσεις. 

 

Στο υπ� αριθµόν 3 συµπέρασµά του ο Καθηγητής Frowein αναφέρει:  

 

�Ακόµη και εάν ληφθούν υπόψη οι απόψεις που εξέφρασε η Επιτροπή Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, δεν µπορεί, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσβληθεί 

η τσεχική νοµοθεσία, η οποία προβαίνει σε διαχωρισµό, σε ό,τι αφορά το δικαίωµα επιστροφής 

περιουσιακών στοιχείων, µεταξύ εκείνων που επέδειξαν αφοσίωση στην Τσεχοσλοβακία, οι 

οποίοι και διατηρούν την υπηκοότητά τους, και των υπολοίπων, διότι ο διαχωρισµός γίνεται σε 

λογική βάση.� 

 

Κατά την άποψή µου, στο συµπέρασµα αυτό πρέπει να προστεθούν µερικά ακόµη σηµεία. Κατά 

πρώτο λόγο, οι αποφάσεις επί ζητηµάτων  που εγείρονται λόγω της τσεχικής νοµοθεσίας περί 

επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες διερευνήθηκαν από διεθνή όργανα, όπως η 

Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, είναι αρκετά πρόσφατες και δεν διασαφηνίζουν όλες τις παραµέτρους που 

εµπλέκονται στο ζήτηµα αυτό. Νέες υποθέσεις είναι πιθανό να προκύψουν στο µέλλον, ίσως και 

ενώπιον των τσεχικών δικαστηρίων, οι οποίες θα συµβάλουν στην περαιτέρω διασαφήνιση των 

εµπλεκόµενων παραµέτρων. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι απαιτείται ή ενδείκνυται η οριστική 

γνώµη των πολιτικών θεσµικών οργάνων της ΕΕ επί της λογικής βάσης της τσεχικής 

νοµοθεσίας περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. 

 

Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα συγκεκριµένο σηµείο. Όσον 

αφορά στα αιτήµατα επιστροφής περιουσιακών στοιχείων, ακόµη και αν θεωρηθεί έγκυρος ο 

διαχωρισµός µεταξύ εκείνων που επέδειξαν αφοσίωση στο κράτος της Τσεχοσλοβακίας κατά τη 

διάρκεια του Πολέµου και των άλλων, εκκρεµεί το ζήτηµα της αποδοχής, δυνάµει του εν ισχύι 

δικαίου ανθρωπίνων δικαιωµάτων, των συνοπτικών διαδικασιών που εφαρµόστηκαν στην 

Τσεχοσλοβακία το 1945 ως οριστική διευθέτηση σε όλες τις περιπτώσεις. Όπως υπέδειξα στο 

τµήµα 5 της Γνώµης µου ανωτέρω, η αυστηρή και πλήρης εφαρµογή των ∆ιαταγµάτων ενέχει 
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την πιθανότητα να έχουν πέσει θύµατα δήµευσης και απέλασης άτοµα που δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις που απαιτούνται από τα ∆ιατάγµατα. 

 

Το δίκαιο της ΕΕ, όπως υπογραµµίζεται στο τµήµα 3 ανωτέρω, βασίζεται στο κράτος δικαίου, 

στο σεβασµό των ατοµικών δικαιωµάτων και στο δικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια. Στο 

παρόν πλαίσιο, δεν διασαφηνίζεται αν και σε ποιο βαθµό η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας καθιστά ή 

κατέστησε εφικτή την αµερόληπτη αναψηλάφηση των υποθέσεων, κατά προτίµηση από 

δικαστήριο, όσων ισχυρίζονται ότι τα ∆ιατάγµατα Benes δεν έπρεπε να είχαν εφαρµοστεί στην 

περίπτωσή τους. Οι γενικότερες, ωστόσο, πληροφορίες που έχω στη διάθεσή µου σχετικά µε 

την τσεχική νοµοθεσία της δεκαετίας του 1990 περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων 

φαίνεται να υποδεικνύουν ότι δεν θεσπίστηκαν παρόµοιες διαδικασίες. Αντίθετα, διαφαίνεται 

µία τάση να διατηρηθεί η πλήρης ισχύς της εφαρµογής των ∆ιαταγµάτων αυτών, γεγονός το 

οποίο κρίνω ως µη ικανοποιητικό. 

 

Στο υπ� αριθµόν 2 συµπέρασµά του ο Καθηγητής Frowein αναφέρει:  

 

�Οι περιορισµένοι τσεχικοί κανόνες που αφορούν την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που 

δηµεύτηκαν βάσει των ∆ιαταγµάτων Bene� δεν µπορούν να προσβληθούν βάσει του δικαίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι σήµερα δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης για 

επιστροφή και επειδή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρµόζεται µόνο µετά την 

ηµεροµηνία της ένταξης�. 

 

Κατά τη γνώµη µου, το συµπέρασµα αυτό δεν είναι επαρκώς εµπεριστατωµένο. Φυσικά, βάσει 

των προηγούµενων συνθηκών ένταξης, η σύναψη της Συνθήκης Ένταξης µε τη ∆ηµοκρατία της 

Τσεχίας δεν θα προσδώσει αναδροµική ισχύ στις Συνθήκες για την ΕΕ ούτε στο παράγωγο 

κοινοτικό κεκτηµένο. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων έχει πλήρη ισχύ σήµερα τόσο στους κόλπους της ΕΕ και των κρατών µελών όσο 

και στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Επιπλέον, το θεµελιώδες ανθρωπιστικό δίκαιο έχει 

ενσωµατωθεί στο σύστηµα του ΟΗΕ (όπως αποδεικνύεται από τις προαναφερθείσες υποθέσεις 

που ήδη έχουν παρουσιασθεί ενώπιον της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ), 

καθώς και στην κοινή νοµική κληρονοµιά των ευρωπαϊκών κρατών. Ως εκ τούτου, δεν 

συµµερίζοµαι την άποψη ότι η επικείµενη Συνθήκη Ένταξης αποκλείει το ενδεχόµενο προβολής 

αξίωσης επιστροφής περιουσιακών στοιχείων βάσει των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
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Ολοκληρώνοντας, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να θεωρηθεί ο συσχετισµός της επικείµενης 

Συνθήκης Ένταξης µε το ζήτηµα της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων ως προϋπόθεση για 

την ένταξη. Συνιστώ ότι η Συνθήκη δεν θα πρέπει να αποκλείει ούτε να επικυρώνει την ύπαρξη 

εκκρεµών αιτηµάτων επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. 

 

7. Τα ∆ιατάγµατα περί Ποινικού ∆ικαίου και Ποινικής ∆ικονοµίας 
 

Βάσει των συλλογισµών των παραγράφων 42-44 της µελέτης του, ο Καθηγητής Frowein εξάγει 

το υπ� αριθµόν 5 συµπέρασµα, σύµφωνα µε το οποίο: 

 

�Πρέπει να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δικαστικές αποφάσεις εκδοθείσες ερήµην βάσει των 

συγκεκριµένων ∆ιατάξεων που εγκρίθηκαν το 1945 και µετέπειτα δεν µπορούν να εκτελεστούν 

κατά ατόµων που θα εισέλθουν στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας µετά την ένταξη. Εάν κριθεί 

απαραίτητο, πρέπει να ψηφιστεί και σχετική νοµοθεσία. � 

 

Στηρίζω πλήρως την άποψη αυτή για τους λόγους που ήδη αναφέρονται. Πέραν των προφανών 

προβληµάτων που άπτονται των θεµελιωδών δικαιωµάτων, πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός 

ότι οι κανόνες λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων. 

Επιπλέον, στερούνται αναλογικότητας.1 

 

8. Η Εξαίρεση από την Εγκληµατική Ευθύνη ∆υνάµει του Νόµου του 1946 
 

Στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ νόµος του 1946, ο οποίος 

απαγορεύει την προσαγωγή σε δίκες ατόµων που προέβησαν σε «δίκαια αντίποινα» για πράξεις 

που έλαβαν χώρα την περίοδο της κατοχής. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, ο Καθηγητής 

Frowein καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν είναι απαραίτητο να απαιτήσει η ΕΕ την ανάκληση 

του νόµου ως προϋπόθεση για την ένταξη (συµπέρασµα υπ� αριθµόν 6). 

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, φαίνεται να υπάρχει αντιγνωµία µεταξύ των τσεχικών νοµικών κύκλων 

σχετικά µε το αν το νοµοθέτηµα θα κάλυπτε εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, ιδίως βίαιες 

                                                 
1 Στην απόφαση C-348/96, Donatella Calfa, [1999] Συλλογή I-11, το Ε∆ έκρινε µη αποδεκτή την ελληνική 
νοµοθεσία σύµφωνα µε την οποία η ισόβια απέλαση έπεται αυτοµάτως (πλην περιπτώσεων σοβαρών 
οικογενειακών λόγων) της καταδίκης ενός µη υπηκόου για αδίκηµα που σχετίζεται µε ναρκωτικά, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη ούτε η προσωπική κατάσταση του δράστη, ούτε η επικινδυνότητα του για τη δηµόσια τάξη.  
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παραβιάσεις. Εντούτοις, σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχω στη διάθεσή µου, δεν έχουν 

αναφερθεί ποτέ περιπτώσεις ποινικής δίωξης τέτοιων παραβιάσεων.  

 

Η ύπαρξη, σήµερα, ενός τέτοιου νόµου στη νοµοθεσία καταδεικνύει την ίδια διστακτικότητα, 

όσον αφορά την κάθαρση του παρελθόντος που παρατηρείται και σε ορισµένες πτυχές της 

νοµοθεσίας της δεκαετίας του 1990 περί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. Το γεγονός αυτό 

περιπλέκει αδικαιολόγητα την κατάσταση. Είµαι, ωστόσο, πρόθυµος να αποδεχθώ τον 

συλλογισµό του Καθηγητή Frowein, σύµφωνα µε τον οποίο δεν είναι απαραίτητο η Συνθήκη 

Ένταξης να περιλαµβάνει ως προϋπόθεση, 56 χρόνια µετά, το σταθερό αίτηµα ανάκλησης του 

νόµου. 

 

9. Προστασία Μειονοτήτων 
 

Οι απαιτήσεις προστασίας µειονοτήτων ορίζονται σαφώς στο δίκαιο της ΕΕ και στις διάφορες 

διεθνείς συνθήκες. Όπως αναφέρει ο Καθηγητής Frowein στο υπ' αριθµόν 7 συµπέρασµά του, η 

∆ηµοκρατία της Τσεχίας οφείλει, ως µέλος της ΕΕ, να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις αυτές. 

 

Κατά τη γνώµη µου, είναι απολύτως προφανές ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Αναφέροµαι σε όσα 

έγραψα στο τµήµα 3, ανωτέρω, σχετικά µε το θεµελιώδες δίκαιο της ΕΕ περί υπηκοότητας, 

διακρίσεων και µειονοτήτων.  

 

Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι σε περίπτωση εντάξεως στην ΕΕ της ∆ηµοκρατίας της 

Σλοβακίας, η χώρα αυτή θα φέρει τις ίδιες υποχρεώσεις σε σχέση, παραδείγµατος χάριν, µε την 

ουγγρική της µειονότητα. 

 

 

10. ∆ικαίωµα επιστροφής 
 

Η ορθή ερµηνεία του όρου απέλαση εµπεριέχει όχι µόνο την υποχρέωση να εγκαταλειφθεί η 

χώρα αλλά και την απαγόρευση επιστροφής. Προφανώς οι απελάσεις της περιόδου 1945-46 

βασίζονταν στην αρχή ότι στους ανθρώπους που υποχρεώνονταν να φύγουν δεν επιτρεπόταν να 

επιστρέψουν. Η αυστηρότητα µε την οποία διεξάγονταν οι απελάσεις καθώς και η ακόλουθη 

µετατροπή της Τσεχοσλοβακίας σε κοµµουνιστικό κράτος πέραν του "σιδηρού 
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παραπετάσµατος" µείωσαν φυσικά το ενδιαφέρον επιστροφής σε µεγάλο βαθµό. Εντούτοις, υπό 

τις παρούσες συνθήκες και υπό το φως της επικείµενης εντάξεως, το ζήτηµα της παραµένουσας 

ισχύος των ∆ιαταγµάτων Benes εξακολουθεί να είναι καίριο, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα 

των ατόµων που ανήκουν στις σχετικές κατηγορίες, καθώς και των απογόνων τους, να 

επιστρέψουν στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας προκειµένου να εγκατασταθούν και να εργασθούν σε 

αυτήν, να αγοράσουν ακίνητη περιουσία και να αναπτύξουν επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

 

Επί του σηµαντικού αυτού σηµείου, η µελέτη του Καθηγητή Frowein δεν περιλαµβάνει 

πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα κατάσταση. Το πιθανότερο είναι ότι δεν είχε στη διάθεσή 

του τέτοιου είδους πληροφορίες, καθώς, όπως αναφέρει στη µελέτη του, δεν είχε πρόσβαση στις 

πληροφορίες σχετικά µε το στάδιο των διαπραγµατεύσεων ένταξης (παράγραφος 12). 

Εντούτοις, θεωρώ πολύ σηµαντικό το να επισηµάνω το γεγονός ότι το παρόν ζήτηµα πρέπει να 

διερευνηθεί πλήρως προ της σύναψης της συνθήκης ένταξης. Θα ήθελα, στο πλαίσιο αυτό, να 

υπογραµµίσω το γεγονός ότι τα µέτρα που εισάγουν διακρίσεις δεν υφίστανται απαραίτητα υπό 

την µορφή απροκάλυπτων απαγορεύσεων, αλλά οι εκφάνσεις τους περιλαµβάνουν ποικιλία 

περιοριστικών µέτρων. Όπως είναι ευρέως γνωστό, στους κόλπους της ΕΕ υπάρχει πλήρης 

ελευθερία µετακίνησης µεταξύ των κρατών µελών, καθώς και απασχόλησης, αγοράς ακίνητης 

περιουσίας και ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Στην παράγραφο 12 της µελέτης του ο Καθηγητής Frowein αναφέρει: 

 

�Τα ζητήµατα που τίθενται στην εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υποδεικνύουν κατ΄ 

ουδένα τρόπο ότι οι διαπραγµατεύσεις ένταξης θα µπορούσαν να προβλέπουν οποιουδήποτε 

είδους διακρίσεις µεταξύ πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά την ένταξη. Πράγµατι, πρέπει 

να τονιστεί ότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε θεµελιώδη παραβίαση των παραδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ θα µπορούσε ακόµη και να προσβληθεί νοµικά ως διάταξη της 

συνθήκης που εισάγει διακρίσεις και η οποία δεν συνάδει µε τις γενικές συνταγµατικές αρχές 

στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.� 

 

Στο υπ� αριθµόν 8 συµπέρασµά του ο Καθηγητής Frowein αναφέρει ότι η γνώµη του βασίζεται 

στην παραδοχή ότι από τη στιγµή της ένταξης όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 

ίσα δικαιώµατα στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. 
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Συµφωνώ µε τα συµπεράσµατα αυτά. Θεωρώ εφικτή την αποδοχή αναλογικών µεταβατικών 

διατάξεων που θα εµπεριέχονται στην Συνθήκη Ένταξης και θα αφορούν στους περιορισµούς 

των δικαιωµάτων των πολιτών άλλων κρατών µελών της ΕΕ να εγκαθίστανται, να 

απασχολούνται, να αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα και να αγοράζουν ακίνητη 

περιουσία στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Είναι, ωστόσο, απολύτως απαραίτητο οι διατάξεις 

αυτές να µην εισάγουν διακρίσεις, όπως για παράδειγµα, να µην καθιστούν οποιαδήποτε 

ιδιαίτερη οµάδα ευρωπαίων πολιτών αντικείµενο ειδικής, δυσµενούς µεταχείρισης. 

 

11. Συµπεράσµατα  
 

Θεωρώ ότι σε γενικές γραµµές έχω παραθέσει µια ιδιαιτέρως ευνοϊκή γενική αξιολόγηση της 

µελέτης του Καθηγητή Frowein (τµήµα 4). 

Υπενθυµίζω ότι τόσο η µελέτη όσο και η γνώµη µου δεν καλύπτουν την Ευρωπαϊκή Συµφωνία 

που βρίσκεται επί του παρόντος εν ισχύι.  

Υπενθυµίζω επίσης το θεµελιώδες δίκαιο της ΕΕ περί υπηκοότητας, διακρίσεων και 

µειονοτήτων και τη σπουδαιότητά του στο παρόν πλαίσιο (τµήµα 3). 

Αµφισβητώ εντόνως τη νοµιµότητα των ∆ιαταγµάτων Benes δυνάµει του διεθνούς δικαίου, 

υποστηρίζω, ωστόσο, το βασικό συµπέρασµα του Καθηγητή Frowein (υπ� αριθµόν 1). Βλέπε 

Τµήµα 5. 

Πραγµατεύοµαι τους τσεχικούς περιοριστικούς κανόνες περί της επιστροφής περιουσιακών 

στοιχείων. Εισάγω ορισµένες προσθήκες, τις οποίες κρίνω σηµαντικές, στα συµπεράσµατα 2 

και 3 του Καθηγητή Frowein. Οι απόψεις µου, στο τµήµα 6 της γνώµης µου, βασίζονται κατά 

κύριο λόγο στον συσχετισµό µε το θεµελιώδες ανθρωπιστικό δίκαιο. ∆εν θεωρώ ότι είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ο συσχετισµός της επικείµενης Συνθήκης Ένταξης µε 

το ζήτηµα της επιστροφής περιουσιακών στοιχείων. Συνιστώ ότι η Συνθήκη δεν θα πρέπει να 

αποκλείει ούτε να επικυρώνει την ύπαρξη εκκρεµών αξιώσεων επιστροφής περιουσιακών 

στοιχείων.  

Υποστηρίζω το υπ� αριθµόν 5 συµπέρασµα του Καθηγητή Frowein σχετικά µε τα διατάγµατα 

περί ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας, καθώς και το υπ� αριθµόν 6 συµπέρασµά του 

σχετικά µε την εξαίρεση από εγκληµατική ευθύνη δυνάµει του νόµου του 1946. 

Υποστηρίζω το υπ� αριθµόν 7 συµπέρασµά του σχετικά µε την προστασία µειονοτήτων.  

Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο υπ� αριθµόν 8 συµπέρασµα που είναι και το τελευταίο του 

Καθηγητή Frowein, καθώς και σε ό,τι έχω γράψει επί του συγκεκριµένου σηµείου στο τµήµα 10 
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της γνώµης µου. Οι διατάξεις της επικείµενης Συνθήκης Ένταξης δεν πρέπει να εισάγουν 

διακρίσεις, όπως για παράδειγµα, να µην καθιστούν οποιαδήποτε ιδιαίτερη οµάδα ευρωπαίων 

πολιτών αντικείµενο ειδικής, δυσµενούς µεταχείρισης. 

 

1η Οκτωβρίου 2002, Στοκχόλµη 

 

 

Ulf Bernitz 
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Εντιµότατος Λόρδος Kingsland, Σύµβουλος του Στέµµατος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ BENES ΚΑΙ  

ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

συνταχθείσες  
 

υπό του 
 

Εντιµότατου Λόρδου Kingsland, Συµβούλου του Στέµµατος 
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1. Τα ∆ιατάγµατα Benes είναι µια σειρά διαταγµάτων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 
Β� Παγκοσµίου Πολέµου και κατά την περίοδο που ακολούθησε αµέσως µετά την 
απελευθέρωση, από τον τότε Πρόεδρο της Τσεχοσλοβακίας Edvard Benes.  

 
2. Το υπό εξέταση ζήτηµα έγκειται στο αν θα µπορούσαν τα ∆ιατάγµατα Benes να 
εµποδίσουν την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Τα ∆ιατάγµατα Benes 
 

3. Υπάρχουν εννέα διατάγµατα τα οποία υποδείχθηκαν ως δυνητικά εµπόδια για την 
ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ως εξής: 
 

  ∆ιατάγµατα περί περιουσιακών στοιχείων και της δήµευσής τους 
 

(α) ∆ιάταγµα 5/1945 (19.5.45) � Ακυρότητα νόµων περί περιουσιακών στοιχείων, οι 
οποίοι περιήλθαν εν ισχύι την περίοδο της κατοχής  
(β) ∆ιάταγµα 12/1945 (21.6.45) � ∆ήµευση και εσπευσµένη διανοµή γεωργικών 
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε Γερµανούς, Ούγγρους, προδότες, και συνεργάτες τους, 
καθώς και σε ορισµένους οργανισµούς και ινστιτούτα 
(γ) ∆ιάταγµα 28/1945 (20.7.45) 
(δ) ∆ιάταγµα 108/1945 (25.10.45) � ∆ήµευση περιουσιακών στοιχείων του εχθρού 
και ταµεία εθνικής αναγέννησης 

 
  ∆ιατάγµατα περί υπηκοότητας 
 

(ε) ∆ιάταγµα 33/1945 (2.8.45) � Υπηκοότητα Ατόµων Γερµανικής και Ουγγρικής 
Εθνικότητας 
 

  ∆ιατάγµατα περί ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας 
 

(στ) ∆ιάταγµα 16/1945 (19.6.45) � �∆ιάταγµα περί Απονοµής ∆ικαιοσύνης σε 
Περιπτώσεις Μείζονος Σηµασίας � � Τιµωρία Ναζιστών Εγκληµατιών και των 
συνεργατών τους και έκτακτα λαϊκά δικαστήρια  
(ζ) ∆ιάταγµα 138/1945 (27.10.45) � �∆ιάταγµα περί Απονοµής ∆ικαιοσύνης σε 
Περιπτώσεις Ελάσσονος Σηµασίας � � Τιµωρία αδικηµάτων κατά της εθνικής 
αξιοπρέπειας 
(η) ∆ιάταγµα 71/1945 � Καταναγκαστικά έργα για άτοµα που έχασαν την 
τσεχοσλοβακική υπηκοότητά τους συνεπεία του ∆ιατάγµατος 33/1945 
(θ) Νόµος Αρ. 115/1946 (8.5.46) � �Νόµος περί Αµνηστίας� � Εξαίρεση από 
εγκληµατική ευθύνη για πράξεις που συντελέστηκαν ως αντίποινα κατά των 
δυνάµεων κατοχής 
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Η εγκυρότητα των ∆ιαταγµάτων  Benes 
 

4. Έχουν ανακύψει ζητήµατα ως προς την εγκυρότητα των ∆ιαταγµάτων Benes. Οι 
πολέµιοί τους υποστηρίζουν ότι η άσκηση εξουσίας από την εκτελεστική αρχή 
(Πρόεδρος) υπό της οποίας εκδόθηκαν αντέκειτο στη συνταγµατική νοµοθεσία που 
ίσχυε την εποχή εκείνη. 

 
5. Η Συµφωνία του Μονάχου του 1938 και η εισβολή και επακόλουθη κατοχή της 
Τσεχοσλοβακίας το 1939 οδήγησαν σε µία πολιτική τάξη πραγµάτων που δεν 
προβλεπόταν ούτε θεσπιζόταν από το Σύνταγµα της Τσεχοσλοβακίας. Μετά από µία 
αρχική περίοδο αβεβαιότητας µε αφετηρία τον Ιούλιο του 1940, η Κυβέρνηση της 
Τσεχοσλοβακίας ήταν ήδη τον Ιούλιο του 1941 αναγνωρισµένη από την βρετανική 
κυβέρνηση ως εξόριστη Κυβέρνηση που ασκούσε τα καθήκοντα της στο Λονδίνο βάσει 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος1. Παρά το γεγονός ότι η βρετανική κυβέρνηση της εποχής δεν 
είχε αποφανθεί οριστικώς υπέρ της εγκυρότητας των ∆ιαταγµάτων, η άποψη της 
εµπεριείχε στοιχεία κοινής λογικής, ενώ παράλληλα αντανακλούσε την άποψη των 
συµµαχικών δυνάµεων επί της νοµιµότητας της εξόριστης κυβέρνησης της 
Τσεχοσλοβακίας. 

 
 

6. Κατά τη διάρκεια του πολέµου, οι αρχηγοί κρατών των άλλων υπό κατοχή εδαφών 
κυβερνούσαν µε τη βοήθεια παρόµοιων µηχανισµών. Παραδείγµατα αποτελούν η 
Βασίλισσα της Ολλανδίας, ο Βασιλιάς της Νορβηγίας ή ο Βασιλιάς της 
Γιουγκοσλαβίας.2 Στην Πολωνία, όπου το σύνταγµα προέβλεπε εξουσίες για τη 
διακυβέρνηση της χώρας εν καιρώ πολέµου, έγινε χρήση παρόµοιων µέτρων.3 Όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως, το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών των άλλων υπό κατοχή 
εδαφών χρησιµοποιούσαν παρόµοιους µηχανισµούς διακυβέρνησης δεν νοµιµοποιεί 
αυτούς που χρησιµοποιούνταν από την Τσεχοσλοβακία. Αποδεικνύει, ωστόσο, ότι η 
διακυβέρνηση µέσω διατάγµατος θεωρείται βιώσιµος τρόπος διακυβέρνησης όταν ένας 
Αρχηγός Κράτους επιχειρεί να κυβερνήσει όντας εν εξορία.  

 
7. Μετά τη λήξη του πολέµου, τα ∆ιατάγµατα Benes επικυρώθηκαν από το Συνταγµατικό 
Νόµο Αρ. 57/1946 της 28ης Μαρτίου 1946. 

 
�Η Προσωρινή Εθνοσυνέλευση ψήφισε τον Νόµο αυτόν 
προκειµένου να εγκρίνει και να προσδώσει θέση νόµου στα 
προεδρικά διατάγµατα, επικυρώνοντας κατ� αυτόν τον τρόπο 
το ratihabitio. Το Άρθρο 1 του παρόντος νόµου προβλέπει ότι η 
Προσωρινή Εθνοσυνέλευση εγκρίνει και προσδίδει θέση νόµου 
στα συνταγµατικά και προεδρικά διατάγµατα που εκδόθηκαν 
βάσει του Συνταγµατικού ∆ιατάγµατος επί της Προσωρινής 
Άσκησης Νοµοθετικής Εξουσίας της 15ης Οκτωβρίου 1940, 
συµπεριλαµβανοµένου του εν λόγω διατάγµατος. Όλα τα 
προεδρικά διατάγµατα θα θεωρούνταν εξ� αρχής νόµοι, ενώ 

                                                 
1 Η γνώµη που κατατέθηκε από Υπουργείο Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας επί των διαταγµάτων Benes, σελίδα 10. 
2 Αυτόθι, σελίδα 9. 
3 Αυτόθι, σελίδα 10. 
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όλα τα συνταγµατικά διατάγµατα θα θεωρούνταν 
συνταγµατικοί νόµοι. �1 

 
8. Θα πρέπει, επιπλέον, να σηµειωθεί ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας 
θεωρεί τα διατάγµατα Benes ως τη βάση της µεταπολεµικής νοµοθεσίας της 
Τσεχοσλοβακίας: 
 

�Σε ό,τι αφορά την επιτυχία του ratihabitio, η διαµάχη που έχει 
ως αντικείµενο τα διατάγµατα, την πιθανή ακύρωσή τους από 
την αρχή της έκδοσής τους ή την τροποποίηση ή την 
ανάκλησή τους, θέτει στην ουσία υπό αµφισβήτηση τις βάσεις 
της µεταπολεµικής νοµοθεσίας της Τσεχοσλοβακίας. �2 

 
9. Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας (�CCCR�) είναι το τελικό 
δικαστήριο που εκδίδει τις οριστικές αποφάσεις σε θέµατα συνταγµατικού δικαίου στη 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Η γνώµη του είναι δεσµευτική για όλους τους πολίτες και τις 
αρχές της Τσεχοσλοβακίας. Αυτό θεσπίζεται σαφώς στο Άρθρο 89 του Συντάγµατος της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας: 
 

�Άρθρο 89 
(1) Οι αποφάσεις του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου ισχύουν 

από τη στιγµή που εκδίδονται κατά τρόπο που ορίζεται 
από το νόµο, εκτός εάν το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο 
έχει αποφανθεί διαφορετικά επί της ισχύος τους. 

(2) Οι ισχύουσες αποφάσεις του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου 
θα είναι δεσµευτικές για όλες τις αρχές και τους 
πολίτες.� 

 
10. Το CCCR έκρινε ότι τα ∆ιατάγµατα  Benes ήταν έγκυρα και συνταγµατικά. Στη γνώµη 
του που παρατίθεται στην Εκτίµηση Αρ. 55/1995 της 8ης Μαρτίου 1995 δηλώνει: 

 
��εφόσον η εχθρική κατοχή του εδάφους της 
Τσεχοσλοβακίας από τις ένοπλες δυνάµεις του Ράιχ είχε 
καταστήσει ανέφικτη την επιβολή της εξουσίας του κυρίαρχου 
κράτους που απέρρεε από τον Συνταγµατικό Χάρτη της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, ο οποίος θεσπίστηκε βάσει 
του Συνταγµατικού Νόµου Αρ. 121/1920 και του συνόλου της 
έννοµης τάξης του κράτους της Τσεχοσλοβακίας, η προσωρινή 
Συνταγµατική Τάξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας, η 
οποία συστάθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, πρέπει να θεωρείται 
ως η διεθνώς αναγνωρισµένη νόµιµη συνταγµατική αρχή του 
κράτους της Τσεχοσλοβακίας. Συνεπεία των ανωτέρω και ως 
αποτέλεσµα της κύρωσής τους από την Προσωρινή 
Εθνοσυνέλευση µε το Συνταγµατικό Νόµο Αρ. 57/1946 της 28ης 
Μαρτίου του 1946, όλες οι κανονιστικές πράξεις της 
Προσωρινής Συνταγµατικής Τάξης της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχοσλοβακίας αποτελούν έκφραση της νόµιµης νοµοθετικής 
εξουσίας της Τσεχοσλοβακίας (Τσεχίας), από την οποία 

                                                 
1 Αυτόθι, σελίδα 9. 
2 Αυτόθι., σελίδα 9. 
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απορρέουν οι αγώνες των εθνών της Τσεχοσλοβακίας για την 
αποκατάσταση της έννοµης και συνταγµατικής τάξης της 
∆ηµοκρατίας.�1 

 
11. Κατά τη γνώµη µου, εναπόκειται στο CCCR να αποφανθεί περί της εγκυρότητας των 
∆ιαταγµάτων Benes κατά την έκδοσή τους, καθώς και περί του σηµερινού τους κύρους. 
Λαµβανοµένης υπόψη της κύρωσης των ∆ιαταγµάτων Benes από ένα δεόντως συσταθέν 
Κοινοβούλιο λίγο µετά το τέλος του πολέµου και της εκτίµησης του CCCR ότι τα 
∆ιατάγµατα είναι έγκυρα, θεωρώ ότι τα ∆ιατάγµατα αυτά είναι έγκυρα και ότι κανένα 
άλλο κράτος-µέλος δεν έχει τη δικαιοδοσία να θέσει υπό αµφισβήτηση ή να αποφανθεί 
περί της εγκυρότητάς τους. 

Κριτήρια για την ένταξη στην EΕ 
 
12. Το Άρθρο 47 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση [ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ] (�ΣΕΕ�) 
αναφέρει τα κριτήρια ένταξης στην ΕΕ: 
 

�1.  Κάθε ευρωπαϊκό κράτος το οποίο σέβεται τις αρχές που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, µπορεί να ζητήσει να 
γίνει µέλος της Ένωσης. Απευθύνει την αίτησή του στο 
Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει οµόφωνα, αφού ζητήσει τη 
γνώµη της Επιτροπής και µετά από σύµφωνη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει βάσει 
απόλυτης πλειοψηφίας των µελών από τα οποία απαρτίζεται.� 
 

 
�2.  �Οι όροι της προσχωρήσεως και οι λόγω αυτής αναγκαίες 
προσαρµογές των Συνθηκών που θεµελιώνουν την Ένωση, 
αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών 
και του υποψηφίου κράτους. Η συµφωνία αυτή υπόκειται σε 
επικύρωση εκ µέρους όλων των συµβαλλοµένων κρατών, κατά 
τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες.� 
 

13. Το Άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΣΕΕ αναφέρει: 
 

�Η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 
δηµοκρατίας, του σεβασµού των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
και των θεµελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, 
αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη µέλη. � 

 
14. Επιπρόσθετες απαιτήσεις για την ένταξη, γνωστές ως Κριτήρια της Κοπεγχάγης, 
θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον Ιούνιο του 1993. Αυτές 
προβλέπουν ότι: 
 

�για τη συµµετοχή απαιτείται η υποψήφια χώρα να έχει 
επιτύχει τη σταθερότητα των θεσµών που εγγυώνται τη 
δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
και το σεβασµό και την προστασία των µειονοτήτων. �.2 

                                                 
1 Αυτόθι, σελίδα 3. 
2 Γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : Harry Tebbens, Antonio Caiola και Gregorio Clariana, σελίδα 7.  



 

PE 323.934 

 

63

 
15. Στο έγγραφό της �Για την Επιτυχία της ∆ιεύρυνσης� [SEC (2001) 1744 έως 1753], η 
Ευρωπαϊκή Eπιτροπή αναφέρει στη σελίδα 5: 
 

�Οι προϋποθέσεις για την προσχώρηση, που καθορίστηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993 και 
αποσαφηνίστηκαν περαιτέρω από τα µετέπειτα Ευρωπαϊκά 
Συµβούλια, περιλαµβάνουν σηµεία αναφοράς για την εκτίµηση 
της προόδου που σηµείωσε κάθε υποψήφια χώρα. Οι 
προϋποθέσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν και σήµερα και 
δεν υφίσταται λόγος τροποποίησής τους.�1  
 

16. Γίνεται, ως εκ τούτου, σαφές ότι αυτές είναι οι αρχές βάσει των οποίων θα αποφασισθεί 
η ένταξη. 

 

∆ιατάγµατα περί περιουσιακών στοιχείων και της δήµευσής τους 
 
17 Το διάταγµα 5/1945 ακύρωνε ορισµένες αγοραπωλησίες περιουσιακών στοιχείων που 
πραγµατοποιήθηκαν από Ναζιστές Γερµανούς κατά τη διάρκεια της κατοχής. Προέβλεπε 
ότι: 

 
�οποιαδήποτε µορφή µεταβίβασης ή αγοραπωλησίας 
περιουσιακών στοιχείων που θίγει ιδιοκτησιακά δικαιώµατα 
σε σχέση µε κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, καθώς 
και µε τη δηµόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία πρέπει να 
ακυρώνεται, αν υιοθετήθηκε προ της 29ης Σεπτεµβρίου 1938 
υπό την πίεση της ναζιστικής κατοχής ή τυχόν εθνικής, 
φυλετικής ή πολιτικής δίωξης.�2 

 
�Τα περιουσιακά στοιχεία ατόµων τα οποία δεν τυγχάνουν της 
εµπιστοσύνης της χώρας, εντός της επικράτειας της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, θα τεθούν υπό καθεστώς δηµόσιας 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις περαιτέρω διατάξεις του 
παρόντος διατάγµατος.�3 

 
18 ∆ιάταγµα 12/1945 που αφορά στη �δήµευση και εσπευσµένη διανοµή της γεωργικής 
ιδιοκτησίας των Γερµανών και Ούγγρων και όσων διέπραξαν προδοσία και 
ενήργησαν ως εχθροί του τσεχικού και του σλοβακικού λαού.� Προέβλεπε την 
απαλλοτρίωση, µε άµεση ισχύ και χωρίς αποζηµίωση της γεωργικής περιουσίας, µε 
σκοπό την αγροτική µεταρρύθµιση. Αφορούσε στη γεωργική ιδιοκτησία, 
συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων κτιρίων και κινητών περιουσιακών στοιχείων που 
περιλαµβάνονταν σε αυτήν, υπό την κατοχή όλων των ατόµων γερµανικής και 

                                                 
1 Για την επιτυχία της διεύρυνσης - Έγγραφο Στρατηγικής και Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο που σηµείωσε κάθε 
υποψήφια χώρα στην πορεία της προς την ένταξη [SEC (2001) 1744 έως 1753]  /* COM/2001/0700 τελικό */, σελίδα 5. 
2 Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα του 1945, πρόσθετες πληροφορίες για τα ∆ιατάγµατα Benes από το Υπουργείο Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχίας, 14/06/2002. 
3 Γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σελίδα 9, ό.π. υποσηµείωση 7. 
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ουγγρικής εθνικότητας, ανεξαρτήτως του καθεστώτος υπηκοότητας υπό το οποίο 
τελούσαν.1 

 
19 ∆ιάταγµα 108/1945 που αφορά στη δήµευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκαν σε 
Γερµανούς, Ούγγρους, προδότες και συνεργάτες τους, καθώς και σε �άτοµα που είχαν 
τηρήσει αναξιόπιστη στάση προς το κράτος�. ∆εν δηµεύτηκαν, ωστόσο, τα 
περιουσιακά στοιχεία ατόµων (συµπεριλαµβανοµένων Γερµανών και Ούγγρων) που 
�συµµετείχαν ενεργά στον αγώνα  για τη διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας 
και την απελευθέρωση της ∆ηµοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας�.2   

 
20 Τα διατάγµατα αυτά συνδέονταν άµεσα µε τα περί απονοµής δικαιοσύνης, ενώ θα 
λαµβάνονταν υπόψη οι αποφάσεις περί διατήρησης της τσεχοσλοβακικής υπηκοότητας 
δυνάµει του ∆ιατάγµατος 33/1945.3 Πρόσθετες εξαιρέσεις επί των διαταγµάτων αυτών 
αφορούσαν την πλειονότητα των ατόµων που είχαν επιστρέψει από στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και άτοµα που είχαν αποδεδειγµένα στηρίξει το τσεχικό έθνος στον 
αγώνα κατά του Ναζισµού. Τα διατάγµατα αυτά ίσχυσαν για µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο. Το CCCR εκφέρει την γνώµη ότι εφόσον η χρονική αυτή περίοδος έχει 
εκπνεύσει και δεν µπορούν πλέον να συσταθούν νέες έννοµες σχέσεις, τα διατάγµατα 
αυτά δεν µπορούν να αναθεωρηθούν.  

 
21 Συγκεκριµένα, το CCCR σηµειώνει τα ακόλουθα όσον αφορά στο ∆ιάταγµα 108/1945: 

 
�∆εδοµένου ότι η κανονιστική αυτή πράξη έχει ήδη 
εκπληρώσει τους σκοπούς της και ότι για περίοδο που 
υπερβαίνει τις τέσσερις δεκαετίες δεν έχει συστήσει περαιτέρω 
έννοµες σχέσεις και ως εκ τούτου δεν διαθέτει πλέον 
συστατικό χαρακτήρα, η ανακολουθία της, υπό τις δεδοµένες 
συνθήκες, ως προς τους συνταγµατικούς νόµους ή τις διεθνείς 
συνθήκες�δεν µπορεί να αποτελέσει σήµερα αντικείµενο 
αναθεώρησης. �4 

 
22 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ενώ το CCCR εκφέρει τη γνώµη ότι το ∆ιάταγµα αυτό 
δεν έχει πλέον εφαρµογή στη σύναψη έννοµων σχέσεων, δεν δηλώνει ότι τα ∆ιατάγµατα 
δεν βρίσκονται σήµερα σε ισχύ. Στην πραγµατικότητα, τα ∆ιατάγµατα αυτά αποτέλεσαν 
τη βάση πάνω στην οποία θεµελιώθηκαν νέα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, τα οποία 
ασκούνται για περισσότερο από 50 χρόνια. Εκτιµώ ότι το αντίθετο αντιβαίνει στις αρχές 
της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου. 
 

23 Μπορεί η απαλλοτρίωση περιουσίας δυνάµει των ∆ιαταγµάτων Benes, αν λάµβανε χώρα 
σήµερα, να αποτελούσε παραβίαση της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την Προάσπιση των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (�ECHR�). Το CCCR επισηµαίνει, ωστόσο, το ακόλουθο 
σηµείο:  
 

��αληθεύει κατά κανόνα πως ό,τι προέρχεται από το 
παρελθόν πρέπει να κρίνεται ως αποδεκτό υπό το πρίσµα των 
σηµερινών αξιών· εντούτοις, η αξιολόγηση αυτή του 

                                                 
1 Υπόθεση του Πρίγκιπα Hans-Adam II του Λιχτενστάιν κατά. της Γερµανίας, αριθµός αίτησης: 42527/98, 12/07/2001 
2 Γνώµη του Υπουργείου των Εξωτερικών της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας επί των ∆ιαταγµάτων  Benes, σελίδα 12. 
3 ό.π. υποσηµείωση 12, σελίδα 12. 
4 ό.π. υποσηµείωση 12, σελίδα 5. 
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παρελθόντος ενδέχεται να µην είναι µια απλή εκφορά κρίσης 
του παρόντος για το παρελθόν. Ούτως ειπείν, η παρούσα τάξη, 
βασιζόµενη σε µεταγενέστερα γεγονότα, αξιοποιεί τις 
παρελθούσες εµπειρίες, διερευνά και αξιολογεί πληθώρα 
φαινοµένων µε το πλεονέκτηµα της αναδροµικής γνώσης, 
αλλά δεν µπορεί να αναλάβει ρόλο κριτή απέναντι στην τάξη 
που επικρατούσε στο παρελθόν .�1 

 
24 Είµαι σύµφωνος µε τη γνώµη του CCCR. Τα ∆ιατάγµατα αυτά φαίνονται ίσως 
εθνικιστικά και/ή ότι εισάγουν διακρίσεις υπό το πρίσµα του παρόντος πολιτικού 
κλίµατος. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοηθούν στο πλαίσιο των συνεπειών του Β� 
Παγκοσµίου Πολέµου. ∆εν θα πρέπει να επηρεάσουν την ένταξη, καθώς δεν έχουν 
καµία ισχύ επί των δικαιωµάτων σήµερα.  

 
25 Επιπλέον, η απαλλοτρίωση περιουσίας βάσει των διαταγµάτων αποτελούσε µέρος ενός 
διεθνώς αποδεκτού σχεδίου. Κατά πρώτο λόγο είχε άµεση συνάρτηση µε τη µεταφορά 
των γερµανικών πληθυσµών στη Γερµανία. Η µεταφορά αυτή προβλεπόταν ρητώς από 
τις Συµµαχικές ∆υνάµεις όπως τεκµηριώνεται στο Πρωτόκολλο της ∆ιάσκεψης του 
Πότσδαµ, την 1η Αυγούστου 1945.2 Κατά δεύτερο λόγο, ήταν συνεπής µε τις διεθνείς 
συµµαχικές συµφωνίες που αφορούσαν τις αποζηµιώσεις µετά τον πόλεµο. Η Συµφωνία 
περί Αποζηµιώσεων εκ µέρους της Γερµανίας του 1946 περιελάµβανε 18 υπογράφουσες 
χώρες, συµπεριλαµβανοµένων της Τσεχοσλοβακίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Το 
Άρθρο 6 της συµφωνίας αυτής αφορά τα γερµανικά περιουσιακά στοιχεία εκτός 
Γερµανίας και αναφέρει τα ακόλουθα: 
 

�A.  Κάθε υπογράφουσα Κυβέρνηση θα διατηρήσει υπό την 
κατοχή της ή θα διαθέσει, σύµφωνα µε διαδικασίες της 
επιλογής της, τα υπό τη δικαιοδοσία της περιουσιακά 
στοιχεία Γερµανών εχθρών κατά τρόπους που αποκλείουν 
την επιστροφή τους σε γερµανική κατοχή ή έλεγχο και θα 
αφαιρέσει από το µερίδιο αποζηµιώσεώς της εκ µέρους της 
Γερµανίας το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των 
περιουσιακών αυτών στοιχείων� 

 
�E.  Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε Γερµανούς 
εχθρούς και των οποίων η αξία θα αφαιρεθεί από το µερίδιο 
αποζηµίωσης περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία των 
οποίων οι πραγµατικοί κάτοχοι είναι Γερµανοί εχθροί, παρά το 
γεγονός ότι ο κατ� όνοµα κύριος δεν είναι Γερµανός εχθρός.�3 

 
26 Σύµφωνα µε το Άρθρο 6A της Συµφωνίας, η Τσεχοσλοβακία είχε αναλάβει την 
υποχρέωση, δυνάµει διεθνούς συµφωνίας επικυρωµένης από τους Συµµάχους, να 
απαλλοτριώσει τα υπό τη δικαιοδοσία της περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν σε 
Γερµανούς εχθρούς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 1 της Συµφωνίας, η Τσεχοσλοβακία 
δικαιούται µερίδιο από το χρέος των Γερµανών. Η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας 
δέχτηκε την απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων των εχθρών της Γερµανών εν 

                                                 
1 ό.π. υποσηµείωση 12, σελίδα 4. 
2Η ∆ιάσκεψη του Βερολίνου (Πότσδαµ), 17 Ιουλίου �2 Αυγούστου 1945, (α) Πρωτόκολλο των Εργασιών, 1η Αυγούστου , 1945, XII  
3 Συµφωνία περί Χρέους της Γερµανίας, περί της Ίδρυσης ∆ιασυµµαχικής Υπηρεσίας Αποζηµιώσεων και της Επιστροφής του Νοµισµατικού 
Χρυσού, Παρίσι 14/01/1946.  
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είδει µεριδίου αποζηµιώσεως και ως εκ τούτου δεν άσκησε ποτέ το εν λόγω δικαίωµά 
της. 

 
27 Θα πρέπει, επιπλέον, να επισηµανθεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχίας παραδέχτηκε ότι αµέσως µετά τον πόλεµο σηµειώθηκαν περιστατικά χρήσης 
βίας, φθοράς και µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που στερούνταν τη δέουσας 
νοµικής βάσης. Παραδέχεται επίσης ότι οι ενέργειες αυτές στερούνται νοµικής 
αιτιολογίας. Πρόκειται για ένα σηµείο που επισηµάνθηκε πρόσφατα στη Γερµανο-
Τσεχική ∆ιακήρυξη της 21ης Ιανουαρίου 1997 για τις Αµοιβαίες Σχέσεις και τη 
Μελλοντική Ανάπτυξή τους. Συναφή είναι τα ακόλουθα άρθρα: 

 
�Άρθρο II:  Η γερµανική πλευρά είναι εις επίγνωση του 
γεγονότος ότι η πολιτική βίας των εθνικοσοσιαλιστών έναντι 
του τσεχικού λαού συνέβαλε στην προετοιµασία του εδάφους 
για την µεταπολεµική εγκατάλειψη του εδάφους της 
Τσεχοσλοβακίας, την εξαναγκαστική απέλαση και την 
επανεγκατάσταση.�1 
 
�Άρθρο III:  Η τσεχική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το 
ότι, δια της εξαναγκαστικής απέλασης και επανεγκατάστασης 
των Σουδητών Γερµανών από την πρώην Τσεχοσλοβακία µετά 
τον πόλεµο, καθώς και µέσω των απαλλοτριώσεων και της 
στέρησης της υπηκοότητας, αθώοι άνθρωποι υπέστησαν 
πολλά δεινά και αδικίες, δεδοµένου, επίσης, του γεγονότος ότι 
υπήρξε συλλογική απόδοση της ενοχής.�2 

 
28 Μέσω της συµφωνίας αυτής υποδηλώνεται, τουλάχιστον, η συναίνεση της Γερµανίας 
στις απαλλοτριώσεις περιουσιών δυνάµει των ∆ιαταγµάτων Βenes. 

 
29 Εν πάση περιπτώσει, το Άρθρο 295 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (�ΣΕΚ�) προβλέπει ότι: 

 
� Η παρούσα Συνθήκη δεν προδικάζει µε κανένα τρόπο το 
καθεστώς της ιδιοκτησίας στα Κράτη Μέλη.� 

 
30 Κατ� αυτόν τρόπο εξαιρείται ρητώς από τη δικαιοδοσία της Ευρώπης η απαλλοτρίωση 
περιουσιών. Τα ζητήµατα αυτά παραµένουν υπό τη δικαιοδοσία των επί µέρους κρατών 
µελών στο βαθµό που δεν αντίκεινται στην επίτευξη των στόχων της Συνθήκης περί 
Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της ΕΣΠΑ∆. 

 
31 Για όλους τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω, θεωρώ ότι τα διατάγµατα που 
αφορούν στην απαλλοτρίωση περιουσίας δεν θα πρέπει να αποτελούν εµπόδιο για την 
ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. 

 
Υπόθεση του Πρίγκιπα Hans-Adam II του Λιχτενστάιν κατά της Γερµανίας (12 Ιουλίου 2002, Αρ. 
Αίτησης 42527/98) 
 

                                                 
1 Γερµανο-Τσεχική ∆ιακήρυξη για τις Αµοιβαίες Σχέσεις και τη Μελλοντική Ανάπτυξή τους, 21/01/1997, σελίδα 1. 
2 Αυτόθι, σελίδα 2. 
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32 Στην υπόθεση αυτή, ο ενάγων άσκησε αγωγή ενώπιον των γερµανικών δικαστηρίων για 
την επιστροφή περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριµένα ενός πίνακα που κατασχέθηκε 
από την πρώην Τσεχοσλοβακία δυνάµει του ∆ιατάγµατος 12/1945 από τον πατέρα του, 
πρώην Μονάρχη του Λιχτενστάιν. Τα γερµανικά δικαστήρια απεφάνθησαν ότι η 
ακρόαση της υπόθεσης δεν ενέπιπτε στην αρµοδιότητα τους και ως εκ τούτου ο ενάγων 
προσέφυγε στο Ε∆Α∆. Ισχυρίσθηκε ότι είχε στερηθεί του δικαιώµατος του σε δίκαιη 
δίκη, καθώς και του δικαιώµατος του πρόσβασης σε δικαστήριο για τον προσδιορισµό 
των ιδιοκτησιακών του δικαιωµάτων, τα οποία, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς του, 
είχαν παραβιαστεί. Επικαλέστηκε, συγκεκριµένα, το Άρθρο 6(1) της ΕΣΠΑ∆ και το 
Άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου.  

 
 
 

33 Το Ε∆Α∆ επεσήµανε το γεγονός ότι το δικαίωµα πρόσβασης σε δικαστήριο, το οποίο 
διασφαλίζεται από το Άρθρο 6 παράγραφο 1 δεν είναι απόλυτο αλλά υπόκειται σε 
περιορισµούς. Προκειµένου να είναι συµβατός µε το Άρθρο 6 παράγραφο 1, ένας 
περιορισµός πρέπει να επιδιώκει έναν θεµιτό σκοπό και να είναι αναλογικός. Το Ε∆Α∆ 
έκρινε ότι δεδοµένων των συνθηκών του Β� Παγκοσµίου Πολέµου και του ειδικού 
καθεστώτος της Γερµανίας όπως απέρρεε από το δηµόσιο διεθνές δίκαιο, ο περιορισµός 
πρόσβασης σε γερµανικό δικαστήριο ως αποτέλεσµα Σύµβασης ∆ιευθέτησης, επεδίωκε 
θεµιτό στόχο. Ως εκ τούτου, το Ε∆Α∆ αποδέχτηκε τη διαπίστωση των γερµανικών 
δικαστηρίων ότι η απόφανση επί της αγωγής δεν ενέπιπτε στην αρµοδιότητά τους και 
έκρινε ότι κάτι τέτοιο δεν παραβίαζε το άρθρο 6(1) της ΕΣΠΑ∆. 

 
34 Στη διαπίστωσή του αυτή , το Ε∆Α∆ επεσήµανε ότι: 

 
�66.  � Η αρµόδια δικαστική αρχή για τη διευθέτηση 
διαφορών που αφορούν στα µέτρα απαλλοτρίωσης ήταν, στο 
παρελθόν, τα δικαστήρια της πρώην Τσεχοσλοβακίας και, στη 
συνέχεια, τα δικαστήρια της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας ή της 
Σλοβακίας. Πράγµατι, το 1951 ο πατέρας του ενάγοντος 
προσέβαλε την εν λόγω απαλλοτρίωση ενώπιον του 
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου της Μπρατισλάβα. �1 

 
35 Το Ε∆Α∆ απέρριψε επίσης το επιχείρηµα του ενάγοντος περί παραβίασης των 
ιδιοκτησιακών του δικαιωµάτων δυνάµει του Άρθρου 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου και 
δηλώνει ότι: 
 

�83.  �η ελπίδα αναγνώρισης της επιβίωσης ενός παλιού 
ιδιοκτησιακού δικαιώµατος, του οποίου η αποτελεσµατική 
άσκηση έχει καταστεί προ πολλού ανέφικτη, δεν µπορεί να 
νοηθεί ως «δικαίωµα νοµής» στο πλαίσιο του νοήµατος του 
Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου Αρ. 1. Το ίδιο ισχύει και για µια 
υπό όρους αξίωση που παύει να ισχύει συνεπεία της µη 
πλήρωσης του όρου (βλέπε ανακεφαλαίωση των σχετικών 
αρχών στην απόφαση�Malhous�) �2 

 

                                                 
1 ό.π. υποσηµείωση 11, σελίδα 23.  
2 ό.π. υποσηµείωση 11, σελίδα 27.  
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�85.  �το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι η απαλλοτρίωση είχε 
διεξαχθεί από τις αρχές της πρώην Τσεχοσλοβακίας το 1946, 
όπως επιβεβαιώθηκε από το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο της 
Μπρατισλάβα το 1951, δηλαδή προ της 3ης Σεπτεµβρίου 1953, 
ηµεροµηνίας κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η σύµβαση, και 
προ της 18 Μαίου 1954, ηµεροµηνίας κατά την οποία ετέθη σε 
ισχύ το Πρωτόκολλο Αρ. 1. Οµοίως, το ∆ικαστήριο δεν είναι 
αρµόδιο ratione temporis να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις 
οποίες έλαβε χώρα η απαλλοτρίωση ή τα µακροχρόνια 
αποτελέσµατα της µέχρι σήµερα (βλέπε Malhous κατά της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας (απόφαση), αρ. 33071/96, 13 
∆εκεµβρίου 2000, Ε∆Α∆ 2000-XII και π.χ. Mayer & Άλλοι κατά 
της Γερµανίας (αριθµοί αιτήσεων 18890/91, 19048/91, 19342/92 
and 19549/92, Απόφαση της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 1996, 
Αποφάσεις και Εκθέσεις 85, σσ 5-20).� 

 
36 Το Ε∆Α∆ απεφάνθη ότι η απαλλοτρίωση περιουσίας δυνάµει των ∆ιαταγµάτων Benes 
δεν έλαβε ή δεν θα µπορούσε να λάβει χώρα κατά παράβαση της ΕΣΠΑ∆. Εξέφρασε τη 
γνώµη ότι οι απαλλοτριώσεις της περιόδου 1945/1946 δυνάµει των ∆ιαταγµάτων Benes 
δεν µπορούν να προσβληθούν βάσει του Άρθρου 6(1) της ΕΣΠΑ∆ ή του Άρθρου 1 του 
Πρώτου Πρωτοκόλλου. Υπό το φως της απόφασης αυτής, διαφαίνεται αµφίβολη η 
επιτυχία µελλοντικών προσβολών των ∆ιαταγµάτων Benes περί απαλλοτρίωσης 
περιουσίας µε την αιτιολογία ότι παραβιάζουν την ΕΣΠΑ∆. 

 
37 ∆υστυχώς, δεν κατόρθωσα να εντοπίσω την υπόθεση De Fours Walderode κατά της 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. Παρ� όλα αυτά, δεν θεωρώ ότι έχει άµεση συνάφεια καθώς 
αυτό που κάνει είναι να προσδιορίζει το αν τα µέτρα που αφορούν στην επιστροφή 
περιουσιών είναι συµβατά ή όχι µε τον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και 
Ελευθεριών (CFRF). Καθώς ο CFRF δεν είναι ενσωµατωµένος στη νοµοθεσία της ΕΕ 
και δεδοµένου ότι βάσει της απόφασης επί της υπόθεσης του Πρίγκιπα του Λιχτενστάιν 
κατά της Γερµανίας τα µέτρα απαλλοτρίωσης δεν εφαρµόστηκαν κατά παράβαση της 
ΕΣΠΑ∆, δεν θεωρώ ότι η απόφαση επί της υπόθεσης De Fours Walderode έχει άµεση 
συνάφεια µε την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. 

Υπηκοότητα 
 

38 Το τµήµα 1, παράγραφος 1 του ∆ιατάγµατος 33/1945 προβλέπει ότι: 
 

�Τσεχοσλοβάκοι πολίτες γερµανικής ή ουγγρικής εθνικότητας 
οι οποίοι είχαν αποκτήσει γερµανική ή ουγγρική υπηκοότητα 
βάσει των κανονισµών ξένης δύναµης κατοχής, απώλεσαν την 
τσεχοσλοβακική τους υπηκοότητα αφής στιγµής απέκτησαν 
τη γερµανική ή την εν λόγω υπηκοότητα. �1 

 
39 Την υπηκοότητα θα διατηρούσαν, ωστόσο, άτοµα που είχαν αποδείξει �την αφοσίωσή 
τους στη ∆ηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, τα οποία δεν είχαν ποτέ διαπράξει κανένα 
αδίκηµα κατά του τσεχικού και του σλοβακικού έθνους και είτε είχαν συµµετάσχει 
ενεργά στον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας είτε είχαν υποφέρει υπό τον 

                                                 
1 ό.π. υποσηµείωση 1, σελίδα 5. 
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ναζιστικό ή φασιστικό ζυγό.1 Το ίδιο ίσχυε και για Γερµανούς και Ούγγρους που �κατά 
την περίοδο που η ∆ηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο 
πολιτογραφήθηκαν επισήµως ως Τσέχοι ή Σλοβάκοι�.2 Μια ακόµη κατηγορία 
συνιστούσαν άτοµα που µπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για ανάκτηση της 
υπηκοότητας εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του σχετικού κανονισµού 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Η οµάδα αυτή περιελάµβανε Γερµανούς � πολέµιους του 
ναζισµού και του φασισµού�.3 Αιτήσεις για την ανάκτηση της τσεχοσλοβάκικης 
υπηκοότητας µπορούσαν να υποβληθούν στην Εθνική Επιτροπή µεταξύ της 10ης 
Αυγούστου 1945 και 10ης Φεβρουαρίου 1946.4 

 
40 Το διάταγµα 33/1945 πρέπει να ερµηνευτεί υπό το πρίσµα των µετακινήσεων της 
γερµανικής και ουγγρικής µειονότητας αµέσως µετά τον πόλεµο. Το ∆ιάταγµα δεν είχε 
υπογραφεί από τον Benes πριν την ολοκλήρωση της ∆ιάσκεψης του Πότσδαµ 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι θα εναρµονιζόταν µε την απόφαση των Συµµάχων.5  

 
41 Το ∆ιάταγµα αυτό, όπως και τα διατάγµατα περί απαλλοτρίωσης έχει περιορισµένη 
εφαρµοσιµότητα. Στερούσε την τσεχοσλοβακική υπηκοότητα από ορισµένα άτοµα µία 
δεδοµένη χρονική στιγµή. ∆εν µπορεί, ωστόσο, να λειτουργήσει το ίδιο για άτοµα που 
έχουν, στις µέρες µας, την υπηκοότητα της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, ούτε να ορίσει 
ποιος µπορεί να αποκτήσει την υπηκοότητα στη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας σήµερα και µε 
ποιους τρόπους. 

 
42 Επιπλέον, σήµερα οι κάτοχοι της τσεχικής υπηκοότητας προστατεύονται ρητώς βάσει 
του Άρθρου 12 του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας: 

 
�Άρθρο 12 
(1) Οι τρόποι απόκτησης και απώλειας της υπηκοότητας του 

κράτους της ∆ηµοκρατίας ρυθµίζονται βάσει νόµου. 
(2) Κανένας δεν µπορεί να στερηθεί της υπηκοότητας ενάντια 

στη θέλησή του. � 
 

43 Εξάλλου, το Άρθρο 17 της Συνθήκης περί της Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
δηλώνει: 

 
�1. Θεσπίζεται ιθαγένεια της Ένωσης. Πολίτης της Ένωσης 
είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους 
µέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης συµπληρώνει και δεν 
αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια.� 
 

44 Εναπόκειται λοιπόν σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει ποιος πληροί τις προϋποθέσεις 
για την απόκτηση της εθνικής ιθαγένειας και µε ποιους τρόπους πρέπει αυτή να 
αποκτηθεί. Είµαι της άποψης ότι το διάταγµα περί υπηκοότητας δεν είναι συναφές µε 
την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. 

 

                                                 
1 ό.π. υποσηµείωση 10, σελίδα 4. 
2 Αυτόθι, σελίδα 35. 
3 Αυτόθι 
4 Αυτόθι, σελίδα 36. 
5 Αυτόθι, σελίδα 33. 
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Τα ∆ιατάγµατα περί εγκληµατικών πράξεων και ποινικής δικονοµίας 
 

45 Ο Νόµος 115/1946 προβλέπει ότι: 
 

�Οποιαδήποτε πράξη διεπράχθη µεταξύ 30ης Σεπτεµβρίου 1938 
και 28ης Οκτωβρίου 1945 και της οποίας σκοπός υπήρξε η παροχή 
βοήθειας στον απελευθερωτικό αγώνα των Τσέχων και των 
Σλοβάκων ή η οποία αντιπροσώπευε δίκαια αντίποινα για 
ενέργειες των δυνάµεων κατοχής και των συνεργών τους, δεν 
είναι παράνοµη, ακόµη και σε περίπτωση που παρόµοιες πράξεις 
ενδέχεται υπό άλλες συνθήκες να είναι αξιόποινες.�1 

 
46 Είναι προφανές ότι ο νόµος αυτός εξακολουθεί ακόµη και σήµερα να έχει νοµική ισχύ, 
καθώς αποτρέπει τη διερεύνηση ή την προσαγωγή σε δίκη για ορισµένες εγκληµατικές 
πράξεις, πολλές εκ των οποίων ήταν ενδεχοµένως απάνθρωπες. Το γεγονός αυτό µπορεί 
να θεωρηθεί δικαιολογηµένο και εύλογο στην περίπτωση που οι πράξεις αυτές 
διαπράχθηκαν στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα ενάντια στην ξένη κατοχή. ∆εν 
θεωρώ όµως ότι ισχύει το ίδιο και για την περίπτωση στην οποία οι πράξεις αυτές 
αποτελούσαν αντίποινα. Στο συγκεκριµένο πλαίσιο, θεωρώ ότι η χρήση της λέξης 
�δίκαιος � είναι αυθαίρετη και ότι αντιβαίνει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου. Η 
ανάκληση, ωστόσο, ενός νόµου που για περισσότερο από 50 χρόνια είχε απαλλάξει µια 
µερίδα ανθρώπων από ποινικές συνέπειες, εκτός του ότι ενδέχεται να οδηγεί σήµερα στη 
δίωξη των ανθρώπων αυτών, µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο κριτικής καθώς 
αντιβαίνει στις αρχές της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου. 

 
47 Ο Νόµος 115/1945 θεωρείται ένα από τα µείζονα προβληµατικά πεδία της 

µεταπολεµικής νοµοθεσίας της Τσεχοσλοβακίας, η οποία παρακωλύει ή αποτρέπει την 
ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. Ο βασικός υποστηρικτής αυτής της 
άποψης είναι ο Καθηγητής Christian Tomuschat, πρώην µέλος της Επιτροπής του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών βάσει του Συµφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά 
∆ικαιώµατα, αλλά καθώς γράφει στα γερµανικά, δεν είµαι σε θέση να προβώ σε άµεσο 
σχολιασµό της άποψής του. Ο Καθηγητής Tomuschat προτείνει την ανάκληση του 
νόµου αυτού από τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας.2 Επισηµαίνει το γεγονός ότι στη 
Γερµανία δικάζονται για εγκλήµατα πολέµου άτοµα που διέπραξαν τα εγκλήµατα κατά 
τη διάρκεια του Β� Παγκοσµίου Πολέµου και τα οποία ανακαλύφτηκαν πολλά χρόνια 
µετά.3 Ο Καθηγητής Frowein εφιστά την προσοχή στη διαφορά µεταξύ Γερµανίας και 
∆ηµοκρατίας της Τσεχίας. Στην πρώτη δεν ετέθη ποτέ ζήτηµα σχετικά µε το αν οι 
Γερµανοί όφειλαν να αναλάβουν την ευθύνη για τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν κατά 
τη διάρκεια του πολέµου, ούτε ανέκυψε ποτέ ζήτηµα δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης 
σχετικά µε την ανάληψη ή όχι ευθυνών. 

 
48 Η τσεχική κυβέρνηση υπογραµµίζει το γεγονός ότι, στην πραγµατικότητα, 
καταδικάστηκαν πολλοί αυτουργοί εγκληµάτων της µεταπολεµικής περιόδου κατά 
µελών της γερµανικής µειονότητας, παρά το γεγονός ότι δεν δικάστηκαν και δεν 
τιµωρήθηκαν όλοι οι δράστες και παρόλο που πολλές από τις ποινές φαντάζουν σήµερα 
ανεπαρκείς.4 Εκτός αυτού, πολλές διοικητικές αποφάσεις και γενικές νοµικές απαιτήσεις 

                                                 
1 Νοµική γνώµη επί των ∆ιαταγµάτων Benes και συναφών θεµάτων  συνταχθείσα υπό του Καθ. ∆ρ. Dres h.c. Jochen A. Frowein, σελίδα 19. 
2 Αυτόθι,. σελίδα 23. 
3 Αυτόθι., σελίδα 24. 
4 ό.π. υποσηµείωση 1, σελίδα 28.  
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τροποποιήθηκαν στην περίοδο που ακολούθησε βάσει µεταγενέστερων νοµοθεσιών και 
µέσω διοικητικών και δικαιοδοτικών διαδικασιών κατά τις οποίες σώµατα όπως το 
Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο είχαν τον τελευταίο λόγο. Την 15η Ιουνίου 19451 
υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση κατευθυντήριες γραµµές που συνιστούσαν στον 
τσεχοσλοβακικό πληθυσµό �να σεβαστεί όσους Γερµανούς πολίτες παρέµειναν 
αφοσιωµένοι στη ∆ηµοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, συµµετείχαν ενεργά στον αγώνα 
για την απελευθέρωση της ∆ηµοκρατίας ή υπέφεραν τα δεινά του ναζιστικού και του 
φασιστικού ζυγού�. 

 
49 Στην Τσεχο-Γερµανική ∆ιακήρυξη του 1997, η τσεχική πλευρά εξέφρασε επισήµως τη 
λύπη της για τον νόµο 115/1945: 

 
�III.  Η τσεχική πλευρά �εκφράζει ιδιαίτερα τη λύπη της για 
τις καταχρήσεις που αντέκειντο στις στοιχειώδεις 
ανθρωπιστικές αρχές και τους υφιστάµενους εκείνη την 
περίοδο κανόνες δικαίου, ενώ εκφράζει επίσης τη λύπη της για 
το ότι ο Νόµος Αρ. 115 της 8ης Μαΐου 1946 κατέστησε δυνατόν 
το να µην θεωρηθούν παράνοµες οι εν λόγω καταχρήσεις και 
κατά συνέπεια να µην τιµωρηθούν.� 

 
50 Η διακήρυξη αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η Γερµανία αποδέχεται την ισχύ του Νόµου 
115/1945 και υποδηλώνει µε έντονο τρόπο το γεγονός ότι η Γερµανία δεν θεωρεί 
απαραίτητη την ανάκληση του νόµου. 

 
51 Η ισχύς των υπόλοιπων διαταγµάτων 16/1945, 137/1945 και 71/1945 είναι πιο δύσκολο 
να αξιολογηθεί. Σύµφωνα µε τη γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της παραγράφου 62, και τα τρία αυτά διατάγµατα έχουν ανακληθεί 
δυνάµει των Νόµων 33/1948 της 25ης Μαρτίου 1948, 87/1950 της 1ης Αυγούστου 1950 
και 65/1966 της 1ης Ιανουαρίου 1966 αντιστοίχως.2 Όσον αφορά στο 71/1945, το 
διάταγµα αυτό δεν θα έχει πλέον καµία νοµική ισχύ. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει 
απαραιτήτως για τα διατάγµατα 16/1945 και 137/1945. Ο Καθηγητής Frowein προβάλει 
το έγκυρο επιχείρηµα σύµφωνα µε το οποίο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά µε τον βαθµό 
στον οποίο οι καταδίκες βάσει των διαταγµάτων αυτών θα εξακολουθήσουν να είναι 
έγκυρες και εκτελεστέες στο πλαίσιο της τσεχικής έννοµης τάξης. Ο ίδιος παραθέτει την 
προσωρινή γνώµη ενός Τσέχου νοµικού κατά τον οποίο: 

 
�Οι ποινές που επεβλήθησαν δυνάµει του ∆ιατάγµατος περί 
Απονοµής ∆ικαιοσύνης σε Περιπτώσεις Μείζονος Σηµασίας 
Αρ. 16/1945 δεν είναι εκτελεστέες σήµερα, για νοµικούς και 
πραγµατικούς λόγους. Το ίδιο το ∆ιάταγµα ανακλήθηκε και 
δεν αντίκειται στο κοινοτικό κεκτηµένο. �3 

 
52 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε µια ριζική µεταρρύθµιση του Κώδικα Ποινικής 
∆ικονοµίας4 που υιοθετήθηκε από τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και ο οποίος περιέχει, 
ενδεχοµένως, διατάξεις που αφορούν στο συγκεκριµένο ζήτηµα. ∆υστυχώς δεν 
βρίσκεται στη διάθεσή µου. 

                                                 
1 Αυτόθι, σελίδα 28. 
2 ό.π. υποσηµείωση 10, σελίδα 10. 
3 ό.π. υποσηµείωση 28,  σελίδα 19. 
4 ό.π. υποσηµείωση 8, σελίδα 5. 
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53 Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών (�CFRF�) έχει ενσωµατωθεί στο 
Σύνταγµα της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας δυνάµει του Συνταγµατικού Νόµου της 9ης 
Ιανουαρίου 1991 και του Άρθρου 3 του Συντάγµατος το οποίο προβλέπει : 

 
�Άρθρο 3 
Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και Ελευθεριών θα 
αποτελεί τµήµα της συνταγµατικής τάξης της ∆ηµοκρατίας 
της Τσεχίας.� 

 
54 Το άρθρο 40 παράγραφος 6 του CFRF προβλέπει ότι: 
 

�Θα εξετάζεται το ζήτηµα που αφορά στο αξιόποινο ή όχι µιας 
πράξης και οι ποινές θα επιβάλλονται σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία που ήταν εν ισχύι την εποχή που διαπράχθηκε η 
πράξη. Η µεταγενέστερη νοµοθεσία θα εφαρµόζεται σε 
περίπτωση που είναι πιο ευνοϊκή για τον δράστη.� 

 
55 Φαίνεται ότι δυνάµει του Άρθρου 40 παράγραφος 6 του CFRF, παρά την ανάκληση των 
διαταγµάτων 16/1945 και 137/1945, οποιεσδήποτε καταδίκες βασίζονται στα 
διατάγµατα αυτά θα παραµείνουν έγκυρες και εκτελεστέες. Συνεπώς, προκειµένου για 
την πλήρωση των απαιτήσεων της ΕΕ καθίσταται αναγκαία η προσκόµιση σαφών 
αποδείξεων σύµφωνα µε τις οποίες οι καταδίκες βάσει των διαταγµάτων αυτών δεν είναι 
εκτελεστέες. 

 
56 Επισηµαίνω ότι τα Άρθρα 62 και 87 του Συντάγµατος θα µπορούσαν να παράσχουν 
τρόπους άρσης της ισχύος των διαταγµάτων αυτών: 

 
�Άρθρο 62 
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας: 
ζ) απονέµει χάρη και µετριάζει τις επιβληθείσες από τα 

δικαστήρια ποινές, διατάσσει τη µη θέσπιση ποινικής 
δικονοµίας ή σε περίπτωση θέσπισης, την διακοπή της, 
και επιτρέπει τη διαγραφή δικαστικών αποφάσεων από τα 
ατοµικά δελτία �� 

 

1.1.1. �Άρθρο 87 
(1) Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο αποφαίνεται  
β) περί της ανακλήσεως νόµων ή επί µέρους διατάξεών τους, 

αν αντίκεινται σε συνταγµατικό νόµο ή σε διεθνή συνθήκη 
δυνάµει του άρθρου 10�� 

 
57 Εκτιµώ ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας θα µπορούσε να ασκήσει την εξουσία που του 
εκχωρείται δυνάµει του Άρθρου 62 προκειµένου να απονείµει χάρη σε οιονδήποτε 
καταδικάστηκε βάσει των σχετικών ∆ιαταγµάτων Benes. Εναλλακτικά, οιαδήποτε 
τέτοια καταδίκη θα µπορούσε να προσβληθεί ενώπιον του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου, 
το οποίο θα µπορούσε να ασκήσει την εξουσία του δυνάµει του Άρθρου 87 προκειµένου 
να ανακαλέσει το σχετικό διάταγµα σε περίπτωση που αυτό αντέκειτο είτε στον CFRF 
είτε στην ΕΣΠΑ∆. 
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58 Πέραν των σχολίων που παρέθεσα ανωτέρω στην παράγραφο 57, η ∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας θα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη σαφών και µη επιδεχόµενων παρερµηνεία 
µέτρων που θα αποτρέπουν την εκτέλεση εσφαλµένων αποφάσεων δυνάµει των 
∆ιαταγµάτων Benes. 

Η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ 
 

59 Αξιοσηµείωτη είναι η απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 
Amministrazione della Finanze dello Stato v Simmental SpA [1978] 3 CMLR 263 
(Απόφαση 106/77) µε την οποία θεσπίζεται η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ. Συναφείς 
είναι οι ακόλουθες παράγραφοι: 
 

�17.  Επιπλέον, σύµφωνα µε την αρχή της υπεροχής του 
κοινοτικού δικαίου, η σχέση µεταξύ των διατάξεων της 
Συνθήκης και των άµεσα εφαρµόσιµων µέτρων των 
θεσµικών οργάνων αφενός, και των εθνικών 
νοµοθεσιών των κρατών µελών αφετέρου, είναι τέτοια 
ώστε οι διατάξεις και τα µέτρα αυτά να θέτουν εκτός 
ισχύος, αυτοµάτως µε την ενεργοποίησή τους, 
οιαδήποτε διάταξη της τρέχουσας εθνικής νοµοθεσίας 
που αντίκειται µε αυτά. �� 

 
�21.  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε εθνικό δικαστήριο πρέπει να εφαρµόζει σε 
υποθέσεις που εµπίπτουν στην αρµοδιότητά του το κοινοτικό δίκαιο στο σύνολό του, να 
προστατεύει τα δικαιώµατα που παραχωρούνται στα άτοµα δυνάµει του τελευταίου και 
να παραβλέπει οποιαδήποτε διάταξη εθνικής νοµοθεσίας που µπορεί να αντίκειται σε 
αυτό, είτε προηγείται είτε έπεται του κοινοτικού κανόνα.� 

 
60 Μετά την απόφαση αυτή και δεδοµένων των εδραιωµένων αρχών που αφορούν στην 
υπεροχή της νοµοθεσίας της ΕΕ, ακόµη και σε περίπτωση που η ∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας εφαρµόζει ∆ιατάγµατα που αντίκεινται στη νοµοθεσία της ΕΕ, τα ∆ιατάγµατα 
αυτά θα τεθούν εκτός ισχύος µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ. 

 
61 Το Άρθρο 10 του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας προβλέπει: 

 
�Άρθρο 10 
Οι κυρωµένες και δηµοσιευµένες διεθνείς συνθήκες περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών από τις 
οποίες δεσµεύεται η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, πρέπει να 
αποτελούν άµεσους δεσµευτικούς κανονισµούς που 
προηγούνται της εθνικής νοµοθεσίας.� 

 
62 ∆υνάµει του άρθρου 10 του Συντάγµατος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, µε την ένταξη 
της τελευταίας στην Ευρώπη, η ΕΣΠΑ∆ θα αποτελούσε αυτοµάτως δεσµευτική 
νοµοθεσία για τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας και ως εκ τούτου οποιαδήποτε νοµοθεσία που 
απάδει προς αυτήν θα έπαυε να έχει εφαρµογή. 

Το επιχείρηµα του estoppel  
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63 Θεωρώ βάσιµο το επιχείρηµα δυνάµει του οποίου η Γερµανία στερείται του 
δικαιώµατος αµφισβήτησης των ∆ιαταγµάτων Benes αφενός στο δηµόσιο διεθνές 
φόρουµ, αφετέρου και πιο συγκεκριµένα στο πλαίσιο της ένταξης στην Ευρώπη. 

 
64 Στην υπόθεση του Πρίγκιπα του Λιχτενστάιν κατά της Γερµανίας, τα γερµανικά 
δικαστήρια παρέθεσαν το Κεφάλαιο 6, Άρθρο 3 της Σύµβασης της 23ης Οκτωβρίου 1954 
για τη ∆ιευθέτηση των Ζητηµάτων που Προέκυψαν λόγω του Πολέµου και της Κατοχής 
(�Σύµβαση ∆ιευθέτησης�). Το κεφάλαιο 6, Άρθρο 3 προβλέπει τα ακόλουθα: 

 
�1. Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας δεν θα 
εγείρει στο µέλλον καµία ένσταση κατά των µέτρων που έχουν 
ή πρόκειται να εφαρµοστούν σε σχέση µε γερµανικά 
περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εκτός Γερµανίας, τα 
οποία δηµεύτηκαν εν είδει αποζηµίωσης ή επιστροφής 
περιουσιακών στοιχείων, ή συνεπεία της εµπόλεµης 
κατάστασης ή δυνάµει των συµφωνιών που συνάφθηκαν ή 
πρόκειται να συναφθούν µεταξύ των Τριών ∆υνάµεων και 
άλλων συµµαχικών χωρών, ουδέτερων χωρών ή πρώην 
συµµάχων της Γερµανίας.� 

 
�3. ∆εν θα γίνει αποδεκτή καµία αξίωση ή ενέργεια εις βάρος 
προσώπων που έχουν αποκτήσει ή µεταβιβάσει περιουσιακούς 
τίτλους βάσει των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1�του παρόντος Άρθρου, ή κατά διεθνών οργανισµών, ξένων 
κυβερνήσεων ή προσώπων που ενήργησαν κατόπιν οδηγιών 
των κυβερνήσεων αυτών. �1 

 
65 Κατά την άποψή µου, η συγκατάθεση της Γερµανίας στους όρους αυτούς τής στερεί το 
δικαίωµα να εγείρει ζητήµατα που αφορούν στα ∆ιατάγµατα Benes περί 
απαλλοτρίωσης. 

 
66 Η Τσεχο-Γερµανική Συµφωνία του 1997 ενισχύει ένα επιχείρηµα που βασίζεται στο 

estoppel και το επεκτείνει προκειµένου να καλύψει και τα άλλα ∆ιατάγµατα, καθώς και 
πράξεις που σχετίζονται µε τον πόλεµο: 

 
�IV  Αµφότερες οι πλευρές συµφωνούν ότι η αδικία του 
παρελθόντος ανήκει στο παρελθόν και, συνεπώς, θα 
προσανατολίσουν τις σχέσεις τους προς το µέλλον. Ακριβώς 
λόγω του ότι συνεχίζουν να έχουν επίγνωση των τραγικών 
κεφαλαίων της ιστορίας τους, είναι αποφασισµένες να 
συνεχίσουν να δίνουν προτεραιότητα στην κατανόηση και την 
αµοιβαία συναίνεση για την ανάπτυξη των µεταξύ τους 
σχέσεων, ενώ η κάθε πλευρά παραµένει δεσµευµένη στο 
νοµικό της σύστηµα και σέβεται το γεγονός ότι η άλλη πλευρά 
τηρεί διαφορετική στάση από νοµικής άποψης. Συνεπώς, 
αµφότερες οι πλευρές δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να 
βαρύνουν τις σχέσεις τους µε πολιτικά και νοµικά θέµατα που 
ανάγονται στο παρελθόν.�2 

                                                 
1 ό.π. υποσηµείωση 20, σελίδα 12. 
2 ό.π. υποσηµείωση 18, σελίδα 2.  
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67 Όσον αφορά στην ΕΕ ειδικότερα, υπενθυµίζεται ότι η θεµελιώδης και πιο βασική αρχή 
της συνίστατο στην ενοποίηση της Ευρώπης µετά τον Β� Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Οποιαδήποτε απόπειρα των Γερµανών να αποκλείσουν την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της 
Τσεχίας στην ΕΕ βάσει ενεργειών που έλαβαν χώρα αµέσως µετά τον πόλεµο αντίκειται 
σαφώς τόσο στις θεµελιώδεις αρχές της ΕΕ, όσο και στους συνεχιζόµενους στόχους και 
υποχρεώσεις της. 

 
68 Ειδικότερα το Άρθρο 307 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει: 

 
� Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
συµβάσεις που συνήφθησαν προ της 1ης Ιανουαρίου 1958 ή, για 
τα κράτη που προσχωρούν, προ της ηµεροµηνίας της 
προσχώρησής τους, µεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών µελών 
αφενός και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου, δεν 
θίγονται από την παρούσα Συνθήκη. 

 
Στο βαθµό που οι συµφωνίες αυτές δεν είναι συµβατές µε τη Συνθήκη, το οικείο κράτος 
µέλος ή κράτη µέλη θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς εξάλειψη των 
ασυµβατοτήτων που δηµιουργήθηκαν. Τα κράτη µέλη θα συνδράµουν, όπου κρίνεται 
απαραίτητο, το ένα το άλλο προς την επίτευξη αυτού του σκοπού και θα υιοθετήσουν, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, κοινή στάση. 
 
Κατά την εφαρµογή των συµφωνιών που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, τα 
κράτη µέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι τα πλεονεκτήµατα που 
αναγνωρίζονται δυνάµει της Συνθήκης αυτής από κάθε κράτος µέλος αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα της εδραίωσης της Κοινότητας και ως εκ τούτου είναι αδιάρρηκτα 
συνδεδεµένα µε τη δηµιουργία κοινών θεσµικών οργάνων, µε την εκχώρηση εξουσιών 
σε αυτά και την παραχώρηση των ίδιων πλεονεκτηµάτων από όλα τα υπόλοιπα κράτη 
µέλη.� 

 
69 Η Τσεχο-Γερµανική ∆ιακήρυξη του 1997 θα πρέπει να ερµηνευθεί ως µια συµφωνία µε 
σκοπό την εξάλειψη των ασυµβατοτήτων. Η Γερµανία θα πρέπει να στερηθεί του 
δικαιώµατος παρακώλυσης της ένταξης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας για λόγους οι 
οποίοι, αν είχαν θιγεί προ της εντάξεως της Γερµανίας, θα µπορούσαν κάλλιστα να 
ισχύουν και για την δική της περίπτωση. 

Συµπεράσµατα 
 

70 Τα ∆ιατάγµατα περί απαλλοτριώσεως περιουσιών και ιθαγένειας δεν είναι πλέον σε 
θέση να δηµιουργήσουν νέες έννοµες σχέσεις. Η ισχύς τους έχει εδραιωθεί, ενώ 
αποτελούν τη βάση ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει 
τα 50 χρόνια. Βάσει της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, τα ∆ιατάγµατα αυτά 
ισχύουν, ενώ έχουν εδραιωθεί ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τα οποία θα τελούσαν σήµερα 
υπό το καθεστώς προστασίας της ΕΣΠΑ∆. Εν πάση περιπτώσει, δεν θίγουν το πλαίσιο 
της ένταξης της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. 

 
71 Το ∆ιάταγµα περί καταναγκαστικών έργων δεν έχει καµία νοµική ισχύ σήµερα και ως εκ 
τούτου δεν θα πρέπει να άπτεται της εντάξεως της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας στην ΕΕ. 
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72 Τα ∆ιατάγµατα που αποκλείουν την ευθύνη για εγκλήµατα που διέπραξαν οι 
Τσεχοσλοβάκοι ως αντίποινα κατά των Γερµανών µετά τον πόλεµο είναι ατυχή. 
Υπάρχουν, ωστόσο, άτοµα που βασίστηκαν στις διατάξεις αυτές για περισσότερο από 50 
χρόνια και θεωρούν, δυνάµει της αρχής της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, ότι δεν θα 
διωχθούν ποινικά για τις ενέργειές τους αυτές. Κατά την άποψή µου, οι διατάξεις αυτές 
δεν θα πρέπει να λειτουργήσουν ως εµπόδιο για την ένταξη. 

 
73 Τα ∆ιατάγµατα που επιτρέπουν αυθαίρετες δίκες ή ερηµοδικίες για εγκλήµατα που 
διαπράχθηκαν κατά τον πόλεµο ενδέχεται να εξακολουθούν να ισχύουν, από την άποψη 
ότι οι καταδίκες βάσει αυτών θα µπορούσαν ακόµη και σήµερα να εκτελεστούν. Η 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας θα πρέπει να διασφαλίσει την ύπαρξη νοµικών διατάξεων που 
να διασφαλίζουν ότι η εκτέλεση τυχόν καταδικαστικών αποφάσεων δυνάµει των 
∆ιαταγµάτων αυτών είναι απόρροια σοβαρής και ορθής δίκης που συµµορφώνεται µε τις 
σύγχρονες αρχές περί νοµικής δικονοµίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 
74 Τυχόν ζήτηµα ασυµβατότητας των ∆ιαταγµάτων ως προς το σύγχρονο δίκαιο και τις 
αρχές της ΕΕ δεν θα πρέπει να αποτρέπει την ένταξη, καθώς οιεσδήποτε νοµικές 
διατάξεις θα τεθούν εκτός ισχύος µε την ένταξη της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας, δυνάµει 
της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ. 

 
75 Υπάρχουν βάσιµα επιχειρήµατα βάσει των οποίων όλες οι χώρες στερούνται του 
δικαιώµατος να εγείρουν ζητήµατα σχετικά µε τη νοµοθεσία που αναδύθηκε από τις 
συγκυρίες του Β� Παγκοσµίου Πολέµου και η οποία επιδοκιµάζεται από τις διεθνείς 
συµφωνίες. Ειδικότερα, θα πρέπει οι χώρες να στερηθούν του δικαιώµατος προβολής 
των ζητηµάτων µε σκοπό την παρακώλυση της ένταξης στην ΕΕ, καθώς κάτι τέτοιο θα 
υπονόµευε τα θεµέλια της ΕΕ. 

 
 

Εντιµότατος Λόρδος Kingsland, 
Σύµβουλος του Στέµµατος 
1η Οκτωβρίου 2002  


