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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1504/2007, внесена от  д-р Asztrik Várszegi, с унгарско 
гражданство, от името на Конгрегацията на бенедиктинците в Унгария, 
относно правата на тази конгрегация във връзка с недвижим имот в 
Словакия

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията е епископ и абат на Конгрегацията на бенедиктинците в 
Унгария. Той обяснява, че Конгрегацията притежава права върху крепостта Rusovce и 
принадлежащите към нея недвижими имоти, тъй като те са били дарени със завещание 
през 1946 г. от принцесата на Белгия Stéphanie и нейния съпруг граф Elemér Lónyai, на 
предшественика на Конгрегацията. Съгласно Парижкия договор Rusovce се оказва на
територията на Чехословакия и през 1948 г. е конфискувана от чешките органи на 
властта.

На 20 септември 2007 г .  Националният съвет на Словашката република приема 
Резолюция 533, която, наред с другото, установява неоспоримостта на всяко 
действително положение, което е следствие на изпълнението на така наречените 
декрети „Бенеш“ след Втората световна война. Основната цел на тези декрети е да се 
отнемат гражданството и собствеността на определени групи от тогавашното население 
на Чехословакия, по-специално етническите германци и унгарци. Едно от 
последствията от Резолюция 533 е, че така възникналата действителна ситуация става 
неотменима, което ще се отрази на юриспруденцията във връзка с искове за 
обезщетения за нанесени вреди от страна на ощетените от декретите „Бенеш“. 
Вносителят на петицията твърди, че резолюцията ограничава правото на обезщетение 
на определени групи от населението. Затова той счита, че тук става въпрос за 
дискриминация на основата на националност, раса и етнически произход и се обръща 
към Европейския парламент с молба за помощ.

2. Допустимост 
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Обявена за допустима на 2 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г. 

Вносителят на петицията внася жалба във връзка с нарушение на правото на 
Конгрегацията на бенедиктинците в Унгария на реституция на недвижим имот в
Словакия. Делото е било заведено в националните съдилища, включително в 
Конституционния съд.

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския 
съюз, Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се намесва в отделни 
случаи на нарушение на основните права. Тя може да се намеси само по въпрос от 
областта на правото на Европейската общност. От представената от вносителя 
информация е невъзможно да се установи връзка между посочения казус и 
законодателството на Общността.

Всеки, който счита, че е нарушено някое от неговите основни права, може да подаде 
жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа (Съвет на Европа, 
67075 Strasbourg-Cedex, Франция). Съдът обаче може да разгледа даден въпрос, едва 
след като са изчерпани всички национални средства за правна защита.


