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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1504/2007 af Asztrik Várszegi, ungarsk statsborger, for Hungarian 
Congregation of Benedictines, om denne ordens rettigheder til fast ejendom i 
Slovakiet

1. Sammendrag

Andrageren er biskop og abbed i den ungarske benediktinerorden. Han forklarer, at hans 
orden har rettighederne over slottet Rusovce og dets tilhørende faste ejendom, da de blev 
overdraget ved gavetestamente til den tidligere orden i 1946 af den belgiske prinsesse 
Stéphanie og hendes mand, greve Elemér Lónyai. I henhold til Paris-traktaten faldt Rusovce 
ind under Tjekkoslovakiets territorium, og det blev konfiskeret af de tjekkiske myndigheder i 
1948.

Den 20. september 2007 vedtog Den Slovakiske Republiks nationale råd resolution 533, hvori 
det bl.a. fastslås, at der ikke kan gøres indsigelse mod aktuelle situationer, der er en følge af 
gennemførelsen af de såkaldte Beneš-dekreter efter Anden Verdenskrig. Hovedformålet med 
disse dekreter var at fratage visse tjekkoslovakiske befolkningsgrupper, navnlig etniske 
tyskere og ungarere, deres statsborgerskab og konfiskere deres ejendom. En af følgerne af 
resolution 533 er, at den situation, der blev skabt på daværende tidspunkt, er blevet 
uigenkaldelig, hvilket vil få indvirkning på retspraksis i forbindelse med erstatningskrav rejst 
af ofre for Beneš-dekreterne. Andrageren hævder, at resolutionen begrænser visse 
befolkningsgruppers ret til erstatning. Han mener derfor, at der er tale om forskelsbehandling 
på grund af nationalitet, race og etnisk tilhørsforhold, og anmoder Europa-Parlamentet om 
hjælp.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. juni 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 22. oktober 2008.

Andrageren klager over krænkelser af Hungarian Congregation of Benedictines' rettigheder 
vedrørende tilbagelevering af ejendom i Slovakiet. Sagen er indbragt for de nationale 
domstole, herunder forfatningsdomstolen.

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i enkelte 
tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder overtrædes. Den kan kun gribe ind, såfremt det 
drejer sig om et EF-retligt anliggende.  Det var på baggrund af andragerens oplysninger ikke 
muligt at fastslå en forbindelse mellem spørgsmålene i sagen og fællesskabsretten.

Derudover kan enhver, der mener, at en eller flere af hans eller hendes grundlæggende 
rettigheder er blevet krænket, indgive en klage til Europarådets Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 67075 Strasbourg Cedex, Frankrig). Domstolen 
kan dog først behandle en sag, når alle de nationale retsmidler er udtømt."
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