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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1504/2007, του δρος Asztrik Várszegi, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ουγγρικής Κοινότητας Βενεδικτίνων, σχετικά με τα 
δικαιώματα της εν λόγω κοινότητας σε ακίνητη περιουσία στη Σλοβακία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι επίσκοπος και αβάς της Ουγγρικής Κοινότητας Βενεδικτίνων. Εξηγεί ότι η 
κοινότητά του έχει δικαιώματα στο κάστρο του Rusovce και στα συναφή ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία, καθώς αυτά δωρίσθηκαν με διαθήκη στον προκάτοχο της κοινότητας 
το 1946 από την πριγκίπισσα Στεφανία του Βελγίου και τον σύζυγό της, κόμη Elemér Lónyai. 
Βάσει της Συνθήκης των Παρισίων, το Rusovce υπάχθηκε στο έδαφος της Τσεχοσλοβακίας 
και το 1948 κατασχέθηκε από τις τσεχικές αρχές.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας εξέδωσε την 
απόφαση 533 η οποία, μεταξύ άλλων, θεσπίζει την αδυναμία αμφισβήτησης οποιασδήποτε 
παρούσας κατάστασης η οποία απορρέει από την εφαρμογή των λεγόμενων διαταγμάτων 
Beneš μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριος στόχος των εν λόγω διαταγμάτων ήταν να 
αφαιρεθεί από ορισμένες ομάδες του τσεχοσλοβακικού πληθυσμού την εποχή εκείνη, και 
ιδίως τους γερμανικής και ουγγρικής καταγωγής κατοίκους, η ιθαγένειά τους και να 
κατασχεθεί η περιουσία τους. Μία από τις συνέπειες της απόφασης 533 είναι ότι η 
κατάσταση που προέκυψε τότε κατέστη ανεπίστρεπτη, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στη 
νομολογία που αφορά τις αξιώσεις για αποζημίωση που άσκησαν τα θύματα των 
διαταγμάτων Beneš. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η απόφαση περιορίζει το δικαίωμα 
αποζημίωσης ορισμένων κατηγοριών του πληθυσμού. Επομένως, θεωρεί ότι πρόκειται για 
διάκριση λόγω ιθαγένειας, φυλής και εθνοτικής καταγωγής και ζητεί τη συνδρομή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό
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Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων καταγγέλλει την παραβίαση των δικαιωμάτων της Ουγγρικής Κοινότητας 
Βενεδικτίνων για επιστροφή ακίνητης περιουσίας στη Σλοβακία.  Η υπόθεση παραπέμφθηκε 
στα εθνικά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του συνταγματικού δικαστηρίου.

Βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει γενικές αρμοδιότητες να παρέμβει 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μπορεί να το 
πράξει μόνον εάν τίθεται θέμα ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου.  Από τις πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα δεν κατέστη δυνατή η συσχέτιση της αναφερόμενης 
υπόθεσης με το κοινοτικό δίκαιο.

Όποιος θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί οποιοδήποτε από τα θεμελιώδη δικαιώματά του δύναται 
να υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 67075 Strasbourg-Cedex, Γαλλία). 
Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί να ασχοληθεί με ένα ζήτημα μόνον αφού έχουν εξαντληθεί 
όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.
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