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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1504/2007, Dr Asztrik Várszegi, Unkarin kansalainen, Unkarin 
benediktiinimunkkien kongregaation puolesta, tämän kongregaation oikeuksista 
Slovakiassa olevaan kiinteään omaisuuteen

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on Unkarin benediktiinimunkkien kongregaation piispa ja apotti. Hän 
selittää, että hänen kongregaatiollaan on oikeudet Rusovcen linnaan ja siihen kuuluvaan 
kiinteään omaisuuteen, koska Belgian prinsessa Stéphanie ja hänen puolisonsa kreivi Elemér 
Lónyai lahjoittivat ne kongregaation edeltäjälle testamentissa vuonna 1946. Pariisin 
sopimuksella Rusovce jäi kuulumaan Tšekkoslovakian alueeseen, ja vuonna 1948 Tšekin 
viranomaiset takavarikoivat sen.

Slovakian tasavallan kansallisneuvosto hyväksyi 20. syyskuuta 2007 päätöslauselman 533, 
jolla muun muassa vahvistetaan mikä tahansa asiantilan kiistattomuus, joka asiantila seuraa 
toisen maailmansodan jälkeen annettujen niin sanottujen Beneš-säädösten täytäntöönpanosta. 
Näiden säädösten päätarkoituksena oli riistää tietyiltä Tšekkoslovakian silloisilta 
väestöryhmiltä, erityisesti saksalaista ja unkarilaista syntyperää olevilta henkilöiltä, heidän 
kansalaisuutensa ja takavarikoida heidän omaisuutensa. Yksi päätöslauselman 533 
seurauksista on, että tuolloin syntyneestä tilanteesta on tehty peruuttamaton, millä on 
tulevaisuudessa vaikutus Beneš-säädösten uhrien tekemiin vahingonkorvauskanteisiin 
liittyvään oikeuskäytäntöön. Vetoomuksen esittäjä väittää, että päätöslauselmalla rajoitetaan 
tiettyjen väestöryhmien oikeutta korvaukseen. Sen vuoksi hän katsoo, että tässä on kyse 
syrjinnästä kansallisuuden, rodun ja etnisen taustan perusteella ja pyytää apua Euroopan 
parlamentilta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 2. kesäkuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
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tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 22. lokakuuta 2008.

Vetoomuksen esittäjä valittaa, että Unkarin benediktiinimunkkien kongregaation oikeutta 
omaisuuden palauttamiseen on rikottu Slovakiassa. Kansalliset tuomioistuimet, 
perustuslakituomioistuin mukaan luettuna, ovat käsitelleet asiaa.

Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
mukaan komissiolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua perusoikeuksien rikkomiseen liittyviin 
yksittäisiin tapauksiin. Komissio voi toimia vain kysymyksissä, jotka liittyvät Euroopan 
yhteisön lakiin. Vetoomuksen esittäjän antamien tietojen perusteella ei ollut mahdollista 
todentaa minkäänlaista yhteyttä vetoomuksen esittelemän tapauksen ja yhteisön 
lainsäädännön välillä.

Henkilöt, jotka katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on rikottu, voivat toimittaa valituksen 
Euroopan neuvoston Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (Council of Europe, 67075 
Strasbourg-Cedex, France). Ihmisoikeustuomioistuimessa voidaan kuitenkin käsitellä 
tapauksia vasta kun kaikki valtioiden sisäiset keinot on käytetty.
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