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Suġġett: Petizzjoni 1504/2007, imressqa minn Dr Asztrik Várszegi, ta’ nazzjonalità
Ungeriża, f’isem il-Kongregazzjoni Ungeriża tal-Benedittini, dwar id-
drittijiet ta’ din il-kongregazzjoni relatati ma’ proprjetà immobbli fis-
Slovakkja

1. Sommarju tal-petizzjoni 

Il-petizzjonant huwa isqof u superjur tal-Kongregazzjoni Ungeriża tal-Benedittini. Huwa 
jispjega li l-Kongregazzjoni tiegħu għandha d-drittijiet fuq il-kastell ta’ Rusovce u l-assi 
immobbli li għandu assoċjati miegħu, għax dawn ingħataw bħala wirt lill-predeċessur tal-
Kongregazzjoni fl-1946 f’testment mill-Prinċipessa Stéphanie tal-Belġju u żewġha, il-Konti 
Elemér Lónyai. Bit-Trattat ta’ Pariġi, Rusovce bdiet tagħmel mat-territorju taċ-Ċekoslovakkja 
u fl-1948 kien konfiskat mill-awtoritajiet Ċeki.

Fl-20 ta’ Settembru 2007, il-Kunsill Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka adotta r-
Riżoluzzjoni 533 li, fost ħwejjeġ oħra, tistabbilixxi l-indiskutibiltà ta’ kwalunkwe sitwazzjoni 
li tirriżulta mill-implimentazzjoni tal-hekk imsejħa Digrieti ta’ Beneš wara t-Tieni Gwerra 
Dinjija. L-għan ewlieni ta’ dawn id-digrieti kien li ċerti gruppi tal-popolazzjoni Ċeka f’dak iż-
żmien, speċjalment Ġermaniżi u Ungeriżi etniċi, titneħħielhom iċ-ċittadinanza tagħhom u l-
proprjetà tagħhom tiġi konfiskata. Waħda mill-konsegwenzi tar-Riżoluzzjoni 533 hija li s-
sitwazzjoni li qamet dak iż-żmien kienet saret irriversibbli, li se jkollha impatt fuq il-
ġurisprudenza relatata ma’ talbiet għad-danni li jsiru mill-vittmi tad-Digrieti Beneš. Il-
petizzjonant jallega li d-dritt ta’ kumpens għal ċerti gruppi tal-popolazzjoni huwa ristrett mir-
Riżoluzzjoni. Għalhekk huwa tal-fehma li din hija diskriminazzjoni abbażi ta’ nazzjonalità, 
razza u etniċità u jitlob l-għajnuna tal-Parlament Ewropew.

2. Ammissibiltà 
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Iddikkjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ġunju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ Ottubru 2008.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-ksur tad-drittijiet tal-Kongregazzjoni Ungeriża tal-Benedittini   
għall-propjetà immobbli fis-Slovakkja. Il-każ inġieb quddiem il-qrati nazzjonali, inkluż il-
qorti Kostituzzjonali. 

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni 
Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda poteri ġenerali biex tintervjeni 
f’każijiet individwali ta’ ksur ta’ drittijiet fundamentali. Hi tista’ tagħmel dan biss jekk tkun 
involuta xi kwistjoni tal-liġi tal-Komunità Ewropea. Mill-informazzjoni mogħtija mill-
petizzjonant ma kienx possibbli li jiġi stabbilit xi rbit bejn il-każ li qiegħed isir referenza 
għalih u l-liġi tal-Komunità. 

Kull min jidhirlu li xi wieħed mid-drittijiet fundamentali tiegħu/tagħha ġie miksur jista’ 
jressaq ilment quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa (Il-
Kunsill tal-Ewropa, 67075 Strassburgu-Cedex, Franza). Madankollu, il-Qorti tista’ tittratta 
biss xi kwistjoni wara li r-rimedji domestiċi kollha jkunu ġew eżawriti. 
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