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 MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1504/2007, ingediend door Dr. Asztrik Várszegi (Hongaarse 
nationaliteit), namens de Hongaarse Congregatie van Benedictijnen, over 
rechten van zijn congregatie in verband met onroerend goed in Slowakije

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is bisschop en abt van de Hongaarse Congregatie van Benedictijnen. Hij legt uit dat 
zijn Congregatie rechten heeft op het kasteel van Rusovce en bijbehorende onroerende 
goederen, daar deze in 1946 door de Belgische prinses Stefania en haar echtgenoot graaf 
Elemér Lónyay bij testament werden geschonken aan de voorloper van de Congregatie. Na 
het Verdrag van Parijs kwam Rusovce op Tsjechoslowaaks grondgebied te liggen en in 1948 
werd het geconfisqueerd door de Tsjechoslowaakse autoriteiten. Op 20 september 2007 nam 
de Slowaakse Nationale Raad resolutie 533 aan, waarin onder meer de onschendbaarheid is 
geregeld van elke feitelijke situatie die het gevolg is van de tenuitvoerlegging van de 
zogeheten Benes-decreten na de Tweede Wereldoorlog. Deze decreten hadden voornamelijk 
tot doel bepaalde toenmalige Tsjechoslowaakse bevolkingsgroepen, o.a. etnische Duitsers en 
Hongaren, hun burgerschap en eigendommen af te nemen. Een gevolg van resolutie 533 is dat 
de aldus ontstane feitelijke situaties onveranderbaar zijn gemaakt, hetgeen invloed zal hebben 
op de rechtspraak in verband met schadeclaims van door de Benes-decreten gedupeerden. 
Volgens indiener wordt het recht op schadevergoeding voor bepaalde bevolkingsgroepen door 
de resolutie ingeperkt. Indiener is derhalve van opvatting dat er sprake is van discriminatie op 
grond van nationaliteit, ras en etniciteit en hij verzoekt het Parlement om hulp.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 juni 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 oktober 2008.
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Indiener klaagt over schending van het recht van de Hongaarse Congregatie van 
Benedictijnen op restitutie van bezittingen in Slowakije. De zaak is voor het nationale gerecht 
gebracht, met inbegrip van de Constitutionele hof.

De Europese Commissie heeft onder het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie geen algemene bevoegdheid om 
in te grijpen in individuele gevallen van schending van de grondrechten. Zij kan dit alleen 
doen als het een kwestie van Europees Gemeenschapsrecht betreft. Op basis van de door 
indiener verstrekte informatie is het niet mogelijk enige relatie te ontdekken tussen de 
desbetreffende kwestie en het Gemeenschapsrecht.

Iedereen die van oordeel is dat zijn of haar grondrechten zijn geschonden, kan een klacht 
indienen bij het Europees Hof voor de rechten van de mens van de Raad van Europa (Raad 
van Europa, F-67075 Strasbourg-Cedex, Frankrijk). Daarbij zij aangemerkt dat het Hof een 
zaak alleen in behandeling kan nemen als alle binnenlandse verhaalmiddelen zijn uitgeput.
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