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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1504/2007, którą złożył dr Asztrik Várszegi (Węgry), w imieniu 
Węgierskiej Kongregacji Benedyktynów, w sprawie praw tej kongregacji 
związanych z nieruchomościami na Słowacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest biskupem i opatem Węgierskiej Kongregacji Benedyktynów. 
Wyjaśnia, że jego kongregacja posiada prawa do pałacu w Rusovcach i do przynależnych do 
niego nieruchomości, ponieważ zostały one przekazane w testamencie w 1946 r. 
poprzednikowi kongregacji przez księżną Belgii Stefanię i jej męża, hrabiego Eleméra 
Lónyai. Na mocy traktatu paryskiego Rusovce zostały przyłączone do terytorium 
Czechosłowacji, na skutek czego pałac został skonfiskowany w 1948 r. przez władze czeskie.

W dniu 20 września 2007 r. Krajowa Rada Republiki Słowackiej przyjęła rezolucję 533, która 
między innymi stanowi, że wszelkie sytuacje faktyczne wynikające z wdrożenia tzw. 
dekretów Beneša po drugiej wojnie światowej nie mogą zostać podważone. Głównym celem 
tych dekretów było pozbawianie w tym czasie pewnych grup społeczeństwa 
czechosłowackiego, w szczególności pochodzenia niemieckiego i węgierskiego, 
obywatelstwa i skonfiskowanie ich mienia. Jedną z konsekwencji rezolucji 533 jest to, że 
sytuacja, do jakiej ona doprowadziła, została uznana za nieodwracalną, co miało wpływ na 
orzecznictwo dotyczące skarg o odszkodowanie składanych przez ofiary dekretów Beneša. 
Składający petycję twierdzi, że prawo pewnych grup społeczeństwa do odszkodowania jest 
ograniczone przez rezolucję. W związku z tym jest zdania, że stanowi to dyskryminację ze 
względu na przynależność państwową, rasę i pochodzenie etniczne i zwraca się o pomoc do 
Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
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dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składający petycję skarży się na naruszenie prawa węgierskiej kongregacji Benedyktynów do 
restytucji mienia na Słowacji. Sprawa została wniesiona do sądów krajowych, w tym do 
Trybunału Konstytucyjnego.

Na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i Traktatu o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań 
w indywidualnych przypadkach naruszeń praw podstawowych. Może ona podjąć działania
tylko wówczas, gdy chodzi o kwestię wchodzącą w zakres prawa Wspólnoty Europejskiej. Na 
podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję nie można ustalić żadnego 
związku przedmiotowej sprawy z prawem wspólnotowym.

Każdy, kto uważa, że jego prawa podstawowe zostały naruszone, może wnieść skargę do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Rady Europy (Rada Europy, 67075 Strasburg-
Cedex, Francja). Jednak Trybunał może zająć się taką skargą tylko po wyczerpaniu
wszystkich krajowych środków zaradczych.
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