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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1504/2007, adresată de dr. Asztrik Várszegi, de naţionalitate 
maghiară, în numele Congregaţiei Benedictinilor din Ungaria, privind 
drepturile respectivei congregaţii asupra proprietăţii imobiliare din Slovacia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul este episcop şi stareţ al Congregaţiei Benedictinilor din Ungaria. Acesta explică 
cum Congregaţia sa are drepturi asupra castelului Rusovce şi asupra bunurilor imobiliare 
asociate, deoarece acestea au fost oferite în dar prin testament predecesorului Congregaţiei în 
1946 de către prinţesa Stéphanie a Belgiei şi de către soţul acesteia, contele Elemér Lónyai. În 
temeiul Tratatului de la Paris, Rusovce aparţine teritoriului Cehoslovaciei, iar în 1948 a fost 
confiscat de autorităţile cehe.

La data de 20 septembrie 2007, Consiliul Naţional al Republicii Slovace a adoptat Rezoluţia 
nr. 533 care, printre altele, stabileşte caracterul incontestabil al oricărei situaţii efective 
rezultând din punerea în aplicare a aşa-numitelor decrete Beneš de după cel de-al doilea 
război mondial. Principalul obiectiv al decretelor a fost acela de a deposeda anumite grupuri 
ale populaţiei cehoslovace de la acel moment, în special etnici germani şi unguri, de cetăţenie 
şi de a le confisca proprietăţile. Una dintre consecinţele Rezoluţiei nr. 533 este că situaţia care 
s-a creat atunci a devenit ireversibilă, ceea ce va avea impact asupra jurisprudenţei privind 
revendicările pentru despăgubiri înaintate de victimele decretelor Beneš. Petiţionarul reclamă 
faptul că dreptul la compensare pentru anumite grupuri ale populaţiei este restricţionat de 
rezoluţie. Prin urmare, petiţionarul are convingerea că acest lucru reprezintă discriminare pe 
considerente de naţionalitate, rasă şi etnie şi solicită ajutorul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.
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Petiţionarul reclamă încălcarea drepturilor Congregaţiei Benedictinilor din Ungaria de
retrocedare a proprietăţii din Slovacia. Cazul a fost adus înaintea curţilor naţionale de justiţie, 
inclusiv Curtea Constituţională.

Conform Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană nu deţine competenţe generale pentru a interveni în cazurile 
individuale de încălcare a drepturilor fundamentale. Aceasta nu poate acţiona decât în cazul în 
care este implicat un aspect al legislaţiei comunitare. Din informaţiile furnizate de către 
petiţionar, nu s-a putut stabili nicio legătură între cazul menţionat şi legislaţia comunitară.

Orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile fundamentale poate depune o 
plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Consiliul Europei, 67075 Strasbourg-
Cedex, Franţa). Cu toate acestea, Curtea poate trata un caz doar după ce au fost epuizate toate 
căile de atac naţionale.


