
CM\750404SV.doc PE415.088v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Utskottet för framställningar
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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1504/2007, ingiven av dr Asztrik Várszegi (ungersk medborgare), 
för den ungerska benediktinerordern, om denna ordens rättigheter i fråga om fast 
egendom i Slovakien

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren är biskop och abbot i den ungerska benediktinerordern. Han förklarar att hans 
orden äger rätt till Rusovce slott och tillhörande fasta egendom, eftersom dessa skänktes till 
företrädaren till ordern i ett testamente 1946 av prinsessan Stéphanie av Belgien och hennes 
man, greve Elemér Lónyai. Efter Parisfreden hamnade Rusovce inom Tjeckoslovakiens 
territorium, och 1948 konfiskerades det av de tjeckoslovakiska myndigheterna.

Den 20 september 2007 antog Republiken Slovakiens nationalråd resolution 533. I denna 
resolution fastställdes bland annat obestridbarheten av en faktisk situation som är en följd av 
genomförandet av de så kallade Benešdekreten efter andra världskriget. Det huvudsakliga 
syftet med dessa dekret var att ta ifrån vissa grupper av den tidens tjeckoslovakiska 
befolkning, i synnerhet etniska tyskar och ungrare, deras medborgarskap och konfiskera deras 
egendom. En av följderna av resolution 533 är att den situation som uppstod vid den 
tidpunkten gjorts oåterkallelig, vilket kommer att påverka rättspraxis i samband med 
ersättningskrav som ställts av offer för Benešdekreten. Framställaren hävdar att rätten till 
ersättning begränsas för vissa befolkningsgrupper genom denna resolution. Han anser därför 
att detta utgör diskriminering på grund av nationalitet, ras och etnisk tillhörighet, och ber om 
hjälp av Europaparlamentet.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 2 juni 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 22 oktober 2008.

Framställaren framför klagomål om överträdelser av den ungerska benediktinerordens 
rättigheter när det gäller återlämnande av egendom i Slovakien. Ärendet har varit uppe vid 
nationella domstolar, inklusive författningsdomstolen.

Enligt fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och fördraget om 
Europeiska unionen har Europeiska kommissionen ingen allmän behörighet att ingripa i 
enskilda ärenden som rör överträdelser av de grundläggande rättigheterna. Kommissionen kan 
endast göra detta om det gäller en EG-rättslig fråga. På grundval av den information som 
framställaren har lämnat har det inte varit möjligt att fastställa någon koppling mellan det 
beskrivna ärendet och gemenskapslagstiftningen.

Personer som anser att det har skett en kränkning av deras grundläggande rättigheter kan 
inkomma med klagomål till Europarådets europeiska domstol för de mänskliga rättigheterna 
(Conseil de l’Europe, F-67075 Strasbourg-Cedex, Frankrike). Domstolen kan emellertid 
endast ta upp en fråga till behandling sedan alla inhemska rättsmedel har uttömts.
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