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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0031/2012, ko iesniedza Slovēnijas valstspiederīgais Alojz 
Kovacic, par Štrigovas iedzīvotāju vajāšanu, ko 1946. un 1947. gadā veica 
Slovēnijas policijas spēki, un par slovēņu minoritātes situāciju Horvātijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz vajāšanu, kam tūlīt pēc Otrā pasaules kara bija 
pakļauti Štrigovas reģiona iedzīvotāji. Viņš turklāt protestē pret diskrimināciju, kas Horvātijas 
Republikā ir vērsta pret slovēņu minoritāti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 27. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 28. septembrī

„Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību 
Eiropas Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja ir iesaistīti 
Eiropas Savienības tiesību akti. Saistībā ar ES Pamattiesību hartas iespējamu īstenošanu 
saskaņā ar tās 51. panta 1. punktu hartas noteikumi uz dalībvalstīm attiecas tikai tad, ja tās 
īsteno Savienības tiesību aktus.

No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas neizriet, ka konkrētā lieta ir saistīta ar ES 
tiesību aktu īstenošanu. Aprakstītā situācija, lai cik tā arī būtu nosodāma, attiecas uz 
vēsturiskiem notikumiem pirms Slovēnijas (un Horvātijas) pievienošanās un nevar būt saistīta 
ar Savienības tiesību aktiem. Pieņēmumi par tiesību pārkāpumu turpināšanos Slovēnijā 
nešķiet pamatoti un nav novērota to saistība ar Savienības tiesību aktiem. Tādēļ šajā gadījumā 
nodrošināt, lai valsts pildītu starptautiskajos nolīgumos un valsts tiesību aktos noteiktos 
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pienākumus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu, ir attiecīgās dalībvalsts pienākums.
Attiecībā uz Horvātijas pievienošanos būtu jānorāda, ka cieņas ievērošana pret minoritātēm 
un viņu aizsardzība tiek uzraudzīta kā politisks kritērijs un daļa no 23. nodaļas par Tiesu varu 
un pamattiesībām. Horvātijā ir ieviests tiesiskais regulējums, kas paredz minoritāšu vispārēju 
aizsardzību un nosacījumus tās īstenošanai. Horvātijas valdība ir paudusi apņēmību aizsargāt 
minoritāšu tiesības, atkārtoti apliecinot to vietu Horvātijas sabiedrībā. Horvātijas Konstitūcija 
paredz garantētu minoritāšu pārstāvību parlamentā, astoņiem deputātiem pārstāvot dažādas 
minoritātes (arī slovēņu minoritāti).

Būtu jānorāda, ka saistībā ar pievienošanās sarunām Horvātija ir transponējusi savos tiesību 
aktos Direktīvu 2000/43/EK, kas paredz aizsardzību pret diskrimināciju rases vai etniskās 
izcelsmes dēļ. Personas, kas uzskata, ka Horvātijas iestādes ir pārkāpušas viņu tiesības, kuras 
paredz šī direktīva, var saskaņā ar Horvātijas tiesību aktiem iesniegt sūdzību kompetentajās 
tiesās vai tiesībsarga birojā, kas ir neatkarīga līdztiesības struktūra, kura risina ar 
diskrimināciju saistītus jautājumus.

Secinājums
Pamatojoties uz minēto, Komisija nevar turpināt izskatīt šo lietu. Lūgumraksta iesniedzējs var 
iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka ir pārkāptas viņa pamattiesības, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā."


