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Temats: Lūgumraksts Nr. 1504/2007, ko Ungārijas Benediktīniešu draudzes vārdā 
iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Dr. Asztrik Várszegi, par draudzes tiesībām 
uz nekustamo īpašumu Slovākijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Ungārijas Benediktīniešu draudzes bīskaps un abats. Viņš 
paskaidro, ka viņa draudzei ir tiesības uz Rusovces pili un ar to saistītajiem nekustamajiem 
īpašumiem, jo tos testamentā draudzes priekštecim 1946. gadā novēlēja Beļģijas princese 
Stéphanie un viņas vīrs grāfs Elemér Lónyai. Saskaņā ar Parīzes Līgumu Rusovce nonāca 
Čehoslovākijas teritorijā, un 1948. gadā Čehoslovākijas iestādes to konfiscēja.

2007. gada 20. septembrī Slovākijas Republikas Nacionālā padome pieņēma rezolūciju 
Nr. 533, kas cita starpā nosaka jebkuras faktiskas situācijas, kura radusies no tā dēvēto Beneša 
dekrētu īstenošanas pēc Otrā pasaules kara, neapstrīdamību. Šo dekrētu galvenais mērķis bija 
konkrētām Čehoslovākijas toreizējo iedzīvotāju grupām, it īpaši etniskajiem vāciešiem un 
ungāriem, atņemt pilsonību un konfiscēt īpašumu. Viena no rezolūcijas Nr. 533 sekām ir tā, 
ka situācija, kura tad radās, ir padarīta neatgriezeniska, kam būs ietekme uz lēmumiem, kuri 
attiecas uz tām prasībām par zaudējumu atlīdzību, ko iesnieguši Beneša dekrētu upuri. 
Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka rezolūcija ierobežo tiesības uz kompensāciju konkrētām 
iedzīvotāju grupām. Tāpēc viņš uzskata, ka tā ir diskriminācija pilsonības, rases un tautības 
dēļ, un lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka ir pārkāptas Ungārijas Benediktīniešu draudzes 
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tiesības uz nekustamā īpašuma restitūciju Slovākijā. Lieta ir iesniegta valsts tiesās, tostarp 
Konstitucionālajā tiesā.

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties atsevišķos pamattiesību pārkāpumu gadījumos. Tā 
drīkst iejaukties tikai tad, ja ir runa par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Kopienas tiesībām. 
No lūgumraksta iesniedzēja sniegtās informācijas nebija iespējams konstatēt attiecīgā 
gadījuma saikni ar Kopienas tiesībām.

Ikviens, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņa vai viņas pamattiesības, var iesniegt sūdzību Eiropas 
Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France). 
Tomēr Tiesa var izskatīt jautājumu tikai tad, kad ir izmantoti visi vietējie tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi.


