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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0031/2012, του Alojz Kovacic, σλοβενικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις διώξεις που δέχθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Strigova από τα όργανα 
της σλοβενικής αστυνομίας την περίοδο 1946-47 και σχετικά με την 
κατάσταση της σλοβενικής μειονότητας στην Κροατία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά δίνει έμφαση στις διώξεις που υπέστησαν οι κάτοικοι της περιοχής Strigova μετά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, διαμαρτύρεται όσον αφορά τις διακρίσεις που υπέστη 
η σλοβενική μειονότητα στη Δημοκρατία της Κροατίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε διαθέτει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. 
Μπορεί να παρεμβαίνει μόνον εάν ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αναφορικά με την πιθανή εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 1 αυτού οι διατάξεις του 
Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη, μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.
Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, δεν προκύπτει ότι το συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται με 
την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Η κατάσταση που περιγράφεται, όσο λυπηρή και αν 
είναι, ιστορικά σχετίζεται με πράξεις, που έλαβαν χώρα πριν από την προσχώρηση της 
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Σλοβενίας (και Κροατίας), και οι οποίες δεν μπορεί να συνδεθούν με το δίκαιο της Ένωσης. 
Οι ισχυρισμοί σχετικά με τη συνεχή παραβίαση των δικαιωμάτων στη Σλοβενία δεν είναι 
τεκμηριωμένες και καμία σχέση με το δίκαιο της Ένωσης δεν διαφαίνεται. Εν προκειμένω, 
εναπόκειται αποκλειστικά στο οικείο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις του 
όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα –όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και 
από την εσωτερική νομοθεσία– τηρούνται.

Όσον αφορά την ένταξη της Κροατίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σεβασμός και η 
προστασία των μειονοτήτων παρακολουθείται στο πλαίσιο πολιτικών κριτηρίων και ως μέρος 
του κεφαλαίου 23 για τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το νομικό πλαίσιο 
για τη γενική προστασία των μειονοτήτων και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της είναι 
σε ισχύ στην Κροατία. Η κροατική κυβέρνηση έχει εκφράσει τη δέσμευσή της για τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους στην κροατική κοινωνία. Το 
κροατικό Σύνταγμα προβλέπει μια εγγυημένη εκπροσώπηση των μειονοτήτων στο 
κοινοβούλιο, όπου οκτώ μέλη εκπροσωπούν τις διάφορες μειονότητες 
(συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση, η 
Κροατία έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία 2000/43/EΚ, η οποία παρέχει 
προστασία έναντι των διακρίσεων για λόγους φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής. Τα άτομα 
που αισθάνονται ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας από τις κροατικές αρχές μπορούν να υποβάλουν καταγγελία σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία της Κροατίας ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο 
οποίος είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που ασχολείται με θέματα διακρίσεων. 
Συμπέρασμα

Με βάση τα στοιχεία που παρέχονται, η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει την εξέταση της 
υπόθεσης  περαιτέρω. Ο αναφέρων μπορεί να φέρει την υπόθεσή ενώπιον των εθνικών 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και αν θεωρήσει ότι κάποιο από τα 
θεμελιώδη δικαιώματά του έχει παραβιαστεί, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


