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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Alojz Kovacic szlovén állampolgár által benyújtott 0031/2012. számú petíció 
a Strigova lakosai ellen az 1946–47 közötti időszakban a szlovén rendőrség 
által elkövetett zaklatásokról, valamint a szlovén kisebbség horvátországi 
helyzetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet a Strigova régió lakosai által a második világháborút 
követően elszenvedett zaklatásokra. Emellett tiltakozik a szlovén kisebbséget 
Horvátországban érő hátrányos megkülönböztetés ellen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. szeptember 28.

Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
szerint az Európai Bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy ebben az ügyben beavatkozzon. 
Erre csak akkor lenne lehetőség, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené. Ami az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának lehetséges alkalmazását illeti, a Charta 51. cikke szerint 
rendelkezéseinek címzettjei a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.
A petíció benyújtójának tájékoztatása alapján azonban úgy tűnik, hogy a szóban forgó ügy 
nincs kapcsolatban az uniós jog végrehajtásával. Az ismertetett helyzet, bármennyire is 
sajnálatos, olyan történelmi eseményekkel kapcsolatos, amelyek Szlovénia (és Horvátország) 
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csatlakozását megelőzően történtek, és amelyek nincsenek kapcsolatban az uniós joggal. Nem 
tűnnek megalapozottnak azok az állítások, amelyek a Szlovéniában bekövetkező állandó 
jogsértésekre utalnak, és az uniós joggal való összefüggés sem látható.  Ebben az ügyben 
ezért az érintett tagállam feladata annak biztosítása, hogy megfeleljen az alapvető jogokkal 
kapcsolatban felmerülő kötelezettségeinek, amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját 
belső jogszabályaiból fakadnak.

Ami Horvátország csatlakozását illeti, meg kell állapítani, hogy a kisebbségi jogok 
tiszteletben tartását és védelmét a politikai kritériumoknak megfelelően, valamint az 
igazságszolgáltatásról és az alapvető jogokról szóló 23. fejezet részeként ellenőrzik. A 
kisebbségek általános védelméről rendelkező jogi keretet és a végrehajtását szolgáló 
feltételeket bevezették Horvátországban. A horvát kormány kifejezte, hogy elkötelezett a 
kisebbségi jogok irányában, és megerősítette a kisebbségek helyét a horvát társadalomban. A 
horvát alkotmány rendelkezik a kisebbségek garantált képviseletéről a parlamentben, ahol 
nyolcan képviselik a különböző kisebbségeket, többek között a szlovén kisebbséget.

Hangsúlyozni kell, hogy Horvátország a csatlakozási tárgyalások részeként nemzeti jogába 
átültette a fajon és etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni védelemről 
rendelkező 2000/43/EK irányelvet. Azon személyek, akik úgy gondolják, hogy az említett 
irányelv értelmében vett jogaikat a horvát hatóságok megsértették, a horvát nemzeti jog 
alapján keresetet indíthatnak vagy az illetékes bíróságokon, vagy az ombudsmani hivatalnál, 
amely az egyenlőséggel foglalkozó, a megkülönböztetéssel kapcsolatos ügyekben eljáró 
független szerv.
Következtetés
A fent említettek alapján a Bizottság semmilyen további intézkedést nem hozhat az ügyben. A 
petíció benyújtója ügyét a tagállami hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási szervek 
– elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy alapvető jogait megsértették, az Európa 
Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújthat be panaszt.


