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PRANEŠIMASNARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0031/2012 dėl Slovėnijos policijos vykdyto Štrigovos gyventojų 
persekiojimo 1946–1947 m. ir dėl slovėnų mažumos padėties Kroatijoje, 
kurią pateikė Slovėnijos pilietis Alojz Kovačič

1. Peticijos santrauka

Peticijoje pabrėžiama, kad pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Štrigovos regiono 
gyventojai buvo persekiojami. Jis taip pat protestuoja prieš slovėnų mažumos diskriminavimą 
Kroatijos Respublikoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugsėjo 28 d.

„Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų. Ji gali imtis veiksmų tik tokiu atveju, jei klausimas 
susijęs su Europos Sąjungos teise. Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
51 straipsnio 1 dalį šios chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios 
įgyvendina Sąjungos teisę.

Kaip matyti iš pateiktos informacijos, šis klausimas nėra susijęs su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu. Kad ir kokia sudėtinga aprašytoji situacija, ji susijusi su istoriniais įvykiais, 
kurie įvyko prieš įstojant Slovėnijai (ir Kroatijai) ir kurie negali būti siejami su Sąjungos teise. 
Teiginiai, susiję su nuolatiniais teisių pažeidimais Slovėnijoje, neatrodo pagrįsti ir nematoma 
jokio ryšio su Sąjungos teise. Taigi šiuo atveju tik atitinkama valstybė narė turi užtikrinti, kad 
būtų laikomasi įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis, nustatytų tarptautiniuose 
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susitarimuose ir vidaus teisės aktuose. Kalbant apie Kroatijos stojimą, reikėtų pažymėti, kad 
pagarbos mažumoms ir jų apsaugos stebėsena vykdoma laikantis politinių kriterijų ir 23 
skyriaus (Teismai ir pagrindinės teisės) nuostatų. Kroatijoje yra nustatyta teisinė bendros 
mažumų apsaugos bazė ir jos užtikrinimo sąlygos. Kroatijos vyriausybė išsakė savo 
įsipareigojimus gerbti mažumų teises ir patvirtino jų reikšmę Kroatijos visuomenėje.
Kroatijos Konstitucijoje numatyta, kad užtikrinamas mažumų atstovavimas parlamente – čia 
aštuoni nariai atstovauja skirtingoms mažumų (taip pat ir slovėnų) grupėms.
Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dalyvaudama derybose dėl stojimo Kroatija perkėlė į savo 
nacionalinę teisę Direktyvą 2000/43/EB, kurioje numatyta apsauga nuo diskriminacijos dėl 
rasės ir etninės kilmės. Asmenys, kurie mano, kad Kroatijos valdžios institucijos pažeidė jų 
teises pagal šią direktyvą, pagal Kroatijos teisę gali pateikti skundą bet kuriam 
kompetentingam teismui ar ombudsmeno tarnybai – lygybę užtikrinančiai institucijai, 
atsakingai už klausimus, susijusius su diskriminacija. 
Išvada
Remdamasi tuo, kas pateikta, Komisija negali toliau nagrinėti šio atvejo. Peticijos pateikėjas 
dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, taip pat į teismus, ir, jei mano, 
kad pažeista nors viena iš jo pagrindinių teisių, gali pateikti skundą Europos Tarybos Europos 
Žmogaus Teisių Teismui“.


