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Komisja Petycji

28.9.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0031/2012, którą złożył Alojz Kovacic (Słowenia), w sprawie   
prześladowań mieszkańców Strigovy przez słoweńskie oddziały policji 
w latach 1946–1947 i w sprawie sytuacji mniejszości słoweńskiej w Chorwacji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na prześladowania, jakich doświadczyli mieszkańcy
regionu Strigova po drugiej wojnie światowej. Ponadto protestuje przeciwko dyskryminacji, 
której ofiarą pada mniejszość słoweńska w Republice Chorwacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji z 
prośbą o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych do podejmowania działań w tej sprawie.
Komisja Europejska może interweniować jedynie w kwestiach, które dotyczą prawa Unii 
Europejskiej. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej jej 
postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim 
stosują one prawo Unii.
Na podstawie przekazanych informacji nie wydaje się, iż przedstawiony przypadek dotyczy 
stosowania prawa Unii. Opisana sytuacja, mimo że wysoce niepożądana, dotyczy wydarzeń 
historycznych, które miały miejsce przed przystąpieniem Słowenii (i Chorwacji) do UE, i 
których nie należy łączyć z prawem Unii. Zarzuty dotyczące łamania prawa w Słowenii nie 
wydają się być uzasadnione, a ponadto nie mają związku z prawem Unii. Zatem 
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w przedmiotowej sprawie to państwa członkowskie winny zapewnić wypełnianie swoich 
zobowiązań związanych z prawami podstawowymi, wynikających z umów 
międzynarodowych i ustawodawstwa krajowego.
W kontekście przystąpienia Chorwacji do UE należy stwierdzić, że poszanowanie i ochrona 
praw mniejszości poddawane są obserwacji pod względem zgodności z kryteriami 
politycznymi i zapisami rozdziału 23 dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i praw 
podstawowych. Ponadto w Chorwacji w mocy są ramy prawne gwarantujące ogólną ochronę 
mniejszości i warunki ich wprowadzenia. Chorwacki rząd z zaangażowaniem podchodzi do 
kwestii praw mniejszości, potwierdzając znaczenie mniejszości w chorwackim 
społeczeństwie. Chorwacka konstytucja gwarantuje mniejszościom prawo do bycia 
reprezentowanym w parlamencie, a mniejszości, w tym słoweńską, reprezentuje ośmiu 
posłów.

Należy zauważyć, że w ramach negocjacji akcesyjnych Chorwacja przetransponowała do 
ustawodawstwa krajowego dyrektywę 2000/43/WE, która zapewnia ochronę przed 
dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne. Osoby, które uważają, że w 
odniesieniu do wspomnianej dyrektywy ich prawa zostały naruszone przez władze Chorwacji, 
mogą na mocy krajowego prawa dochodzić roszczenia przed właściwym organem władzy 
sądowniczej albo przed Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest niezależnym 
organem odpowiedzialnym za kwestie związane z dyskryminacją.
Wniosek

Na podstawie przekazanych informacji Komisja nie może podjąć się dalszej analizy tej 
sprawy. Składający petycję może przedstawić sprawę władzom krajowym, w tym 
sądowniczym, a jeśli stwierdzi, że któreś z jego podstawowych praw zostało naruszone, może 
złożyć skargę w  Europejskim Trybunale Praw Człowieka Rady Europy.


