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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1055/2012, του Stoyko Stoykov, ιθαγένειας ΠΓΔΜ, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος της σλαβομακεδονικής μειονότητας στη 
Βουλγαρία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι το 2009 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 
εκδίκασε υπόθεση που αφορούσε τη σλαβομακεδονική μειονοτική ομάδα «Omo Ilinden-
Pirin», η οποία δεν μπόρεσε να καταχωριστεί επισήμως ως πολιτικό κόμμα στη Βουλγαρία. Ο 
αναφέρων, ο οποίος σκοπεύει να υποβάλει εκ νέου αίτηση, εκφράζει την ανησυχία του για 
ένα νομοσχέδιο που εξετάζεται επί του παρόντος από το κοινοβούλιο και το οποίο αποσκοπεί 
στην τροποποίηση του νόμου για τα πολιτικά κόμματα, καθιστώντας αδύνατη την 
καταχώριση της ομάδας ως επίσημου κόμματος. Επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε 
από το εθνικιστικό κόμμα ΑΤΑΚΑ και έχει συγκεντρώσει τη στήριξη της πλειοψηφίας του 
κοινοβουλίου. Κατά την άποψη του αναφέροντος, πρόκειται για μια απόπειρα του 
καθεστώτος να αποτρέψει την εδραίωση και την αναγνώριση της σλαβομακεδονικής 
μειονότητας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι είναι ενσωματωμένη στο άρθρο 12 
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Περιλαμβάνει το δικαίωμα του 
συνεταιρίζεσθαι για πολιτικά θέματα. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 έχει ιδιαίτερη αναφορά στη 
σημασία και τον ρόλο των πολιτικών κομμάτων. 
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Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη, οι διατάξεις του 
απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Βάσει των 
πληροφοριών που παρέχονται από τον αναφέροντα, δεν προκύπτει ότι στο εν λόγω ζήτημα το 
συγκεκριμένο κράτος μέλος ενήργησε κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά 
το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές και τις ρυθμίσεις που αφορούν την καταχώριση 
πολιτικών κομμάτων ειδικότερα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν έχει γενική αρμοδιότητα 
να παρεμβαίνει σε αυτό τον τομέα.

Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση τα κράτη μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να 
διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως 
αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική τους νομοθεσία. 

Η Επιτροπή δεν έχει γενικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις μειονότητες, ιδίως για ζητήματα 
που αφορούν τον ορισμό του τι είναι εθνική μειονότητα, την αναγνώριση του μειονοτικού 
καθεστώτος, τον αυτοπροσδιορισμό τους και την αυτονομία ή το καθεστώς που διέπει τη 
χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών.  Εναπόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
αποφάσεις σχετικά με τις μειονότητες και τη χρήση της γλώσσας στα αντίστοιχα εδάφη. 

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει ότι η εφαρμογή αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της 
επιτροπής υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν έχει η Επιτροπή την αρμοδιότητα να 
εκτιμά τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη σε τέτοιες αποφάσεις.

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων της αναφοράς και λόγω του ότι η ΕΕ δεν είναι αρμόδια επί του θέματος, 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση. 

Εν προκειμένω, εναπόκειται στο οικείο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι 
υποχρεώσεις του όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς 
συμφωνίες και από την εσωτερική του νομοθεσία.


