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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1356/2012 dėl daugybės Ispanijoje neišnagrinėtų priverstinio 
dingimo atvejų, kurią pateikė Ispanijos pilietis Matías Alonso Blasco

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad Ispanijos šiuolaikinėje istorijoje (1936–1939 m. pilietinio 
karo ir paskesnio diktatūros režimo laikotarpiu) yra tūkstančiai vis dar neišnagrinėtų 
priverstinio dingimo atvejų. Jis teigia, kad nebaigti teisminės valdžios ir policijos tyrimai yra 
1977 m. Amnestijos įstatymu įteisintas žmogaus teisių pažeidimas. Atsižvelgdamas į tai, 
peticijos pateikėjas prašo Europos Sąjungos įgyvendinti bendrą politiką, kuria būtų siekiama 
padėti nukentėjusiesiems, ir užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi atitinkamų tokiems 
klausimams taikomų tarptautinių rezoliucijų nuostatų. Peticijos pateikėjas taip pat siūlo atlikti 
iki šiol neišnagrinėtų priverstinio dingimo atvejų surašymą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„Šioje peticijoje kalbama apie tai, kad nesistengiama užtikrinti, kad peticijos pateikėjas turėtų 
galimybę susipažinti su viešųjų institucijų ir įstaigų turimais dokumentais, siekiant 
išsiaiškinti, kur per Ispanijos pilietinį karą buvo palaidotas jo tėvas. 

Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų. Ji gali imtis veiksmų tik kai klausimas susijęs su 



PE527.878v01-00 2/2 CM\1015863LT.doc

LT

Europos Sąjungos teise. Peticijos pateikėjas nurodo problemą, tenkančią nacionalinei 
kompetencijai, t. y. priverstinio dingimo per Ispanijos pilietinį karą atvejų tyrimus.

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Chartijos 
nuostatos taikomos valstybėms narėms tik kai jos įgyvendina Sąjungos teisę. Remiantis 
pateikta informacija, nepanašu, kad šis klausimas būtų susijęs su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu. Iš tiesų nėra jokio Sąjungos teisės akto, kuriame būtų nustatyta galimybių 
susipažinti su viešųjų institucijų turimais dokumentais teisinė sistema. Todėl šiuo atveju tik 
valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomi jų su pagrindinėmis teisėmis susiję 
įsipareigojimai, prisiimti pagal tarptautinius susitarimus ir nustatyti jų vidaus teisės aktuose.

Dėl žalos atlyginimo už priverstinius dingimus peticijos pateikėjas nurodo galimus veiksmus 
JT lygmeniu. Nors Europos Sąjunga nėra Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos 
nuo priverstinio dingimo1 pasirašiusi šalis, Komisija pažymi, kad Ispanija ratifikavo šią 
konvenciją ir pagal konvencijos 31 straipsnį pripažino Priverstinio dingimo komiteto 
kompetenciją gauti ir apsvarstyti jos jurisdikcijai priklausančių asmenų arba juos 
atstovaujančių asmenų, tvirtinančių, kad jie nukentėjo nuo Ispanijos padarytų šios 
konvencijos nuostatų pažeidimų, korespondenciją. 

Išvada

Komisija, atsižvelgdama į peticijoje pateiktą informaciją ir į tai, kad ES neturi kompetencijos 
spręsti šį klausimą, negali toliau nagrinėti šio atvejo.

Peticijos pateikėjas dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, įskaitant 
teismines institucijas, ir, jei jis mano, kad pažeistos jo teisės arba laisvės, kurios užtikrinamos 
pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, jis gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių 
teismui.“

                                               
1 ˇr. http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm. 


