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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1356/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Matías Alonso Blasco, par daudzajiem piespiedu pazušanas gadījumiem 
Spānijā, kas nav atrisināti

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka ir zināmi vairāki tūkstoši piespiedu pazušanas gadījumu 
Spānijas jauno laiku vēsturē (1936.–1939. gada Pilsoņu kara un tam sekojošās diktatūras 
laikā), kuri joprojām nav atrisināti. Viņš uzskata, ka tiesu iestādes un policija nolaidīgi 
veikušas izmeklēšanu, pārkāpjot cilvēktiesības, kas leģitimizētas ar 1977. gada Amnestijas 
likumu. Ņemot vērā šo situāciju, lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Savienību īstenot 
kopēju politiku, lai palīdzētu upuriem un lai nodrošinātu, ka dalībvalstis izpilda attiecīgo 
starptautisko rezolūciju noteikumus šajā jomā. Lūgumraksta iesniedzējs arī ierosina panākt 
vienprātību attiecībā uz piespiedu pazušanas gadījumiem, kas vēl jāatrisina.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 27. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Šī lūgumraksta priekšmets ir nespēja nodrošināt lūgumraksta iesniedzēja tiesības piekļūt 
dokumentiem, kas atrodas valsts iestāžu un struktūru glabāšanā, lai lūgumraksta iesniedzējs 
varētu noskaidrot, kur Spānijas pilsoņu kara laikā apglabāts viņa tēvs. 

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Eiropas Komisija var tā rīkoties tikai tad, ja 
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jautājums ir saistīts ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūgumraksts attiecas uz jautājumu, 
kas ir dalībvalsts kompetencē, proti, izmeklēšanu attiecībā uz piespiedu pazušanas 
gadījumiem, kas notikuši Spānijas pilsoņu kara laikā.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. No lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtās informācijas neizriet, ka konkrētā lieta ir saistīta ar ES tiesību aktu 
īstenošanu. ES tiesību aktu, kas noteiktu tiesības piekļūt dokumentiem, kuri atrodas valsts 
iestāžu glabāšanā, patiešām nav. Tāpēc šajā jautājumā pašām dalībvalstīm jānodrošina, ka tiek 
ievērotas starptautiskajos nolīgumos un dalībvalstu iekšējos tiesību aktos paredzētās saistības 
attiecībā uz pamattiesībām.

Lūgumraksta iesniedzējs min iespējamas darbības attiecībā uz piespiedu pazušanas gadījumu 
izmeklēšanu ANO līmenī. Lai gan Eiropas Savienība nav Starptautiskās konvencijas par visu 
personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu līgumslēdzēja puse.1, Komisija norāda, ka 
Spānija konvenciju ir ratificējusi un saskaņā ar tās 31. pantu Spānijai jāatzīst Piespiedu 
pazušanas komitejas kompetence izskatīt tādu Spānijas jurisdikcijā esošu indivīdu vai viņu 
vārdā iesniegtus iesniegumus, kuri apgalvo, ka ir cietuši no Spānijas īstenotiem minētās 
konvencijas noteikumu pārkāpumiem. 

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā norādīto informāciju un nepastāvot ES kompetencei šajā jomā, 
Komisija nevar turpināt lietas izskatīšanu.

Lūgumraksta iesniedzējs var iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja viņš 
uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai brīvības, ko garantē Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija, viņš var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

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


