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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0930/2018, του J. M. G. S., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ένωσης Κρατουμένων επί Φρανκισμού σχετικά με τα εγκλήματα που 
διέπραξε ο Antonio González Pacheco κατά τη δικτατορία του Φράνκο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να μην εφαρμοστεί ο νόμος περί αμνηστίας (νόμος 46/1977) στον Antonio 
González Pacheco, αλλά να κατηγορηθεί και να διωχθεί για εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας που διέπραξε κατά τη δικτατορία του Φράνκο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
αυτό συνάδει με την έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (εισηγητής: József Nagy) και ιδίως το σημείο 63 αυτής, που ζητεί 
«αντικειμενική εκτίμηση της ιστορικής μνήμης στην Ισπανία». Ο αναφέρων ζητεί δικαιοσύνη 
και αποζημιώσεις για τα θύματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Φεβρουαρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2019

Η Επιτροπή παραμένει σταθερά προσηλωμένη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στη 
διασφάλιση του σεβασμού των θυμάτων και της μνήμης των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν 
από ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για 
τους πολίτες» (2014-2020), η Επιτροπή χρηματοδοτεί πολυάριθμα έργα που αποσκοπούν 
στην προαγωγή της μνήμης των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από ολοκληρωτικά 
καθεστώτα.

Κατ’ αρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις των 
κρατών μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό τον 
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έλεγχο του Δικαστηρίου (άρθρο 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ)). Όσον αφορά, ειδικότερα, τα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που θίγει ο 
αναφέρων, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον 
όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Η αναφορά κάνει λόγο για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου και της δικτατορίας του στρατηγού 
Φράνκο, δηλαδή πριν από την προσχώρηση της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που 
επομένως εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στις 
ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, οι οποίες απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική 
νομοθεσία της χώρας.

Όπως όλα τα άλλα κράτη μέλη, η Ισπανία δεσμεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου να σέβεται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτήν.

Συμπέρασμα

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

Ο αναφέρων μπορεί να παραπέμψει την υπόθεσή του στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών. Εάν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα 
δικαιώματα ή οι ελευθερίες του που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, αφού εξαντλήσει τα εθνικά μέσα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 28 Απριλίου 2020

Ο αναφέρων υπέβαλε πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την αναφορά 0930/2018. Ο αναφέρων 
καταγγέλλει τη μέχρι τούδε ατιμωρησία του ισπανικού κράτους όσον αφορά τη διερεύνηση 
και τη δίωξη σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά 
τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο. Ο αναφέρων καταγγέλλει επίσης ότι 
παραβιάστηκαν το κράτος δικαίου στην Ισπανία, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
και η απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ1. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η έκθεση σχετικά με 
την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (εισηγητής: 
József Nagy), και ειδικότερα η παράγραφος 63, παρέχει πρόσθετη βάση ώστε να αναληφθεί 
δράση για την αντικειμενική αξιολόγηση της ιστορικής μνήμης στην Ισπανία. Ο αναφέρων 
ζητεί να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο για την προστασία του κράτους δικαίου.

1 Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, ΕΕ L 328 της 
6.12.2008, σ. 55–58.
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Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τη δυνατότητα να κινηθεί διαδικασία κατά της Ισπανίας δυνάμει 
του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Ο μηχανισμός που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση συστημικών απειλών 
κατά των οριζόμενων στο άρθρο 2 ΣΕΕ αξιών. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή από 
διάφορες πηγές δεν καταδεικνύουν την ύπαρξη συστημικής απειλής.

Συμπέρασμα 

Με βάση τις πρόσθετες πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων και ελλείψει αρμοδιότητας 
της ΕΕ επί του θέματος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση 
αυτή. 

Ο αναφέρων μπορεί να παραπέμψει την υπόθεσή του στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών. Εάν θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί 
δικαιώματα ή ελευθερίες που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
εφόσον εξαντλήσει τα εθνικά ένδικα μέσα.


