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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0930/2018, ko Franko režīma ieslodzīto apvienības vārdā 
iesniedza Spānijas valstspiederīgais J. M. G. S., par Antonio González 
Pacheco pastrādātajiem noziegumiem Franko diktatūras laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina nepiemērot Amnestijas likumu (Likums Nr. 46/1977) Antonio 
González Pacheco, izvirzīt viņam apsūdzību un saukt viņu pie atbildības par Franko diktatūras 
laikā pastrādātajiem noziegumiem pret cilvēci. Pēc lūgumraksta iesniedzēja domām tas atbilst 
ziņojumam par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2015. gadā (referents József Nagy) un 
jo īpaši tā 63. punktam, kurā pausts aicinājums "objektīvi novērtēt vēsturisko atmiņu Spānijā". 
Lūgumraksta iesniedzējs prasa taisnīgumu un reparācijas cietušajiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 21. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 24. jūnijā

Savas kompetences robežās Komisija vienmēr ir nelokāmi iestājusies par to, lai tiktu izrādīta 
cieņa Eiropas totalitāro režīmu upuriem un netiktu aizmirsti šo režīmu pastrādātie noziegumi. 
Programmas „Eiropa pilsoņiem“ (2014–2020) ietvaros Komisija finansē vairākus projektus, 
kuru mērķis ir atgādināt par totalitāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem.

Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un bezdarbību attiecas tikai uz 
Savienības tiesību aktu piemērošanas uzraudzību, ko kontrolē Eiropas Savienības Tiesa 
(Līguma par Eiropas Savienību (LES) 17. panta 1. punkts). Konkrētāk pievēršoties 
lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajiem pamattiesību jautājumiem, Komisija vēlas atgādināt, ka 
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saskaņā ar Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu Hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm 
tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Lūgumraksts attiecas uz noziegumu pret cilvēci izmeklēšanu, kuri notika Spānijas pilsoņu kara 
laikā un ģenerāļa Franko diktatūras laikā pirms Spānijas pievienošanās Eiropas Savienībai, 
tādēļ šis jautājums ir valsts kompetencē. Šajā gadījumā tikai Spānijas iestāžu ziņā ir nodrošināt, 
lai tiktu ievērotas to saistības attiecībā uz pamattiesībām, kā tas izriet no starptautiskajiem 
nolīgumiem un valsts tiesību aktiem.

Spānijai — tāpat kā visām pārējām dalībvalstīm — ir saistoši ievērot Eiropas Cilvēktiesību 
konvencijā noteiktās tiesības.

Secinājums

Pamatojoties uz šajā sūdzībā norādīto informāciju, un tā kā šī joma nav ES kompetencē, 
Komisija nevar turpināt šīs 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 pēc tam, kad ir izsmeltas visas valstī pieejamās tiesisko līdzekļu iespējas, iesniegt 
sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2020. gada 28. aprīlī

Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis papildu materiālus lūgumrakstam Nr. 0930/2018. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijas valsts līdz šim ir praktizējusi nesodāmību 
attiecībā uz izmeklēšanu un saukšanu pie atbildības par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, 
kas izdarīti Francijas diktatūras laikā. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Spānijā ir 
pārkāpts tiesiskums, pārkāpta Pamattiesību harta un pārkāpts Pamatlēmums 2008/913/TI1. Pēc 
lūgumraksta iesniedzēja domām ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 
2015. gadā (referents József Nagy) un jo īpaši tā 63. punkts, kurā pausts aicinājums "objektīvi 
novērtēt vēsturisko atmiņu Spānijā", sniedz papildu iemeslus rīcībai. Lūgumraksta iesniedzējs 
prasa sākt piemērot tiesiskuma aizsardzības regulējumu.

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz iespēju uzsākt Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. 
panta procedūru pret Spāniju. LES 7. pantā paredzēto mehānismu var izmantot gadījumā, ja 
pastāv sistēmisks apdraudējums LES 2. pantā noteiktajām vērtībām. Pierādījumi, ko Komisija 
savākusi no vairākiem avotiem, neliecina par šāda sistēmiska apdraudējuma esamību.

Secinājums 

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja norādītajiem papildu elementiem un tā kā šis 
jautājums nav Eiropas Savienības kompetencē, Komisija nevar turpināt šīs 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 pēc tam, kad ir izsmeltas visas valstī pieejamās tiesisko līdzekļu iespējas, 

1 Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 
noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, OV L 328, 6.12.2008., 55.–58. lpp.
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iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā.


