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Справедливо правосъдие в Боливия, по-специално за Ельод Тоашо и 

Марио Тадич  

Резолюция на Европейския парламент от 21 ноември 2013 г. относно справедливо 

правосъдие в Боливия, по-специално случаите на Ельод Тоашо и Марио Тадич 

(2013/2953(RSP)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално 

членове 9 и 10 от нея, 

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, 

подписан и ратифициран от Боливия, и по-специално членове 9, 10, 14, 15 и 16 от 

него, 

— като взе предвид Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на 

жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, подписана и 

ратифицирана от Боливия, 

— като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално 

членове 1, 2, 3, 5, 6 и 7 от нея, 

— като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 

членове 47 и 48 от нея, 

— като взе предвид Американската конвенция за правата на човека, подписана и 

ратифицирана от Боливия,  

— като взе предвид Междуамериканската конвенция за предотвратяване и наказване 

на изтезанията, подписана и ратифицирана от Боливия,  

— като взе предвид Конституцията на Боливия и Наказателния кодекс, 

— като взе предвид Декларацията от 23 май 2012 г. на комисията по правата на 

човека, малцинствата, гражданските и религиозните въпроси и на комисията по 

външни работи в Унгарския парламент, като взе предвид декларацията, приета от 

Камарата на представителите на 12 юни 2012 г., в отговор на унгарската 

декларация, 

— като взе предвид свои предишни резолюции относно положението в Боливия, 

— като взе предвид член 122, параграф 5 и член 110, параграф 4 от своя правилник, 

A. като има предвид, че на 16 април 2009 г. в боливийския град Санта Крус де ла 

Сиера специалните части на Боливия арестуваха унгарския гражданин Ельод Тоашо 

и хърватския гражданин Марио Тадич;  като има предвид, че други трима души: 

Арпад Магиарози — румънски гражданин, Майкъл Мартин Дуайър - ирландски 



 

 

гражданин и Рожа Флорес Едуардо — унгарски гражданин, намериха смъртта си по 

време на престрелката; 

Б. като има предвид, че на Ельод Тоашо и Марио Тадич е било наложено задържане 

под стража в досъдебно производство, без да им бъдат предявени обвинения, при 

игнориране оттогава да настоящия момент на боливийския закон, който определя 

максималната продължителност на задържане под стража в досъдебно 

производство на 36 месеца, което е трябвало да приключи на 16 април 2012 г.; 

В. като има предвид твърдението, че както при ареста, така и по време на 

наказателното производство са нарушени основните права на човека на Ельод 

Тоашо и Марио Тадич;  

Г. като има предвид, че на 18 май 2010 г., докато Ельод Тоашо и Марио Тадич вече са 

били задържани, член 239 от боливийския Наказателно-процесуален кодекс 

относно продължителността на предварителното задържане е бил изменен, като 

срокът е удължен от 12 на 36 месеца със задна дата; 

Д. като има предвид, че на 17 декември 2010 г. публично са предявени обвинения в 

тероризъм; 

Е. като има предвид, че в Становище № 63/2011 (Многонационална държава Боливия) 

на работната група на ООН относно произволното задържане се заявява, че 

Боливия е нарушила Всеобщата декларация за правата на човека по редица точки, и 

се потвърждава, че Ельод Тоашо е арестуван без заповед и че е незаконно държан в 

затвора; като има предвид, че работната група на ООН призова боливийското 

правителство незабавно да освободи Ельод Тоашо; 

1. Призовава боливийските органи да гарантират справедлив и независим процес по 

случаите на Ельод Тоашо и Марио Тадич; 

2. Отбелязва приетия и впоследствие широко разпространяван доклад от страна на 

боливийския парламент, въз основа на собственото му политическо разследване по 

случая; 

3. Призовава за независимо разследване с участието на международни експерти във 

връзка със смъртта на Арпад Магиарози, Майкъл Мартин Дуайър и Рожа Флорес 

Едуардо;  

4. Призовава Европейската служба за външна дейност да постави този случай на 

челно място в своята програма за контакти с боливийското правителство и да 

предприеме конкретни мерки и стъпки по въпроса; 

5. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния 

представител на ЕС за правата на човека, парламентите и правителствата на 

държавите членки, правителството и Конгреса на Република Боливия,генералния 

секретар на Организацията на американските държави, генералния секретар на 

ООН и Съвета на ООН по правата на човека. 


