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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1356/2012, внесена от Матиас Алонсо Бласко, с испанско 
гражданство, относно многобройните неразрешени случаи на насилствени 
изчезвания в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че в съвременната история на Испания има хиляди 
случаи на насилствено изчезване (по време на гражданската война от 1936 – 1939 г. и 
последвалата я диктатура), които все още не са разрешени. Той счита, че съдебната 
власт и полицията са проявили небрежност към разследванията, което представлява 
нарушение на правата на човека, легитимирано от Закона за амнистиите от 1977 г. 
Предвид този факт вносителят на петицията призовава Европейския парламент да 
приложи обща политика в подкрепа на жертвите и да гарантира, че държавите членки 
се съобразяват с разпоредбите на съответните международни резолюции по този 
въпрос. Вносителят на петицията също така предлага да бъде изготвен списък на 
случаите на насилствените изчезвания, които все още не са разкрити. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2013 г.

Петицията се отнася за факта, че на вносителя на петицията не е гарантирано правото 
на достъп до документи, съхранявани от публични институции и органи, за да открие 
мястото, където е погребан баща му по време на Испанската гражданска война. 
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Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на 
Европейския съюз. Предметът на петицията попада в националните правомощия, а 
именно разследванията на насилствените изчезвания по време на Испанската 
гражданска война.

Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
разпоредбите на хартата се отнасят за държавите членки, единствено когато те прилагат 
правото на Съюза. Въз основа на предоставената информация посоченият въпрос не 
изглежда да се отнася до прилагането на правото на Съюза. В действителност няма 
закон на Съюза, уреждащ правната рамка за достъпа до документи, съхранявани от 
публични институции. Във връзка с това държавите членки имат задължението да 
осигуряват спазването на своите ангажименти по отношение на основните права, 
произтичащи от международните споразумения и от тяхното национално 
законодателство.

Вносителят на петицията се позовава на възможни действия на равнището на ООН във 
връзка с обезщетения за насилствените изчезвания. При все че Европейският съюз не е 
страна по Международната конвенция за защитата на всички лица срещу насилствено 
изчезване1, Комисията отбелязва, че Испания е ратифицирала тази конвенция и в 
съответствие с член 31 от нея  е признала правомощието на Комитета на ООН срещу 
насилственото изчезване да получава и разглежда съобщения от или от името на 
физически лица, попадащи в нейната юрисдикция, които твърдят, че по отношение на 
тях Испания нарушава разпоредбите на тази конвенция. 

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена в петицията, и тъй като ЕС не разполага с 
правомощия в тази област, Комисията не може да разглежда случая по-нататък.

Вносителят на петицията може да отнесе случая до националните органи, в това число 
и съда, и ако счита, че правата или свободите, които са гарантирани от Европейската 
конвенция за защита на правата на човека, са нарушени, може да внесе жалба в 
Европейския съд по правата на човека.

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


