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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1356/2012 af Matías Alonso Blasco, spansk statsborger, om de 
mange uafklarede tilfælde af tvungen forsvinden i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren bemærker, at der er mange tusinde tilfælde af tvungen forsvinden i Spaniens 
moderne historie (under Borgerkrigen 1936-1939 og det efterfølgende diktatur), som fortsat er 
uafklarede. Andrageren hævder, at retsinstanserne og politiet har forsømt at efterforske 
sagerne, et brud på menneskerettighederne, der er legitimeret af lovgivningen om amnesti i 
1977. Andrageren anmoder i lyset af denne situation om, at Den Europæiske Union indfører 
en fælles politik for at støtte ofrene og sikre, at medlemsstaterne opfylder bestemmelserne i de 
relevante internationale resolutioner vedrørende dette spørgsmål. Andrageren foreslår, at alle 
tilfælde af uafklaret tvungen forsvinden optælles. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

"Emnet for dette andragende omhandler de manglende foranstaltninger med henblik på at 
sikre, at andrageren har ret til aktindsigt i dokumenter, der opbevares af offentlige 
institutioner og organer, således at han kan få kendskab til, hvor hans far blev begravet under 
den spanske borgerkrig. 

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generel beføjelse til at gribe ind. Kommissionen kan 
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kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. Andragendet omhandler et emne, 
der henhører under national kompetence, nemlig efterforskningerne af de ufrivillige 
forsvindinger, der fandt sted under den spanske borgerkrig.

I henhold til artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er chartrets bestemmelser alene rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
retten. På baggrund af de forelagte oplysninger synes den omhandlede sag ikke at have 
relation til gennemførelsen af EU-retten. Der findes ingen EU-lovgivning indeholdende 
retlige rammer for aktindsigt i dokumenter, der opbevares af offentlige institutioner. Det er 
således hvad angår den her omhandlede sag op til medlemsstaterne selv at sikre, at deres 
forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder – således som de fremgår af 
internationale aftaler og deres interne lovgivning – bliver overholdt.

Andrageren omtaler eventuelle foranstaltninger på FN-plan hvad angår oprejsning for 
ufrivillige forsvindinger. Den Europæiske Union er ikke kontrahent i den internationale 
konvention om beskyttelse af alle personer mod ufrivillig forsvinding1, men Kommissionen 
bemærker, at Spanien har ratificeret denne konvention, og i medfør af konventionens artikel 
31 har Spanien anerkendt den kompetence, der er tillagt komitéen om tvungne forsvindinger 
med hensyn til at modtage og behandle meddelelser fra eller på vegne af enkeltpersoner, der 
er underlagt dets retsmyndighed, og som hævder at være ofre for krænkelser fra Spaniens side 
af konventionens bestemmelser.

Konklusion

På grundlag af andragerens oplysninger og i mangel af EU-kompetence i sagen er 
Kommissionen ikke i stand til at forfølge sagen yderligere.

Andrageren kan indbringe sin sag for de nationale myndigheder, herunder domstolene, og 
hvis han mener, at hans rettigheder eller frihedsrettigheder som garanteret ved den europæiske 
menneskerettighedskonvention er blevet krænket, kan han indgive klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol."

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


