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Θέμα: Αναφορά 1356/2012 του Matías Alonso Blasco, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την πληθώρα ανεξιχνίαστων υποθέσεων βίαιων εξαφανίσεων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας βρίθει από υποθέσεις βίαιων 
εξαφανίσεων (στη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου μεταξύ 1936-1939 και της δικτατορίας 
που ακολούθησε), οι οποίες παραμένουν ανεξιχνίαστες. Θεωρεί ότι οι δικαστικές αρχές και η 
αστυνομία έχουν αμελήσει τις έρευνες, γεγονός το οποίο αποτελεί παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που νομιμοποιήθηκε μέσω του νόμου περί αμνηστίας του 1977. 
Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας, ο αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να 
εφαρμόσει μια κοινή πολιτική για την παροχή βοήθειας προς τα θύματα και να διασφαλίσει 
ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις διατάξεις των σχετικών διεθνών ψηφισμάτων στο 
εν λόγω ζήτημα. Ο αναφέρων ζητεί επίσης να καταγραφούν οι ανεξιχνίαστες υποθέσεις 
βίαιων εξαφανίσεων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Το αντικείμενο της αναφοράς αυτής είναι η παράλειψη εξασφάλισης πρόσβασης του 
αναφέροντος σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ιδρυμάτων και οργάνων, 
από τα οποία θα ήταν σε θέση να πληροφορηθεί το μέρος όπου ενταφιάστηκε ο πατέρας του 
κατά τη διάρκεια του ισπανικού εμφύλιου πολέμου. 
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Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. 
Δύναται να παρέμβει μόνον εφόσον πρόκειται για ζήτημα που άπτεται της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά θίγει ένα ζήτημα που εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα, 
δηλαδή τις έρευνες για τις βίαιες εξαφανίσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 
ισπανικού εμφύλιου πολέμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά 
εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Ένωσης. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν προκύπτει 
ότι το συγκεκριμένο ζήτημα σχετίζεται με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης. 
Πράγματι, δεν υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία που να θεσπίζει το νομικό πλαίσιο σχετικά με 
την πρόσβαση σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ιδρυμάτων. Κατά 
συνέπεια, σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την τήρηση 
των υποχρεώσεών τους σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτές προκύπτουν από 
τις διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία τους.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για ενδεχόμενη ενέργεια σε επίπεδο ΟΗΕ όσον αφορά την 
επανόρθωση για βίαιες εξαφανίσεις. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 
συμβαλλόμενο μέρος της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των ατόμων από βίαιη 
εξαφάνιση1, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ισπανία έχει κυρώσει την εν λόγω Σύμβαση και, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 αυτής, η Ισπανία έχει αναγνωρίσει ότι η Επιτροπή Βίαιων 
Εξαφανίσεων είναι αρμόδια για την παραλαβή και την εξέταση δηλώσεων από μεμονωμένα 
άτομα που υπόκεινται στη δικαιοδοσία της, ή εκ μέρους αυτών, τα οποία ισχυρίζονται ότι 
είναι θύματα παραβίασης διατάξεων της Σύμβασης από την Ισπανία. 

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων της αναφοράς και λόγω του ότι η ΕΕ δεν είναι αρμόδια επί του θέματος, 
η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει περαιτέρω συνέχεια στην υπόθεση.

Ο αναφέρων δύναται να αποταθεί για την υπόθεσή του στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και, εφόσον θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα 
δικαιώματα ή οι ελευθερίες του βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

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


