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Tárgy: Matías Alonso Blasco spanyol állampolgár által benyújtott 1356/2012. sz. petíció 
az erőszakos eltűnések számos megoldatlan spanyolországi esetéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megjegyzi, hogy Spanyolország újkori történelmében (az 1936–1939 
közötti polgárháború és az azt követő diktatúra során) több ezer erőszakos eltűnés történt, 
amelyeket a mai napig homály fed. A petíció benyújtója felveti, hogy az igazságügyi 
hatóságok és a rendőrség elmulasztották az esetek alapos kivizsgálását, ezzel megsértve az 
emberi jogokat, amit az 1977. évi amnesztiatörvény legitimált. Erre tekintettel a petíció 
benyújtója arra kéri az Európai Uniót, hogy hajtson végre az áldozatok támogatását célzó 
közös politikát, valamint biztosítsa, hogy a tagállamok megfeleljenek az e tárgyra vonatkozó 
nemzetközi határozatoknak. A petíció benyújtója azt javasolja továbbá, hogy készítsenek 
összeírást az erőszakos eltűnések máig megoldatlan eseteiről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A petíció benyújtója szerint nem biztosítják számára azt a jogot, hogy hozzáférhessen a 
közintézmények és -szervek birtokában lévő dokumentumokhoz annak érdekében, hogy 
megtudhassa, hogy a spanyol polgárháború alatt hol temették el az apját. 
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Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint 
nem tartozik az Európai Bizottság általános hatáskörébe, hogy beavatkozzon. Erre csak akkor 
volna lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené. A petíció egy olyan kérdéssel 
(nevezetesen a spanyol polgárháború során történt erőszakos eltűnésekkel kapcsolatos 
nyomozásokkal) foglalkozik, amely a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései 
csak az uniós jog végrehajtása tekintetében kötik a tagállamokat. A rendelkezésre álló 
információk alapján úgy tűnik, hogy az említett eset nem az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos. Nem létezik olyan uniós jogszabály, amely meghatározná az állami intézmények 
birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretét. Ebben az esetben tehát a 
tagállam feladata annak biztosítása, hogy eleget tegyen az alapvető jogokkal kapcsolatos 
kötelezettségeinek, amelyek a nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaiból 
fakadnak.

A petíció benyújtója egy esetleges ENSZ-szintű fellépést is említ az erőszakos eltűnések 
jogorvoslata vonatkozásában. Bár az Európai Unió nem csatlakozott a minden egyénnek az 
erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményhez1, a Bizottság 
megjegyzi, hogy Spanyolország ratifikálta ezt az egyezményt és (összhangban az egyezmény 
31. cikkével) elismerte az erőszakos eltűnésekkel foglalkozó bizottság hatáskörét, ami 
felhatalmazza azt arra, hogy beadványt vegyen át és vizsgáljon meg olyan, a joghatósága alá 
tartozó személyektől vagy ezek nevében, akik állításuk szerint az Egyezmény 
rendelkezéseinek az adott részes állam által történő megsértésének sértettjei. 

Összegzés

A panaszban megadott információk alapján, illetve tekintettel arra, hogy az Uniónak nincs az 
ügyben hatásköre, a Bizottságnak nem áll módjában tovább vizsgálni az ügyet.

A petíció benyújtója ügyét a nemzeti hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási 
szervek – elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az emberi jogok európai 
egyezménye által biztosított jogait vagy szabadságait sértették meg, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához nyújthat be panaszt.

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


