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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1356/2012, imressqa minn Matías Alonso Blasco, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar il-ħafna każijiet ta’ għajbien furzat li baqgħu mhux solvuti fi 
Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li hemm eluf ta’ każijiet ta’ għajbien furzat fl-istorja moderna ta’ 
Spanja (matul il-Gwerra Ċivili bejn l-1936 u l-1939 u d-dittatorjat li segwieha) li għadhom ma 
ġewx solvuti. Jissuġġerixxi li l-investigazzjonijiet ġew ittraskurati mill-ġudikatura u mill-
pulizija, u dan il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ġie leġittimizzat mil-Liġi tal-Amnestija tal-
1977. Fid-dawl ta’ din ir-realtà, il-petizzjonant jitlob li l-Unjoni Ewropea timplimenta politika 
komuni biex tgħin lill-vittimi u tiżgura li l-Istati Membri jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tar-
riżoluzzjonijiet internazzjonali rilevanti dwar il-kwistjoni. Il-petizzjonant jipproponi wkoll li 
jiġi mfassal ċensiment tal-każijiet ta’ għajbien furzat li għad iridu jiġu solvuti. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Is-suġġett ta’ din il-petizzjoni jirreferi għall-fatt li ma ġiex żgurat li l-petizzjonant ikollu d-
dritt ta’ aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet u l-korpi pubbliċi sabiex isir jaf il-post li fih 
indifen missieru matul il-Gwerra Ċivili Spanjola. 

Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervjeni. Din tista’ 
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tagħmel dan biss jekk kwistjoni tkun tirrigwarda l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjoni 
tirreferi għal kwistjoni li taqa’ taħt il-kompetenza nazzjonali, jiġifieri l-investigazzjonijiet 
dwar l-għajbien furzat li seħħ matul il-Gwerra Ċivili Spanjola.

Skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-
dispożizzjonijiet tal-Karta huma intiżi għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw 
il-liġi tal-Unjoni. Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija hija 
relatata mal-implimentazzjoni ta’ liġi tal-Unjoni. Fil-fatt, ma teżisti l-ebda liġi tal-Unjoni li 
tistabbilixxi l-qafas legali dwar l-aċċess għad-dokumenti tal-istituzzjonijiet pubbliċi. F’dan ir-
rigward huma għalhekk l-Istati Membri li għandhom jiżguraw li l-obbligi tagħhom rigward 
id-drittijiet fundamentali — kif jirriżultaw mill-ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni 
interna tagħhom — jiġu rrispettati.

Il-petizzjonant jirreferi wkoll għal azzjoni possibbli fil-livell tan-NU fir-rigward ta’ rimedju 
għal għajbien furzat. Filwaqt li l-Unjoni Ewropea mhijiex parti għall-Konvenzjoni 
Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Furzat,1 il-Kummissjoni 
tinnota li Spanja rratifikat din il-Konvenzjoni u, skont l-Artikolu 31 tal-Konvenzjoni, Spanja 
trid tirrikonoxxi l-kompetenza tal-Kumitat għall-Għajbien Furzat biex tiġi riċevuta u 
kkunsidrata komunikazzjoni mill-individwi suġġetti għall-ġurisdizzjoni tagħha, jew 
f’isimhom, li jiddikjaraw li huma vittmi ta’ ksur min-naħa ta’ Spanja tad-dispożizzjonijiet ta’ 
din il-Konvenzjoni. 

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjoni, u fin-nuqqas ta’ kompetenza tal-UE fil-kwistjoni, 
il-Kummissjoni mhijiex f’pożizzjoni li tkompli ssegwi dan il-każ.

Il-petizzjonant jista’ jressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-
ġudikatura, u jekk il-petizzjonant jikkunsidra li d-drittijiet jew il-libertajiet tiegħu żgurati mill-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem ġew miksura, huwa jista’ jressaq ilment 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.

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


