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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1356/2012, ingediend door Matías Alonso Blasco (Spaanse 
nationaliteit), over de vele gevallen van gedwongen verdwijning in Spanje die nog 
niet zijn opgelost

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener merkt op dat er zich in de moderne Spaanse geschiedenis (tijdens de burgeroorlog 
van 1936-1939 en de daaropvolgende dictatuur) duizenden gevallen van gedwongen 
verdwijning hebben voorgedaan en dat deze nog steeds niet zijn opgelost. Hij suggereert dat 
de onderzoeken door de rechterlijke macht en de politie zijn verwaarloosd, een schending van
de mensenrechten die door de amnestiewet van 1977 wettig is verklaard. In het licht van deze 
feiten verzoekt indiener de Europese Unie een gemeenschappelijk beleid voor slachtofferhulp 
uit te voeren en ervoor te zorgen dat de lidstaten voldoen aan de bepalingen van de 
internationale resoluties over deze kwestie. Indiener stelt ook voor een telling te organiseren 
van de gevallen van gedwongen verdwijning die nog niet zijn opgelost.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Het onderwerp van dit verzoekschrift is het verzuim ervoor te zorgen dat indiener toegang 
heeft tot documenten van overheidsinstellingen en -organen om te achterhalen waar zijn vader 
begraven is tijdens de Spaanse burgeroorlog. 
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Krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie beschikt de Commissie niet over algemene bevoegdheden om in te 
grijpen. Zij kan dit alleen doen in vraagstukken waarop het Europese recht van toepassing is. 
Het verzoekschrift betreft een kwestie die onder de nationale bevoegdheid valt, namelijk het 
onderzoek naar gedwongen verdwijningen die tijdens de Spaanse burgeroorlog plaatsvonden.

Volgens artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn de 
bepalingen van het Handvest uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de 
Unie ten uitvoer brengen. Blijkens de verstrekte informatie houdt de bedoelde kwestie geen 
verband met de tenuitvoerlegging van het Unierecht. Bovendien is het rechtskader inzake de 
toegang tot documenten van overheidsinstellingen niet in het Unierecht vastgelegd. In zulke 
kwesties is het aan de lidstaat om te garanderen dat zijn verplichtingen met betrekking tot de 
grondrechten — voortkomend uit internationale overeenkomsten en nationale wetgeving —
worden gerespecteerd.

Wat rechtsmiddelen voor gedwongen verdwijningen betreft, wijst indiener op een mogelijke 
behandeling op VN-niveau. Hoewel de Europese Unie geen partij is bij het Internationaal 
Verdrag ter bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning1, merkt de 
Commissie op dat Spanje dit verdrag wél geratificeerd heeft en, overeenkomstig artikel 31 
van genoemd verdrag, erkent dat het Comité inzake gedwongen verdwijningen bevoegd is 
mededelingen te ontvangen en te behandelen van of namens personen die onder zijn 
jurisdictie vallen en die beweren slachtoffer te zijn van schending door Spanje van de 
bepalingen van dit verdrag. 

Conclusie

Op basis van de elementen die in het verzoekschrift naar voren zijn gebracht en aangezien de 
EU geen bevoegdheid heeft in deze kwestie, heeft de Commissie geen mogelijkheden om 
deze zaak voort te zetten.

Indiener kan met zijn zaak naar de nationale autoriteiten stappen, met inbegrip van de 
gerechtelijke autoriteiten. Als indiener meent dat zijn in het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens gewaarborgde rechten of vrijheden zijn geschonden, 
kan hij een klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

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


