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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1356/2012, którą złożył Matías Alonso Blasco (Hiszpania) w sprawie 
wielu niewyjaśnionych przypadków wymuszonych zaginięć w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że we współczesnej historii Hiszpanii odnotowano tysiące 
przypadków wymuszonych zaginięć (w czasie wojny domowej w latach 1936 – 1939 oraz 
w czasach dyktatury, które nastały po wojnie), które do dziś nie zostały wyjaśnione. Sugeruje, 
że dochodzenia były zaniedbywane przez sądy i policję, co jest pogwałceniem praw 
człowieka uznanych w ustawie o amnestii z 1977 r. W świetle tych faktów składający petycję 
zwraca się do Unii Europejskiej o wdrożenie wspólnej polityki w celu wsparcia ofiar 
i zapewnienia, aby państwa członkowskie postępowały zgodnie z właściwymi rezolucjami 
międzynarodowymi dotyczącymi tej kwestii. Składający petycję proponuje również 
przeprowadzenie spisu przypadków wymuszonych zaginięć, które należy jeszcze wyjaśnić. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Przedmiotem tej petycji jest niezapewnienie składającemu petycję prawa dostępu do 
dokumentów będących w posiadaniu instytucji i organów publicznych w celu uzyskania 
informacji o miejscu pochówku jego ojca w czasach hiszpańskiej wojny domowej. 

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada ogólnych uprawnień do podejmowania działań. Komisja 
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Europejska może interweniować w takich przypadkach jedynie w sytuacji, gdy dotyczą one 
prawa Unii Europejskiej. Petycja dotyczy kwestii wchodzącej w zakres kompetencji władz 
krajowych, a mianowicie dochodzeń prowadzonych w związku z wymuszonymi zaginięciami, 
do których dochodziło podczas hiszpańskiej wojny domowej.

Zgodnie z postanowieniami art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
postanowienia Karty mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, 
w jakim stosują one prawo Unii. Z dostarczonych informacji nie wynika, aby sprawa, o której 
mowa w petycji, była związana ze stosowaniem prawa unijnego. W rzeczywistości nie 
istnieją przepisy unijne określające ramy prawne dotyczące dostępu do dokumentów 
będących w posiadaniu instytucji publicznych. Tym samym w omawianej sprawie to państwa 
członkowskie odpowiedzialne są za wypełnianie podjętych przez nie zobowiązań 
w dziedzinie praw podstawowych, wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak 
i z ustawodawstwa krajowego.

Składający petycję nawiązuje do możliwości działań na szczeblu ONZ w kontekście 
zadośćuczynienia za wymuszone zaginięcia. Chociaż Unia Europejska nie jest stroną 
Międzynarodowej konwencji o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem1, 
Komisja zwraca uwagę, że Hiszpania ratyfikowała tę konwencję i zgodnie z jej art. 31 
Hiszpania uznała kompetencje Komitetu ds. Wymuszonych Zaginięć w zakresie 
przyjmowania i rozpatrywania zawiadomień przekazywanych przez osoby podlegające jego 
jurysdykcji lub w imieniu tych osób, które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez 
Hiszpanię postanowień tej konwencji. 

Wnioski

W oparciu o informacje podane w petycji i ze względu na brak kompetencji UE w tej sprawie 
Komisja nie może podejmować dalszych działań w tym zakresie.

Składający petycję może przedstawić swoją sprawę władzom krajowym, w tym organom 
sądowym, a jeśli stwierdzi, że jego prawa lub swobody zagwarantowane w europejskiej 
konwencji praw człowieka zostały naruszone, może złożyć skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. 

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


