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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1356/2012, adresată de Matías Alonso Blasco, de cetățenie spaniolă, 
privind numeroasele cazuri de dispariții forțate care au rămas nesoluționate în 
Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul constată că mii de cazuri de dispariții forțate din istoria modernă a Spaniei (în 
timpul Războiului Civil dintre anii 1936-1939 și al dictaturii care a urmat) sunt încă 
nerezolvate. El sugerează că anchetele au fost neglijate de sistemul judiciar și de poliție, 
aceasta constituind o încălcare a drepturilor omului legitimizată prin legea de amnistiere din 
anul 1977. Având în vedere această realitate, petiționarul solicită Uniunii Europene să pună în 
aplicare o politică comună de asistență pentru victime și să se asigure că statele membre 
respectă dispozițiile rezoluțiilor internaționale relevante în această privință. Petiționarul 
propune, de asemenea, realizarea unui recensământ al cazurilor de dispariții forțate care nu 
sunt încă soluționate. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Obiectul acestei petiții se referă la neglijența în asigurarea faptului că petiționarul are dreptul 
de acces la documentele deținute de instituțiile și organismele publice pentru a afla locul în 
care tatăl său a fost înmormântat pe parcursul Războiului Civil din Spania. 
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În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale pentru a interveni. Ea poate să facă 
acest lucru numai dacă chestiunea vizează legislația Uniunii Europene. Petiția se referă la o 
chestiune care ține de competența națională, și anume anchetele privind disparițiile forțate 
care au avut loc pe parcursul Războiului Civil din Spania.

În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dispozițiile Cartei privesc statele membre doar atunci când acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. Pe baza informațiilor furnizate, nu reiese că subiectul menționat privește 
punerea în aplicare a dreptului Uniunii. Într-adevăr, nu există nicio legislație a Uniunii care să 
prevadă cadrul juridic privind accesul la documentele deținute de instituțiile publice. În 
această privință, statelor membre le revine exclusiv sarcina de a se asigura că sunt respectate 
obligațiile privind drepturile fundamentale, astfel cum rezultă din acordurile internaționale și 
din legislația lor internă.

Petiționarul se referă la eventuale măsuri la nivelul ONU pentru căi de atac privind disparițiile 
forțate. Deși Uniunea Europeană nu este parte la Convenția internațională pentru protecția 
tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate1, Comisia ia act de faptul că Spania a 
ratificat convenția respectivă și, în conformitate cu articolul 31 din convenție, Spania a 
recunoscut competența Comitetului pentru dispariții forțate de a primi și de a examina 
comunicări din partea persoanelor fizice sau în numele lor care fac obiectul jurisdicției sale,
care susțin că sunt victime ale încălcărilor de către Spania a dispozițiilor din convenție. 

Concluzie

Pe baza aspectelor furnizate în petiție și întrucât UE nu are competență în această situație, 
Comisia nu este în măsură să desfășoare o anchetă ulterioară în acest caz.

Petiționarul poate prezenta cazul său în fața autorităților naționale, inclusiv a celor judiciare, 
și, dacă el consideră că i-au fost încălcate drepturile și libertățile sale, garantate de Convenția 
europeană a drepturilor omului, el poate depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. 

                                               
1 A se vedea: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm    


