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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1356/2012, ktorú predkladá Matías Alonso Blasco, španielsky štátny 
občan, o mnohých nevyriešených prípadoch nedobrovoľných zmiznutí 
v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poznamenáva, že v modernej histórii Španielska (v období rokov 1936 –
1939, t. j. počas občianskej vojny a nasledujúcej diktatúry) dochádzalo k tisícom prípadov 

nedobrovoľných zmiznutí, ktoré zostávajú dodnes nevyriešené. Domnieva sa, že justícia 
a polícia zanedbali vyšetrovania porušenia ľudských práv, ktoré je v súlade so zákonom 
o amnestii z roku 1977. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladateľ petície žiada Európsku 
úniu, aby vykonala spoločnú politiku s cieľom pomôcť obetiam a zabezpečiť, aby členské 
štáty dodržali ustanovenia príslušných medzinárodných rezolúcií súvisiacich s touto 
záležitosťou. Predkladateľ takisto navrhuje, aby sa vypracoval súpis prípadov 
nedobrovoľných zmiznutí, ktoré sa majú vyriešiť. 

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 19. decembra 2013)

Predmetom tejto petície je zanedbanie zabezpečenia práva predkladateľa petície na prístup 
k dokumentom verejných inštitúcií a orgánov s cieľom zistiť, na ktorom mieste bol 
pochovaný jeho otec počas španielskej občianskej vojny. 
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Podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie však Komisia nemá 
všeobecnú právomoc zasiahnuť. Zasiahnuť môže iba v prípade, keď je to v rozpore s právom 
Európskej únie. V petícii predkladateľ poukazuje na záležitosť, ktorá patrí do vnútroštátnej 
právomoci, konkrétne na vyšetrovania nedobrovoľných zmiznutí, ku ktorým došlo počas 
španielskej občianskej vojny.

Podľa článku 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sú jej ustanovenia určené pre 
členské štáty výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie. Na základe poskytnutých informácií 
sa nezdá, že by uvedená záležitosť súvisela s vykonávaním práva Únie. Neexistuje ani žiadny 
právny predpis Únie, v ktorom by bol stanovený právny rámec pre prístup k dokumentom 
verejných inštitúcií. V tejto záležitosti je úlohou členských štátov, aby zabezpečili 
dodržiavanie záväzkov týkajúcich sa základných práv – ako to vyplýva z medzinárodných 
dohôd a ich vnútroštátnych právnych predpisov.

Predkladateľ petície uvádza možné opatrenia na úrovni OSN, pokiaľ ide o nápravu 
v prípadoch nedobrovoľných zmiznutí. Hoci Európska únia nie je zmluvnou stranou 
Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím1, 
Komisia poznamenáva, že Španielsko ratifikovalo tento dohovor a v súlade s článkom 31 
dohovoru Španielsko uznalo právomoc Výboru pre nedobrovoľné zmiznutia prijímať 
a posudzovať oznámenia od alebo v mene jednotlivcov, ktorí patria do jeho jurisdikcie a ktorí 
tvrdia, že sa stali obeťami porušovania ustanovení tohto dohovoru Španielskom. 

Záver

Vzhľadom na prvky uvedené v petícii a vzhľadom na skutočnosť, že EÚ nemá v tejto veci 
právomoci, Komisia nemôže v tejto veci ďalej konať.

Predkladateľ petície môže svoju vec predložiť vnútroštátnym orgánom vrátane súdov, a ak sa 
domnieva, že boli porušené jeho práva alebo slobody zaručené Európskym dohovorom 
o ľudských právach, môže podať sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské práva.

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


