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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Alfredo Galasso és Daniele Osnato olasz állampolgárok által az áldozatok 
hozzátartozói nevében benyújtott 1252/2011. számú, 96 aláírást tartalmazó 
petíció az Itavia DC-9 repülőgépének 1980. június 27-i usticai 
katasztrófájával kapcsolatos bírósági következtetésekről

Daria Bonfietti olasz állampolgár által benyújtott 0088/2012. számú petíció az 
usticai szerencsétlenségben indított vizsgálattal kapcsolatos nemzetközi 
jogsegély iránti kérelmek nehézségeiről

1. Az 1252/2011. számú petíció összefoglalása

1980. június 27-én, 20 órakor, Ponza és Ustica szigete között felrobbant és a Tirrén-tengerbe 
zuhant az Itavia légitársaság DC-9 repülőgépe. A szerencsétlenségben 81 utas vesztette életét.

A római ügyészség kezdeményezésére új büntetővádi eljárás indult az ügyben, amely többek 
között olyan neves olasz politikusok, mint a már elhunyt volt köztársasági elnök, Francesco 
Cossiga állításaiból indul ki. Az eljárás alapja az a feltételezés, hogy ütközésközeli esemény 
következett be, vagy pedig egy Korzikáról felszálló francia harci repülőgép tévedésből aktív 
lokátoros önirányítású rakétát lőtt ki, amelynek az ezen az útvonalon utazó Moammer 
Kadhafit szállító líbiai gépet kellet volna eltalálnia.  

Az olasz hatóságok a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés keretében 
számos nemzetközi megkeresést intéztek a francia hatóságokhoz, amelyek – a petíció szerint 
– megtagadták a tényleges együttműködést, annak ellenére, hogy egy uniós tagállam 
képviseletében járnak el.
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Az 0088/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az usticai szerencsétlenséggel kapcsolatos nyomozás során felmerülő 
nehézségekről számol be, különös tekintettel arra, hogy az olasz igazságszolgáltatás által 
kiadott nemzetközi jogsegély iránti kérelmekre nem érkezett válasz.

2. Elfogadhatóság

A 1252/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2012. március 5-én, és a 0088/2012. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva 2012. május 23-án. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.

A Bizottságnak tudomása van az Ustica-ügyről és arról, hogy több mint harminc évvel a 
szerencsétlenség bekövetkezte után a tragédia áldozatainak hozzátartozói még mindig arra 
várnak, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyben.

A Bizottságnak nem áll jogában beavatkozni a tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek 
napi tevékenységeibe, amely elméletileg a tagállami hatóságok hatáskörébe tartozik.

A Bizottság sajnálatát fejezi ki az iránt, hogy Olaszország és két másik tagállam még nem 
ratifikálta az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi 
jogsegélyről szóló egyezményt, amely hatályban van, és jelenleg kötelező erővel bír az EU 
huszonnégy tagállamára nézve.

A Bizottság egy átfogó intézkedéscsomagot dolgozott ki a bűncselekményekben érintett 
áldozatok védelmének fokozására (http://ec.europa.eu/justice/criminal/victims/index_en.htm).

Következtetés

Az Európai Uniónak nem áll jogában az EU-tagállamok közötti igazságügyi együttműködési 
eljárásokba beavatkozni, amelyekről az uniós jogszabályi eszközök nem rendelkeznek.


