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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1347/2011, внесена от Anselma Guillermina Gómez Angulo, с 
испанско гражданство, относно правото й на достъп до информация по 
отношение на ареста на нейния баща и екзекутирането му по време на 
гражданската война в Испания

1. Резюме на петицията

Бащата на вносителката на петицията, член на Социалистическата федерация на 
Кордоба през 1936 г., е бил арестуван и екзекутиран като гражданин в началото на 
Гражданската война в Испания (1936-1939 г.), от Националната фракция. Мястото, на 
което бащата на вносителката на петицията е погребан, е неизвестно и впоследствие 
неговата собственост е конфискувана. Докато се опитва да разследва какво се е случило 
с баща й и къде е погребан, вносителката на петицията изказва неодобрението си, че й е 
отказан достъп до документите от съдилищата в Кордоба и Посадас. Вносителката на 
петицията настоява, че 1) испанските съдебни, полицейски и военни органи отварят 
документи за роднини в случаи, подобни на нейния, и 2) испанското правителство 
прилага план за откриване на онези, които са останали в масови гробове от 
Гражданската война (включително и извършване на ДНК тестове). Вносителката на 
петицията изтъква своите права по Хартата на основните права: член 8 (относно 
защитата на личните данни); член 42 (относно правото на достъп до документи); и член 
1 (относно човешкото достойнство).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 Август 2012 г..
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Вносителката на петицията твърди, че й е отказано правото на достъп до документи, 
съхранявани от държавни институции и органи. 

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на 
Европейския съюз.
Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
разпоредбите на хартата се отнасят за държавите членки, единствено когато те прилагат 
правото на Съюза. Въз основа на предоставената информация, не изглежда, че този 
въпрос е свързан с прилагането на правото на ЕО, тъй като не съществува закон на 
Съюза за установяване на законовата рамка относно достъпа до документи, 
съхранявани от публични институции. Във връзка с това държавите членки имат 
задължението да осигуряват спазването на своите ангажименти по отношение на 
основните права, произтичащи от международните споразумения и от тяхното 
национално законодателство.

Вносителката на петицията счита, че отказът да й бъде предоставена информация, 
отнасяща се до баща й, също включва нарушение на правото й на защита на личните 
данни. Съгласно законодателството на Съюза, правото на защита на личните данни е 
лично право, което се отнася до обработваната лична информация, отнасяща се до 
физическо лице. Правната рамка, определена от правото на Съюза, а именно Директива 
95/46/ЕО1, осигурява на тези лица различни механизми за търсене на защита на правото 
им на защита на личните им данни. От друга страна, човек не може да се осланя на 
правото на защита на личните данни, за да получи информация за трето лице, дори 
той/тя да е тясно свързан с него. 
Правото на достъп до данни е определено в член 12 на Директива 95/46/ЕО относно 
защитата на лицата във връзка с обработването на лични данни и свободното движение 
на тези данни и в член 17 на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета относно 
защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни въпроси, като право, което е изключително 
лично и на което човек може да се осланя, за да получи достъп до своите собствени 
лични данни. То не може да бъде използвано да търсене на достъп до личните данни на 
друго лице. 
Достъпът до лични данни, отнасящи се до други лица, е предмет на националните 
разпоредби относно прозрачността и достъпа до документи, съхранявани от държавни 
органи и институции.   Въпреки това член 13 от Директива 95/46/ЕО позволява 
държавите членки да ограничават този достъп, когато е необходимо, с цел защита на 
правата и свободите на други лица.

Политиката по отношение на достъпа на членове на семейството или други лица до 
официалните архиви на починали лица, попада в рамките на националната 
компетентност. Също така решението дадена държава да се присъедини или не към 
Конвенцията за достъп до официалните документи на Съвета на Европа (CETS № 205), 
е въпрос, който попада в рамките на национална компетентност.
                                               
1 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.
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Заключение
Въз основа на елементите, предоставени от вносителката на петицията, и поради 
липсата на компетентност на ЕС по тези въпроси, Комисията не може да разглежда 
случая допълнително.

Вносителката на петицията може да отнесе своя случай пред националните органи, в 
това число и съда, и, ако счита, че правата или свободите, които са й гарантирани от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, са нарушени, може да внесе 
жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа. В това 
отношение следва да се отбележи, че Европейският съд по правата на човека постанови 
в делото Janowiec, че дори и дадена държава да не е правно отговорна за смъртта или 
изчезването, член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека налага 
тя да прояви подход на състрадание и уважение към тревогата на близките на 
починалото или изчезналото лице, и да помогне на роднините да получат информация и 
да разкрият релевантни факти. Мълчанието на органите на държавата пред
действителните притеснения на роднините може единствено да бъде окачествено като 
нечовешко отношение1.

                                               
1 Европейски съд по правата на човека, Janowiec и други с/у Русия, (№ на заявленията 55508/07 и 
29520/09), решение от 16 април 2012 г.,  § 163.


