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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1347/2011 af Anselma Guillermina Gómez Angulo, spansk 
statsborger, om hendes ret til aktindsigt vedrørende hendes fars arrestation og 
henrettelse under den spanske borgerkrig

1. Sammendrag

Andragerens far, der i 1936 var medlem af Córdobas socialistiske forbund, blev i starten af 
den spanske borgerkrig (1936-1939) arresteret og henrettet som civil person af 
nationalisterne. Stedet, hvor andragerens far er begravet, er fortsat ukendt, og hans ejendom 
blev efterfølgende beslaglagt. Andrageren oplyser, at hun har forsøgt at finde ud af, hvad der 
hændte hendes far, og hvor han er begravet, men at hun er blevet nægtet adgang til akterne af 
retten i Córdoba og Posadas. Andrageren kræver 1) at de spanske domstole, politiet og de 
militære myndigheder frigiver akterne om slægtninge i sager som hendes, og 2) at den 
spanske regering iværksætter en plan, ifølge hvilken de, der blev begravet i massegrave under 
borgerkrigen, identificeres (herunder ved en DNA-test). Andrageren henviser til sine 
rettigheder i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder: artikel 8 (om beskyttelse af 
personoplysninger); artikel 42 (om ret til aktindsigt) og artikel 1 (om den menneskelige 
værdighed).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

”Andrageren anfører, at hun er blevet nægtet aktindsigt i dokumenter, som er i offentlige 
institutioners og organers besiddelse. 
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I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind. Kommissionen 
kan kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten.

I henhold til artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er charterets bestemmelser alene rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører 
EU-retten. På grundlag af de forelagte oplysninger lader det ikke til, at det i andragendet 
omhandlede spørgsmål har relation til gennemførelsen af EU-retten, eftersom der ikke findes 
nogen EU-retsakt om fastlæggelse af en juridisk ramme for aktindsigt i dokumenter, som er i 
offentlige institutioners besiddelse. I sådanne sager er det således op til medlemsstaterne selv 
at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder – således som de 
fremgår af internationale aftaler og deres interne lovgivning - bliver overholdt.

Andrageren finder, at afslaget på at give hende oplysninger om faderen desuden krænker 
hendes ret til beskyttelse af hendes personoplysninger. I henhold til EU-retten er retten til 
beskyttelse af personoplysninger en personlig ret, der vedrører behandlingen af en fysisk 
persons personoplysninger. EU-rettens retlige ramme herfor, direktiv 95/46/EØF1, fastlægger 
forskellige mekanismer, som giver registrerede personer mulighed for at søge beskyttelse af 
deres ret til beskyttelse af deres egne personoplysninger.  Omvendt kan retten til beskyttelse 
af personoplysninger ikke gøres gældende med det formål at indhente oplysninger om en 
tredje person, selv ikke hvis denne tredje person er en nær slægtning.  

Den ret til indsigt i personoplysninger, der er forankret i artikel 12 i direktiv 95/46/EF om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og i artikel 17 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA om 
beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager, er udelukkende en personlig ret, som en person kan påberåbe sig med det 
formål at få adgang til sine egne personoplysninger. Den kan ikke gøres gældende med 
henblik på at søge adgang til en anden persons personoplysninger.  

Indsigt i personoplysninger vedrørende andre personer er underkastet nationale bestemmelser 
om gennemsigtighed og indsigt i dokumenter, der er i offentlige organers og institutioners 
besiddelse. Imidlertid kan medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i direktiv 95/46/EF 
begrænse denne indsigt, når det er nødvendigt for at beskytte andre personers rettigheder og 
frihedsrettigheder.

Politikken med hensyn til familiemedlemmers eller andre personers adgang til officielle 
arkiver vedrørende afdøde personer er et nationalt kompetenceområde. På samme måde er 
afgørelsen om at tiltræde Europarådets konvention om adgang til officielle dokumenter 
(CETS nr. 205) eller ej også et anliggende, hvor medlemsstaterne har kompetence.

Konklusion

Ud fra de oplysninger, andrageren har forelagt, og eftersom EU ikke har kompetence med 
hensyn til andragerens anliggende, er Kommissionen ikke i stand til at forfølge sagen 
nærmere.

                                               
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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Andrageren kan indbringe sin sag for de nationale myndigheder, herunder domstolene, og 
hvis hun mener, at hendes rettigheder eller frihedsrettigheder som garanteret ved den 
europæiske menneskerettighedskonvention er blevet krænket, kan hun indgive klage til Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Med hensyn hertil bør det bemærkes, at Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Janowiec-sagen fandt, at selv om en stat ikke er 
juridisk ansvarlig for en persons død eller forsvinden, er den i henhold til artikel 3 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention forpligtet til at udvise medfølelse og respekt over 
for bekymrede slægtninge til en afdød eller forsvunden person og til at bistå dem med at 
indhente oplysninger og afdække relevante forhold. Statslige myndigheders tavshed over for 
slægtninges reelle bekymringer kan kun kategoriseres som umenneskelig behandling1.”

                                               
1 Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Janowiec m.fl. mod Rusland, (sag nr. 55508/07 og 29520/09),
dom af 16. april 2012, § 163.


