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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1347/2011, της Anselma Guillermina Gómez Angulo, (ισπανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που 
αφορούν τη σύλληψη και εκτέλεση του πατέρα της κατά τον εμφύλιο πόλεμο 
της Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο πατέρας της αναφέρουσας, μέλος της σοσιαλιστικής οργάνωσης της Cordoba το 1936, 
συνελήφθη και εκτελέστηκε ως πολίτης στην αρχή του εμφύλιου πολέμου της Ισπανίας 
(1936-1939) από τους Εθνικιστές. Η τοποθεσία όπου ενταφιάστηκε ο πατέρας της 
αναφέρουσας παραμένει άγνωστη, ενώ τα υπάρχοντά του κατασχέθηκαν. Κατά την 
προσπάθειά της να ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη στον πατέρα της και πού ενταφιάστηκε, η 
αναφέρουσα καταγγέλλει την άρνηση πρόσβασης στα αρχεία των δικαστηρίων της Cordoba 
και της Posadas. Η αναφέρουσα ζητεί 1) την αποδέσμευση των εγγράφων που αφορούν 
παρόμοιες περιπτώσεις με τη δική της από τα ισπανικά δικαστικά, αστυνομικά και 
στρατιωτικά σώματα και 2) την εφαρμογή σχεδίου από την ισπανική κυβέρνηση για τον 
εντοπισμό των ατόμων που εξακολουθούν να είναι θαμμένοι στους μαζικούς τάφους του 
εμφυλίου πολέμου (μέσω τεστ DNA, μεταξύ άλλων). Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τα 
δικαιώματά της δυνάμει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αναφέρεται 
συγκεκριμένα: στο άρθρο 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), στο άρθρο 
42 (δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα) και στο άρθρο 1 (ανθρώπινη αξιοπρέπεια). 
Πληροφορίες

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012
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Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι στερείται του δικαιώματος της πρόσβασης σε έγγραφα που 
βρίσκονται στην κατοχή δημοσίων οργάνων και οργανισμών. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει, 
παρά μόνο εάν ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες δεν προκύπτει 
σχέση του εν λόγω ζητήματος με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΚ, καθώς δεν υπάρχει 
ενωσιακή νομοθεσία που να διατυπώνει κάποιο νομικό πλαίσιο σχετικά με την πρόσβαση σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων οργάνων. Σε αυτήν την περίπτωση έγκειται 
στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις του 
σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις και 
την εθνική νομοθεσία του.
Η αναφέρουσα θεωρεί ότι μέσω της άρνησης να της παρασχεθούν πληροφορίες σχετικά με 
τον πατέρα της παραβιάζεται το δικαίωμά της για προστασία των προσωπικών της 
δεδομένων. Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων συνιστά ατομικό δικαίωμα που αναφέρεται στις πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας και που αφορούν φυσικό πρόσωπο. Το νομικό 
πλαίσιο που ορίζεται από την ενωσιακή νομοθεσία, και ιδίως η οδηγία 95/46/ΕΚ1 παρέχει στα 
υποκείμενα των δεδομένων διαφορετικούς μηχανισμούς για να υπερασπιστούν το δικαίωμά 
τους για προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.  Αντίθετα, το δικαίωμα για προστασία 
των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την απόκτηση 
πληροφοριών σχετικά με κάποιο τρίτο πρόσωπο, ακόμη και εάν πρόκειται για στενό συγγενή. 
Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 12 
της οδηγίας 96/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω 
δεδομένων, καθώς και από το άρθρο 17 της οδηγίας-πλαίσιο 2008/977/JHA για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο 
της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, συνιστά δικαίωμα 
αυστηρά ατομικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση προκειμένου κάποιο πρόσωπο να 
αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν. Δεν μπορεί να γίνει 
επίκλησή του για την αναζήτηση πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου. 

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν άλλα πρόσωπα διέπεται από εθνικές 
διατάξεις για τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 
δημοσίων οργάνων και οργανισμών. Ωστόσο, το άρθρο 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ επιτρέπει 
στα κράτη μέλη να περιορίζουν την πρόσβαση αυτή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών άλλων προσώπων.
Η πολιτική σχετικά με την πρόσβαση μελών της οικογένειας ή άλλων προσώπων σε επίσημα 
αρχεία όσον αφορά θανόντες εμπίπτει στις εθνικές αρμοδιότητες. Κατά τον ίδιο τρόπο, η 
απόφαση για προσχώρηση στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόσβαση σε 
επίσημα έγγραφα (CETS αριθ.:205) είναι επίσης ζήτημα που εμπίπτει στις εθνικές 
                                               
1 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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αρμοδιότητες.

Συμπέρασμα
Με βάση τις πληροφορίες που παρέσχε η αναφέρουσα και ελλείψει αρμοδιότητας της ΕΕ στο 
θέμα αυτό η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω αυτήν την υπόθεση.

Η αναφέρουσα μπορεί να παραπέμψει την υπόθεσή της στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και αν θεωρήσει ότι έχουν παραβιαστεί τα 
δικαιώματα ή οι ελευθερίες της που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων απεφάνθη στην υπόθεση Janowiec ότι ακόμη και όταν ένα κράτος δεν είναι 
νομικά υπεύθυνο για τον θάνατο ή την εξαφάνιση, πρέπει, σύμφωνα το άρθρο 3 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να επιδεικνύει στάση συμπόνιας και 
σεβασμού όσον αφορά την αγωνία των συγγενών θανόντων ή εξαφανισθέντων προσώπων και 
να βοηθά τους συγγενείς να συλλέγουν πληροφορίες και να αποκαλύπτουν τα συναφή 
γεγονότα. Η σιωπή των κρατικών αρχών ενώπιον των πραγματικών ανησυχιών των συγγενών 
μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως απάνθρωπη συμπεριφορά1.

                                               
1 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Janowiec και άλλοι κατά της Ρωσίας, (αριθ. αιτήσεων. 
55508/07 και 29520/09), απόφαση της 16ης Απριλίου 2012, § 163.


