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Tárgy: Anselma Guillermina Gómez Angulo spanyol állampolgár által benyújtott 
1347/2011. számú petíció édesapjának a spanyol polgárháború idején történt 
letartóztatásával és kivégzésével kapcsolatos információkhoz való 
hozzáférésének jogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának édesapját – aki 1936-ban a córdobai szocialista föderáció tagja volt –
a nemzeti frakció nevében letartóztatták és polgári személyként kivégezték a spanyol 
polgárháború (1936–1939) kezdetén. Édesapjának sírhelye mind a mai napig ismeretlen, 
halálát követően pedig vagyonát elkobozták. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy miközben 
megpróbálta kideríteni, hogy mi történt édesapjával és pontosan hol temették el, Córdoba és 
Posadas bíróságai megtagadták tőle a dokumentumokhoz való hozzáférést. A petíció 
benyújtójának követelései az alábbiak: 1) a spanyol igazságügyi, rendőri és katonai szervek 
biztosítsanak betekintést a hasonló helyzetbe került rokonokról szóló dokumentumokba, 
valamint 2) a spanyol kormány hajtson végre egy, a polgárháborús tömegsírokban nyugvó 
személyek azonosítására irányuló tervet (többek között DNS-vizsgálatok alkalmazásával). A 
petíció benyújtója rámutat az Alapjogi Charta szerinti jogaira: 8. cikk (A személyes adatok 
védelme), 42. cikk (A dokumentumokhoz való hozzáférés joga) és az 1. cikk (Az emberi 
méltóság).

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.
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A petíció benyújtója azt állítja, hogy megtagadták az állami intézmények és szervek 
birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférési jogát. 

Az Európai Uniót létrehozó szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
szerint az Európai Bizottságnak nincs beleszólása ebbe az ügybe. Erre csak akkor volna 
lehetősége, ha a kérdés az európai uniós jogot is érintené.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései 
csak az uniós jog végrehajtása tekintetében kötik a tagállamokat. A megadott információk 
alapján az említett ügy nem kapcsolódik a közösségi jog végrehajtásához, mivel nem létezik 
olyan uniós jogszabály, amely meghatározná az állami intézmények birtokában lévő 
dokumentumokhoz való hozzáférés jogi keretét. Ebben az esetben tehát a tagállam feladata 
annak biztosítása, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek – amelyek a 
nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaikból fakadnak – eleget tegyen.
A petíció benyújtója úgy véli, hogy az apjával kapcsolatos információ nyújtásának 
megtagadása egyúttal megsérti a személyes adatainak védelméhez való jogát. Az uniós 
jogszabályok szerint a személyes adatok védelméhez való jog személyhez fűződő jog, amely 
természetes személyekre vonatkozó személyes adatok feldolgozására utal. Az uniós 
jogszabályok – különösen a 95/46/EK1 irányelv – által meghatározott jogi keret különböző 
mechanizmusokat biztosít az érintettek számára, amelyek révén a személyes adataik 
védelméhez való joguk védelmének biztosítására törekedhetnek. Ennek ellenére a személyes 
adatok védelméhez való jogra nem lehet hivatkozni harmadik személlyel kapcsolatos 
információ megszerzése érdekében, akkor sem, ha ez a személy közeli rokon. 

Az adatokhoz való hozzáférés jogát a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az 
egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv 12. cikke, 
valamint a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében 
feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/977/IB kerethatározat 17. cikke rögzíti,
és ez egy kizárólagosan személyhez fűződő jog, amelyre az adott személy a saját személyes 
adataihoz való hozzáférés érdekében hivatkozhat. Egy másik személy adataihoz való 
hozzáférés megszerzése érdekében erre nem lehet hivatkozni. 
A más személyekhez kapcsolódó személyes adatokhoz való hozzáférést az átláthatóságról és 
az állami szervek és intézmények birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférésről 
szóló nemzeti rendelkezések szabályozzák. A 95/46/EK irányelv 13. cikke azonban lehetővé 
teszi a tagállamok számára, hogy korlátozzák a hozzáférést, amennyiben ez más személyek 
jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges.

A családtagok és más személyek elhunyt személyekre vonatkozó hivatalos archívumokhoz 
való hozzáférésére irányuló politika nemzeti hatáskörbe tartozik. Az Európa Tanács hivatalos 
dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló egyezményéhez (CETS 205.) való csatlakozásról 
szóló döntés hasonlóképp nemzeti hatáskörbe tartozik.

Következtetés
Következésképpen, a petíció benyújtója által biztosított részletek alapján, valamint az uniós 
hatáskör hiánya miatt a Bizottságnak nem áll módjában tovább vizsgálni a szóban forgó 

                                               
1 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.
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ügyet.

A petíció benyújtója ügyét a nemzeti hatóságok – többek között az igazságszolgáltatási 
szervek – elé utalhatja, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az emberi jogok európai 
egyezménye által biztosított jogait vagy szabadságait sértették meg, az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához nyújthat be panaszt. Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, hogy az Emberi 
Jogok Európai Bírósága a Janowiec ügyben kimondta, hogy még ha egy állam jogilag nem is 
felelős a halálért vagy eltűnésért, az emberi jogok európai egyezményének 3. cikke 
megköveteli, hogy együttérző és tiszteletteljes megközelítést alkalmazzanak az elhunyt vagy 
eltűnt személy hozzátartozóinak aggodalma tekintetében, valamint segítsék a hozzátartozókat 
az információk megszerzésében és a releváns tények feltárásában. A hozzátartozók valós 
aggodalmaival szemben az állami hatóságok hallgatását csak embertelen bánásmódként lehet 
minősíteni1.

                                               
1 Emberi Jogok Európai Bírósága, Janowiec és mások kontra Oroszország (55508/07. és 29520/09. számú 
kérelem), 2012. április 16-i ítélet, 163 §.


