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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1347/2011, kurią pateikė Ispanijos pilietė Anselma Guillermina 
Gómez Angulo, dėl teisės gauti informacijos apie savo tėvo suėmimą ir 
mirties bausmės jam įvykdymą per Ispanijos pilietinį karą

1. Peticijos santrauka

Ispanijos pilietinio karo (1936–1939 m.) pradžioje nacionalinė grupuotė kaip civilį suėmė 
peticijos pateikėjos tėvą, kuris 1936 m. jis buvo Kordobos socialistų federacijos narys, ir 
įvykdė jam mirties bausmę. Vieta, kurioje peticijos pateikėjos tėvas palaidotas, vis dar 
nežinoma, o jo nuosavybė vėliau buvo konfiskuota. Peticijos pateikėja bandė ištirti, kas 
atsitiko jos tėvui ir kur jis palaidotas, ir ji smerkia tai, kad jai buvo atsisakyta suteikti 
galimybę susipažinti su Kordobos ir Posado teismų dokumentais. Peticijos pateikėja 
reikalauja, kad: 1) Ispanijos teismai, policija ir karo institucijos atskleistų dokumentus apie 
giminaičius panašiais į jos atvejais; 2) Ispanijos vyriausybė įgyvendintų planą, pagal kurį būtų 
nustatyti asmenis, kurie po pilietinio karo vis dar palaidoti masinėse kapavietėse (įskaitant 
DNR tyrimus). Peticijos pateikėja nurodo savo teises pagal Pagrindinių teisių chartiją: 
8 straipsnis (dėl asmens duomenų apsaugos), 42 straipsnis (dėl teisės susipažinti su 
dokumentais) ir 1 straipsnis (dėl žmogaus orumo).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėja tvirtina, kad jai buvo neleista pasinaudoti teise susipažinti su viešųjų 
institucijų ir įstaigų dokumentais.
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Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrosios kompetencijos imtis veiksmų dėl pavienių atvejų. Ji gali imtis veiksmų tik 
dėl tokių atvejų, kurie susiję su Europos Sąjungos teise.

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnį Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos nuostatos skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios 
įgyvendina Sąjungos teisę. Remiantis suteikta informacija, nepanašu, kad šis klausimas būtų 
susijęs su EB teisės įgyvendinimu, kadangi nesama Sąjungos teisės aktų, kuriuose išdėstyta 
teisinė susipažinimo su viešųjų institucijų dokumentais sistema. Todėl šiuo atveju tik 
valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomi jų su pagrindinėmis teisėmis susiję 
įsipareigojimai, prisiimti pagal tarptautinius susitarimus ir nustatyti jų vidaus teisės aktuose.
Peticijos pateikėja mano, kad atsisakymas suteikti informaciją apie jos tėvą taip pat reiškia, 
kad buvo pažeista jos teisė į asmens duomenų apsaugą. Pagal Sąjungos teisę, teisė į asmens 
duomenų apsaugą yra asmens teisė, kuri taikoma apdorojamai fizinio asmens informacijai. 
Sąjungos teisėje nustatyta teisine baze, t. y. Direktyva 95/46/EB1, duomenų subjektams 
suteikiami įvairūs mechanizmai siekti, kad būtų ginama jų teisė į asmens duomenų apsaugą. 
Tačiau teise į asmens duomenų apsauga negalima naudotis siekiant gauti informacijos apie 
trečiąjį asmenį, net jis yra artimasis.

Teisė susipažinti su duomenimis, įtvirtinta Direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 12 straipsnyje ir Tarybos 
pamatinio sprendimo 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir 
teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos 17 straipsnyje, yra išskirtinai 
asmeninė teisė, kuria asmuo gali naudotis tik tada, jei nori susipažinti su savo paties 
duomenimis. Ja negali būti naudojamasi siekiant susipažinti su kito asmens duomenimis. 

Teisei susipažinti su kitų asmenų duomenimis taikomos nacionalinės nuostatos dėl skaidrumo 
ir teisės susipažinti su viešųjų institucijų ir įstaigų dokumentais. Vis dėlto 
Direktyvos 95/46/EB 13 straipsniu valstybėms narėms leidžiama apriboti šią teisę, kai būtina 
apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves.

Šeimos narių arba kitų asmenų teisės susipažinti su oficialiais archyvais, susijusiais su 
mirusiais asmenimis, politika priklauso nacionalinei kompetencijai. Panašiai, sprendimas dėl 
prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos dėl teisės susipažinti su oficialiais 
dokumentais (CETS Nr. 205) yra nacionalinei kompetencijai priklausantis klausimas.

Išvada
Komisija, atsižvelgdama į pateikėjos pateiktą informaciją ir į tai, kad ES neturi kompetencijos 
spręsti šį klausimą, negali toliau nagrinėti šio atvejo.

Peticijos pateikėja dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, įskaitant 
teismus, ir, jei ji mano, kad pažeistos jos teisės arba laisvės, kurias užtikrina Europos žmogaus 
teisių konvencija, ji gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui. Šiuo atžvilgiu 
pažymėtina, kad Europos žmogaus teisių teismas Janowiec byloje nusprendė, kad net jei 
valstybės nėra teisiškai atsakinga už mirtį ar dingimą, Europos žmogaus teisių konvencijos 3 
straipsnyje reikalaujama į mirusio arba dingusio asmens giminių rūpestį reaguoti su atjauta ir 
                                               
1 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.
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pagarba ir padėti giminėms gauti informacijos ir atkleisti svarbius faktus. Valstybės valdžios 
institucijų tylėjimas susidūrus su tikru giminių susirūpinimu gali būti priskirtas tik 
nežmoniškam elgesiui1.

                                               
1 Europos žmogaus teisių teismas, Janowiec ir kiti prieš Rusiją (pareiškimų Nr. 55508/07 ir 29520/09), 2012 m. 
balandžio 16 d. sprendimo 163 punktas.


