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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1347/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā 
Anselma Guillermina Gómez Angulo, par tiesībām piekļūt informācijai par 
tēva apcietināšanu un sodīšanu ar nāvi Spānijas pilsoņu kara laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējas tēvu, Kordovas Sociālistiskās federācijas biedru 1936. gadā, 
Spānijas pilsoņu kara (1936–1939) sākumā, apcietināja nacionālisti un sodīja ar nāvi kā 
civiliedzīvotāju. Tēva apbedījuma vieta nav zināma, un pēc tam viņa īpašums ticis konfiscēts.
Lūgumraksta iesniedzēja ziņo, ka, mēģinot uzzināt, kas noticis ar viņas tēvu un kur viņš 
apglabāts, Kordovas un Posadasas tiesas viņai liegušas piekļuvi dokumentiem. Lūgumraksta 
iesniedzēja prasa, lai: 1) viņas gadījumam līdzīgos gadījumos Spānijas tiesas, policijas un 
militārās iestādes ļautu piekļūt informācijai par radiniekiem un 2) Spānijas valdība īstenotu 
plānu pilsoņu kara laikā masu kapos apglabāto cilvēku identificēšanai (ietverot DNS 
analīzes). Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz savām tiesībām, kas noteiktas Pamattiesību 
hartas 8. pantā (Personas datu aizsardzība), 42. pantā (Tiesības piekļūt dokumentiem), kā arī 
1. pantā (Cilvēka cieņa).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka viņai tika liegta piekļuve dokumentiem, kas glabājas 
valsts iestādēs un struktūrvienībās. 
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Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties. Šādi tā var rīkoties tikai tad, ja iesaistīti Eiropas 
Savienības tiesību akti.
Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi 
attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Pamatojoties uz 
sniegto informāciju, nešķiet, ka minētais jautājums ir saistīts ar EK tiesību aktu īstenošanu, jo 
nav Savienības tiesību aktu, kas paredzētu tiesisko regulējumu attiecībā uz piekļuvi valsts 
iestādēs glabātajiem dokumentiem. Tāpēc šajā jautājumā pašām dalībvalstīm jānodrošina, ka 
tiek ievērotas starptautiskajos nolīgumos un dalībvalstu iekšējos tiesību aktos paredzētās 
saistības attiecībā uz pamattiesībām.

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka atteikums sniegt informāciju par viņas tēvu, arī netieši 
norāda, ka tiek pārkāptas viņas tiesības uz viņas personas datu aizsardzību. Atbilstoši 
Savienības tiesību aktiem tiesības uz personas datu aizsardzību ir vienas no personas tiesībām, 
kas ir saistīta ar personas datu apstrādi par kādu fizisku personu. Savienības tiesību aktos 
paredzētais tiesiskais regulējums, proti, Direktīva 95/46/EK1 nodrošina datu subjektiem 
dažādus mehānismus, kā aizsargāt tiesības saistībā ar savu personas datu aizsardzību. Un 
otrādi, tiesības uz personas datu aizsardzību nevar izmantot, lai iegūtu informāciju par kādu 
trešo personu, pat ja tā ir tuvs minētās personas radinieks. 

Datu piekļuves tiesības, kas paredzētas Direktīvas 95/46/EK 12. pantā, noteikumi par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī 
noteikumi par tādu personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, sadarbojoties policijas un tiesu 
iestādēm krimināllietās, kas paredzēti Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 17. pantā, ir tikai 
atsevišķas personas tiesības, kuras persona var izmantot, lai piekļūtu datiem par sevi. Uz tām 
nevar atsaukties, cenšoties piekļūt datiem par citu personu. 

Piekļuvi personas datiem, kas saistīti ar citu personu, reglamentē valsts noteikumi par 
pārredzamību un piekļuvi dokumentiem, kas glabājas valsts struktūrvienībās vai iestādēs.   
Tomēr Direktīva 95/46/EK 13. pantā dalībvalstīm ir paredzētas tiesības ierobežot piekļuvi, ja 
tas nepieciešams, lai aizsargātu citu personu tiesības un brīvības.

Kārtību attiecībā uz ģimenes locekļu vai citu personu piekļuvi valsts arhīvos glabātajiem 
datiem par mirušām personām nosaka dalībvalstis. Tāpat arī lēmuma pieņemšana, par to vai 
pievienoties Eiropas Padomes konvencijai par piekļuvi oficiāliem dokumentiem (CETS
Nr.:205) vai nē, ir dalībvalstu ziņā.

Secinājums
Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas norādītajiem elementiem un nepastāvot ES 
kompetencei šajā jomā, Komisija nevar turpmāk izskatīt šo lietu.

Lūgumraksta iesniedzēja var iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, un, ja 
lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ir pārkāptas viņas tiesības vai brīvības, ko garantē 
Eiropas Cilvēktiesību konvencija, viņa var iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Šajā 
sakarībā jānorāda, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa Janowiec lietā ir pieņēmusi lēmumu, ka 
gadījumā, kad valsts nav juridiski atbildīga par kādas personas nāvi vai pazušanu, Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijas 3. pantā ir prasība izrādīt līdzjūtīgu un cieņas pilnu attieksmi pret 

                                               
1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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mirušas vai pazudušas personas radinieku bažām un palīdzēt radiniekiem informācijas ieguvē 
un attiecīgo faktu atklāšanā. Valsts iestāžu klusēšanu saistībā ar radinieku patiesām bažām var 
tikai klasificēt kā necilvēcīgu izturēšanos1.

                                               
1 Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2012. gada 16. aprīļa sprieduma 163. punkts lietā Janowiec un citi pret Krieviju 
(Pieteikumi Nr. 55508/07 un 29520/09)


