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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1347/2011, imressqa minn Anselma Guillermina Gómez Angulo, 
ta’ ċittadinanza Spanjola, dwar id-dritt tagħha għal aċċess għal 
informazzjoni dwar l-arrest u l-qtil ta' missierha fil-Gwerra Ċivili Spanjola

1. Sommarju tal-petizzjoni

Missier il-petizzjonanta, membru tal-Federazzjoni Soċjalista ta’ Córdoba fl-1936, ġie arrestat 
u nqatel bħala ċivili fil-bidu tal-Gwerra Ċivili Spanjola (1936-1939), mill-fazzjoni Nazzjonali. 
Il-post fejn indifen missier il-petizzjonanta għadu mhux magħruf u sussegwentement il-beni 
tiegħu ġew ikkonfiskati. Waqt li ppruvat tinvestiga x’ġara lil missierha u fejn hu midfun, il-
petizzjonanta tiddikjara li ġiet irrifjutata l-aċċess għad-dokumentazzjoni mill-Qrati ta' 
Córdoba u Posadas. Il-petizzjonanta titlob li 1) il-ġudikatura, il-pulizija u l-korpi militari 
Spanjoli joħorġu d-dokumentazzjoni dwar qraba f’każijiet simili għal tagħha, u 2) li l-gvern 
Spanjol jimplimenta pjan biex jiġu identifikati dawk li għadhom f'oqbra tal-massa mill-
Gwerra Ċivili (inklużi testijiet tad-DNA). Il-petizzjonanta tindika d-drittijiet tagħha skont il-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali: l-Artikolu 8 (dwar il-protezzjoni tad-data personali); l-
Artikolu 42 (dwar id-dritt għall-aċċess għal dokumenti); u l-Artikolu 1 (dwar id-dinjità tal-
bniedem).

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-26 ta’ Marzu 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012.

Il-petizzjonanta qed tgħid li ċċaħħdilha d-dritt tal-aċċess għad-dokumenti miżmuma mill-
istituzzjonijiet u l-korpi pubbliċi. 
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Skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, 
il-Kummissjoni Ewropea m’għandha l-ebda setgħa ġenerali biex tintervjeni. Tista’ tagħmel 
dan biss jekk tqum kwistjoni li tinvolvi l-liġi tal-Unjoni Ewropea.

Skont l-Artikolu 51(1), id-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea huma indirizzati lill-Istati Membri biss f'każijiet ta' implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni. Abbażi tal-informazzjoni mogħtija, ma jidhirx li l-kwistjoni msemmija hija relatata 
mal-implimentazzjoni tal-liġi tal-KE, billi m'hemm l-ebda liġi tal-Unjoni li tistipula l-qafas 
legali dwar l-aċċess għal dokumenti miżmuma minn istituzzjonijiet pubbliċi. F'dan il-każ hu 
għalhekk f'idejn l-Istati Membri li jiżguraw li jirrispettaw l-obbligi tagħhom rigward id-
drittijiet fundamentali – kif joħroġ mill-ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna 
tagħhom.

Il-petizzjonanta tqis li r-rifjut li tingħatalha informazzjoni dwar missierha wkoll jimplika ksur 
tad-dritt tagħha għall-protezzjoni tad-data personali. Skont il-liġi tal-Unjoni, id-dritt għall-
protezzjoni tad-data personali huwa dritt tal-persuna relatat mal-ipproċessar ta' informazzjoni 
personali fir-rigward ta' persuna fiżika. Il-qafas ġuridiku stabbilit mil-liġi tal-Unjoni, jiġifieri 
d-Direttiva 95/46/KE1, jipprovdi lis-suġġetti tad-data personali diversi mekkaniżmi bil-għan li 
jħarsu d-dritt tagħhom għall-protezzjoni tad-data personali. Għall-kuntrarju, id-dritt tal-
protezzjoni tad-data personali ma jistax jintuża sabiex tinkiseb informazzjoni dwar terza 
persuna, ukoll jekk il-persuna tkun qarib immedjat. 

Id-dritt tal-aċċess għad-data personali, stabbilit fl-Artikolu 12 tad-Direttiva 95/46/KE, dwar il-
protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment 
liberu ta’ dik id-data, u fl-Artikolu 17 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI dwar il-
protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
ġudizzjarja f’materji kriminali, huwa dritt li huwa esklussivament personali li għalih persuna 
tista' tirrikorri biex ikollha aċċess għad-data personali tagħha. Ma jistax jiġi invokat biex 
jinkiseb aċċess għad-data personali ta' persuna oħra. 
L-aċċess għad-data personali li tirrigwarda persuni oħrajn hija suġġetta għad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali dwar it-trasparenza u l-aċċess għad-dokumenti miżmuma minn korpi u 
istituzzjonijiet pubbliċi.   Madankollu l-Artikolu 13 tad-Direttiva 95/46/KE jippermetti lill-
Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess meta dan ikun meħtieġ sabiex iħarsu d-drittijiet u l-
libertajiet ta' persuni oħra.

Il-politika fir-rigward tal-aċċess minn membri tal-familja jew persuni oħrajn għall-arkivji 
uffiċjali dwar persuni mejta tidħol fil-kompetenza nazzjonali. Bl-istess mod, id-deċiżjoni jekk 
stat jaderixxix jew le għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar l-Aċċess għad-
Dokumenti Uffiċjali (CETS Nru 205) hija kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali.

Konklużjoni
Abbażi tal-elementi mogħtija mill-petizzjonanta, u fin-nuqqas ta' kompetenza tal-UE fil-
kwistjoni, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li tagħti aktar segwitu lil dan il-każ.

Il-petizzjonanta tista’ tressaq il-każ tagħha quddiem l-awtoritajiet nazzjonali, inkluża l-
ġudikatura, u jekk tqis li kien hemm vjolazzjoni tad-drittijiet jew il-libertajiet tagħha 
                                               
1 ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
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ggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, hija tista’ tressaq ilment 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. F'dan ir-rigward, ta' min wieħed jinnota 
li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem iddeċidiet, fil-kawża Janowiec li anki jekk Stat 
ma jkunx legalment responsabbli mill-mewt jew l-għajbien ta' persuna, l-Artikolu 3 tal-
Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jimponi fuqu li jadotta approċċ ħanin u 
rispettuż fir-rigward tad-diqa tal-qraba tal-persuna mejta jew nieqsa u li jassisti lill-qraba fit-
tiftix għall-informazzjoni u biex jiskopru fatti relevanti. Is-silenzju tal-awtoritajiet tal-Istat 
quddiem it-tħassib reali tal-qraba jista' biss jiġi kkategorizzat bħala trattament inuman1.

                                               
1 Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, Janowiec u Oħrajn v. ir-Russja, (Applikazzjonijiet Nru 55508/07 u 
29520/09), deċiżjoni tas-16 ta' April 2012, § 163.


