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Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1347/2011, którą złożyła Anselma Guillermina Gómez Angulo 
(Hiszpania), w sprawie prawa dostępu do informacji dotyczących 
aresztowania i egzekucji jej ojca w trakcie hiszpańskiej wojny domowej

1. Streszczenie petycji

Ojciec składającej petycję, który w 1936 r. był członkiem Federacji Socjalistycznej 
z Kordoby, został jako cywil aresztowany i stracony przez frakcję narodową na początku 
hiszpańskiej wojny domowej (1936‒ 1939). Miejsce pochówku ojca składającej petycję 
pozostaje nieznane. Po egzekucji skonfiskowano jego mienie. Składająca petycję informuje, 
że kiedy próbowała się dowiedzieć, co stało się z jej ojcem i gdzie jest pochowany, spotkała 
się z odmową udzielenia dostępu do dokumentacji ze strony sądów w Kordobie i Posadas. 
Składająca petycję domaga się, by 1) hiszpańskie organy sądowe, policyjne i wojskowe 
udostępniały w podobnych przypadkach dokumentację dotyczącą krewnych oraz by 2) rząd 
hiszpański wdrożył plan identyfikacji osób spoczywających w masowych grobach z czasów 
wojny domowej (w tym w oparciu o testy DNA). Składająca petycję wskazuje na prawa 
wynikające z karty praw podstawowych: art. 8 (w sprawie ochrony danych osobowych); 
art. 42 (w sprawie prawa dostępu do dokumentów); oraz art. 1 (w sprawie godności 
człowieka).

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 26 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Autorka petycji twierdzi, że odmówiono jej dostępu do dokumentów będących w posiadaniu 
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instytucji i organów publicznych.

Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień ogólnych, by podjąć działania. Może ona 
interweniować w takich przypadkach jedynie wówczas, gdy dotyczą one prawa Unii 
Europejskiej.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia karty 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii. Z dostarczonych informacji nie wynika, że omawiana kwestia dotyczy wdrażania 
prawa WE, jako że nie istnieje prawo unijne określające ramy prawne dostępu do 
dokumentów będących w posiadaniu instytucji publicznych. Tym samym w omawianej 
sprawie to państwa członkowskie odpowiedzialne są za wypełnianie swych zobowiązań w 
dziedzinie praw podstawowych, wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i z 
ustawodawstwa krajowego.

Autorka petycji jest zdania, że odmowa udzielenia jej informacji dotyczących ojca stanowi 
również naruszenie przysługującego jej prawa do ochrony danych osobowych. Zgodnie z 
prawem unijnym prawo do ochrony danych osobowych jest prawem osobistym dotyczącym 
przetwarzanych danych osobowych dotyczącej osoby fizycznej. Ramy prawne określone 
prawem unijnym, a mianowicie dyrektywą 95/46/WE1 zapewniają osobom, których dotyczą 
dane, szereg mechanizmów umożliwiających im ubieganie się o ochronę przysługującego im 
prawa do ochrony własnych danych osobowych. Nie można natomiast polegać na prawie do 
ochrony danych osobowych w celu uzyskania informacji o osobie trzeciej, nawet jeżeli osoba 
ta jest blisko spokrewniona.
Prawo dostępu do danych osobowych wprowadzone art. 12 dyrektywy 95/46/WE w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych, a także art. 17 decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW w sprawie 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w 
sprawach karnych jest wyłącznym prawem osobistym, na podstawie którego dana osoba może 
mieć zapewniony dostęp do swych własnych danych osobowych. Na prawo to nie można 
powoływać się próbując uzyskać dostęp do danych osobowych innej osoby.

Dostęp do danych osobowych odnoszących się do innych osób podlega krajowym przepisom 
dotyczącym przejrzystości oraz dostępu do dokumentów znajdujących się w posiadaniu 
organów i instytucji publicznych. Jednak art. 13 dyrektywy 95/46/WE pozwala państwom 
członkowskim ograniczyć ten dostęp w przypadku potrzeby ochrony praw i swobód innych 
osób.
Zasady dostępu do archiwów urzędowych dotyczących osób zmarłych przez członków ich 
rodziny lub inne osoby wchodzą w zakres kompetencji krajowych. Podobnie jest w przypadku 
decyzji o przystąpieniu konwencji Rady Europy o dostępie do dokumentów urzędowych 
(CETS nr 205).

Podsumowanie
W oparciu o informacje przedstawione przez składającą petycję oraz w sytuacji braku 

                                               
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31
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kompetencji UE w omawianej sprawie, Komisja nie może podjąć się dalszej jej analizy.

Autorka petycji może przedstawić sprawę władzom krajowym, w tym władzom 
sądowniczym, a jeśli stwierdzi, że jej prawa lub swobody gwarantowane europejską 
konwencją praw człowieka zostały naruszone, może złożyć skargę w Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka Rady Europy. Należy w tym miejscu zauważyć, że Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie Janowiec, w którym twierdzi że nawet jeżeli 
dane państwo nie ponosi w świetle prawa odpowiedzialności za śmierć lub zaginięcie danej 
osoby, art. 3 europejskiej konwencji praw człowieka wymaga od niego współczującego i 
pełnego szacunku podejścia do zaniepokojenia rodziny osoby zmarłej lub zaginionej oraz do 
udzielenia rodzinie pomocy w zakresie uzyskania informacji lub poznania odnośnych faktów.
Brak reakcji ze strony państwa w sytuacji rzeczywistego zaniepokojenia ze strony rodziny 
można zakwalifikować jedynie jako nieludzkie traktowanie1.

                                               
1 Europejski Trybunał Praw Człowieka, Janowiec i inni przeciw Rosji (wnioski nr 55508 i 29520/09), wyrok z 
dnia 16 kwietnia 2012 r.,  § 163.


