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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1347/2011, adresată de Anselma Guillermina Gómez Angulo, de 
cetățenie spaniolă, privind dreptul său de acces la informațiile referitoare la 
arestarea și execuția tatălui său în timpul războiului civil din Spania

1. Rezumatul petiției

Tatăl petiționarei, membru al Federației Socialiste din Córdoba în 1936, a fost arestat și 
executat ca civil la începutul războiului civil din Spania (1936-1939), de către facțiunea 
națională. Locul în care este înmormântat tatăl petiționarei a rămas necunoscut și ulterior 
bunurile acestuia au fost confiscate. În încercarea de a investiga ce s-a întâmplat cu tatăl său și 
unde este înmormântat acesta, petiționara denunță faptul că instanțele judecătorești din 
Córdoba și Posadas i-au refuzat accesul la documente. Petiționara solicită 1) ca sistemul 
judiciar, organele de poliție și organele militare din Spania să elibereze documentele 
referitoare la rudele aflate în cazuri similare și 2) ca guvernul spaniol să pună în aplicare un 
plan pentru a-i identifica pe cei care au rămas în mormintele comune din războiul civil 
(inclusiv teste ADN). Petiționara subliniază drepturile de care beneficiază în temeiul Cartei 
drepturilor fundamentale: articolul 8 (protecția datelor cu caracter personal), articolul 42 
(dreptul de acces la documente) și articolul 1 (demnitatea umană).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționara susține că i s-a refuzat dreptul de a accesa documentele deținute de instituțiile și 
organismele publice.
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În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană și al Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Comisia Europeană nu are competențe generale de a interveni. Aceasta poate 
interveni numai dacă este vorba despre un aspect referitor la dreptul Uniunii Europene.

În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, dispozițiile Cartei privesc statele membre doar atunci când acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. În baza informațiilor prezentate, subiectul nu pare să aibă legătură cu 
aplicarea legislației Uniunii, întrucât nu există legislație a UE pentru stabilirea cadrului legal 
privind accesarea documentelor deținute de instituțiile publice. În această privință, statelor 
membre revine exclusiv sarcina de a se asigura că sunt respectate obligațiile privind drepturile 
fundamentale, astfel cum rezultă din acordurile internaționale și din legislația lor internă.
Petiționara este de părere că refuzul de a i se pune la dispoziție informații referitoare la tatăl 
său implică și o încălcare a dreptului ei la protecția datelor sale cu caracter personal. În baza 
legislației Uniunii, dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept individual, 
care vizează informațiile personale procesate în legătură cu o anumită persoană fizică. Cadrul 
juridic stabilit de legislația Uniunii prin Directiva 95/46/CE1 le oferă subiecților care 
furnizează datele diferite mecanisme prin care aceștia își pot proteja dreptul la protecția 
datelor lor cu caracter personal. Pe de altă parte, nu se poate invoca dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal pentru a obține informații referitoare la o terță persoană, chiar dacă 
aceasta este o rudă apropiată.

Dreptul de acces la date, stabilit la articolul 12 din Directiva 95/46/CE privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date și la articolul 17 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind 
protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în 
materie penală, reprezintă un drept care este exclusiv personal și care poate fi invocat de o 
persoană fizică pentru ca aceasta să obțină acces la datele sale cu caracter personal. Acest 
drept nu poate fi invocat pentru a obține informații cu privire la datele personale ale altei 
persoane.

Accesul la datele cu caracter personal ale altei persoane face obiectul dispozițiilor naționale 
privind transparența și accesul la documentele deținute de organismele și instituțiile publice. 
Cu toate acestea, articolul 13 din Directiva 95/46/CE permite statelor membre să limiteze 
accesul, atunci când este necesar, pentru a proteja drepturile și libertățile altor persoane.

Politica legată de accesul membrilor de familie sau al altor persoane la arhivele naționale 
pentru obținerea de informații legate de persoane decedate ține de competența organismelor 
naționale. În mod similar, hotărârea de a adera sau nu la Convenția privind accesul la 
documentele oficiale (CETS nr. 205) a Consiliului Europei intră în sfera de competență a 
autorităților naționale.

Concluzii
Pe baza informațiilor oferite de petiționară și în absența unei competențe a Uniunii Europene 
în această chestiune, Comisia nu poate investiga mai departe acest caz.

Petiționara poate prezenta cazul în fața autorităților naționale, inclusiv a celor judiciare și, 

                                               
1 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.
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dacă aceasta consideră că i-a fost încălcat unul dintre drepturile sale fundamentale, garantate 
de Convenția europeană a drepturilor omului, ea poate depune o plângere la Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului. În acest sens, trebuie menționat faptul că, în cauza Janowiec, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că, chiar dacă un stat nu este responsabil din punct 
de vedere juridic pentru decesul sau dispariția unei persoane, articolul 3 din Convenția 
europeană a drepturilor omului îi impune acestuia obligația de a afișa o abordare 
compătimitoare și respectuoasă ca răspuns la preocuparea rudelor unei persoane decedate sau 
dispărute și de a le sprijini pe acestea în vederea obținerii unor informații sau pentru 
descoperirea unor fapte relevante. Tăcerea autorităților naționale în fața adevăratelor 
probleme ale rudelor poate doar să fie considerată un comportament inuman1.

                                               
1 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Janowiec și alții/ Rusia, (cererile nr. 55508/07 și 29520/09), hotărârea 
din 16 aprilie 2012, punctul 163.


