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Om: Andragende 1013/2012 af Eduardo Raya Retamero, spansk statsborger, om tyveri 
af en nyfødt på et hospital i Spanien og myndighedernes manglende 
tilbundsgående undersøgelse af sagen

Andragende 1201/2012 af Rosalía Gutiérrez Valdivia, spansk statsborger, om 
tyveri af en nyfødt på et hospital i Spanien og myndighedernes manglende 
tilbundsgående undersøgelse af sagen

Andragende 1209/2012 af Maria Angustias Rodriguez Fernandez, spansk 
statsborger, og to medunderskrivere, om tyveri af nyfødte på et hospital i Spanien 
og myndighedernes manglende tilbundsgående undersøgelse af sagen

Andragende 1323/2012 af Encarnación Murillo López , spansk statsborger, om 
tyveri af en nyfødt på et hospital i Spanien og myndighedernes manglende 
tilbundsgående undersøgelse af sagen

Andragende 1368/2012 af Encarnación Moya Gómez, spansk statsborger, om 
tyveri af en nyfødt på et hospital i Spanien og myndighedernes manglende 
tilbundsgående undersøgelse af sagen

Andragende 1369/2012 af Ma del Mar Guerrero Arjona, spansk statsborger, om 
tyveri af en nyfødt på et hospital i Spanien og myndighedernes manglende 
tilbundsgående undersøgelse af sagen

Andragende 1631/2012 af Maria del Carmen Gómez Heredia, spansk statsborger, 
om tyveri af en nyfødt på et hospital i Spanien og myndighedernes manglende 
tilbundsgående undersøgelse af sagen



PE519.616v01-00 2/5 CM\1004011DA.doc

DA

1. Sammendrag af andragende 1013/2012

Andrageren og hans hustru mener, at deres barn, som blev født den 6. juni 1990 på hospitalet i 
Granada, ved fødslen blev ombyttet med en anden nyfødt, som døde få dage senere. Genetiske 
tests, som de bestilte i 2008, bekræfter tilsyneladende denne udlægning, men det modsiges af 
en politiundersøgelse fra 2010. Andrageren har ikke tillid til politiets undersøgelse og mener, 
at de spanske myndigheder samarbejder hemmeligt om at lukke sagen. Andrageren henviser 
til de mange andre lignende sager, som for nylig er blevet afsløret og efterforsket i Spanien, 
og anklager den spanske stat for forbrydelser mod menneskeheden. 

Sammendrag af andragende 1201/2012

Andrageren mener, at hendes barn, født den 28. august 1969 på hospitalet i Granada, ved 
fødslen blev stjålet af hospitalspersonalet. Hun forklarer, at en sygeplejerske først fortalte 
hende, at den nyfødte var en sund dreng. Blot få timer senere fik hun at vide, at den nyfødte 
var død. I 2011 anmeldte hun sagen til myndighederne i Granada, der afviste den. Hospitalet 
har meddelt hende, at de ikke er i besiddelse af optegnelser fra før 1976. Andrageren henviser 
til de mange andre lignende sager, som for nylig er blevet afsløret og efterforsket i Spanien, 
og anklager den spanske stat for forbrydelser mod menneskeheden.

Sammendrag af andragende 1209/2012

Andrageren anmelder sagerne om to nyfødte, der angiveligt blev stjålet ved fødslen af 
personale på hospitalet San Cecilio i Granada, Spanien. Maria Rodriguez Fernandez forklarer, 
at hendes søster, født den 18. juli 1963 i familiens hjem, blev taget med til førnævnte hospital 
to dage senere i forbindelse med en angivelig rutinemæssig undersøgelse. Hospitalspersonalet 
sendte den nyfødte i intensiv behandling og forbød angiveligt forældrene at se deres barn i to 
dage, hvorefter det meddeltes forældrene, at den nyfødte var død. Andrageren påpeger 
alvorlige uoverensstemmelser i de lægelige dokumenter og i byrådets registre og på 
kirkegården. Ascension Sanchez Fernandez forklarer, at også hendes datter, født den 25. 
august 1975 på samme hospital, blev fjernet. Andrageren henviser til de mange andre 
lignende sager, der for nylig er blevet afsløret og efterforsket i Spanien, og anklager den 
spanske stat for forbrydelser mod menneskeheden. 

Sammendrag af andragende 1323/2012

Andrageren fødte et barn den 6. juni 1983 på hospitalet i San Cecilio i Granada. Hun 
forklarer, at hun af det medicinske personale fik at vide, at barnet var dødt, men at hun aldrig 
fik lov til at se liget. Andrageren er overbevist om, at det nyfødte barn blev stjålet af 
hospitalets personale. I april 2011 klagede hun herover til de spanske myndigheder og 
hævder, at de afviste sagen. Andrageren henviser til de mange andre lignende sager, som for 
nylig er blevet afsløret og efterforsket i Spanien, og anklager den spanske stat for forbrydelser 
mod menneskeheden.

Sammendrag af andragende 1368/2012

Andrageren mener, at hendes barn, født den 28. august 1970 på hospitalet i San Cecilio i 
Granada, blev stjålet af hospitalspersonalet. Hun forklarer, at hospitalspersonalet orienterede 
hende om, at hendes barn var dødt, men hun oplyser, at hun aldrig fik lov til at se eller 



CM\1004011DA.doc 3/5 PE519.616v01-00

DA

begrave sin datter. I 2011 indgav hun sagen til myndighederne i Granada, som afviste den 
uden nærmere undersøgelse. Andrageren henviser til de mange andre lignende sager, der for 
nylig er blevet afsløret og efterforsket i Spanien, og anklager den spanske stat for forbrydelser 
mod menneskeheden.

Sammendrag af andragende 1369/2012

Andrageren mener, at hendes mor fik et barn, født i 1976 på hospitalet i San Cecilio i 
Granada, som blev stjålet ved fødslen af hospitalspersonalet. Hun forklarer, at 
hospitalspersonalet orienterede hende om, at hendes barn var dødt, men hun oplyser, at hun 
aldrig fik lov til at se eller begrave sin datter. I 2011 indgav andragerens familie i henhold til 
oplysningerne sagen til myndighederne i Granada, som afviste den uden nærmere 
undersøgelse. Andrageren henviser til de mange andre lignende sager, der for nylig er blevet 
afsløret og efterforsket i Spanien, og anklager den spanske stat for forbrydelser mod 
menneskeheden.

Sammendrag af andragende 1631/2012

Andrageren mener, at hendes barn, født i 1980 på hospitalet i Granada, blev stjålet af 
hospitalspersonalet. Andrageren forklarer, at barnet blev født levende og vist til sin moder, 
men at hospitalspersonalet nogle minutter senere orienterede hende om, at hendes barn var 
dødt. Hun fastslår efterfølgende, at hun aldrig fik lov til at se eller begrave sit barn. I 2011 
indgav hun sagen til myndighederne i Granada, som tilsyneladende afviste den uden nærmere 
undersøgelse. Andrageren henviser til de mange andre lignende sager, der for nylig er blevet 
afsløret og efterforsket i Spanien, og anklager den spanske stat for forbrydelser mod 
menneskeheden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012 og 1369/2012 

Andragenderne opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

Andragende 1631/2012

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

I andragende 1013/2012 fastslår andrageren, at han og sin kone mistede et barn den 6. juni 
1990 på hospitalet i Granada. Han hævder, at deres nyfødte barn blev ombyttet med et andet 
nyfødt barn på hospitalet, som døde blot nogle få dage senere. Andrageren hævder, at der ikke 
findes nogen effektive retsmidler mod disse omfattende tyverier af børn fra offentlige 
hospitaler, eftersom der findes forbindelser mellem involverede læger og højt rangerende 
politikere i Spanien. Den klagende part er af den opfattelse, at EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder samt konventionen om barnets rettigheder er blevet krænket.

I andragenderne, som er knyttet til andragende 1013/2012 og vedrører samme emne, dvs. 
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tyveri af nyfødte babyer på hospitaler i Spanien, lader visse af de påståede forhold til at gå 
tilbage til 1960'erne, hvorimod andre er blevet begået senere i 1980’erne og 1990’erne.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionens beføjelser, for så vidt angår medlemsstaternes handlinger og undladelser, er
principielt begrænset til at føre tilsyn med anvendelsen af EU-retten under Domstolens 
kontrol (jf. EU-traktatens artikel 17, stk. 1 ). Navnlig hvad angår spørgsmålene om 
grundlæggende rettigheder rejst af andrageren, vil Kommissionen minde om, at 
bestemmelserne i charteret i overensstemmelse med artikel 51, stk. 1, i charteret om 
grundlæggende rettigheder kun er rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.

På grundlag af de af andragerne forelagte oplysninger ser det i den omhandlede sag ikke ud 
til, at den berørte medlemsstats handlinger havde noget at gøre med gennemførelsen af EU-
retten. 

Det lader til, at de berørte børn blev ulovligt bortadopteret, uden at deres forældre havde 
kendskab hertil. Sådanne handlinger og beslutninger, som er truffet af de spanske 
myndigheder, er knyttet til områder i civilretten, som ikke er underlagt bestemmelserne i EU-
retten. Gældende EU-ret (især forordning (EF) nr. 2201/2003 (“Bruxelles IIa-forordningen”)) 
omfatter kun spørgsmål vedrørende kompetence og anerkendelse og håndhævelse af 
eksisterende domme i en anden medlemsstat.

I den sag, der rejses af andrageren, er det således medlemsstaten, der skal sikre, at dens 
forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder – som hjemlet i internationale aftaler og 
deres nationale lovgivning – overholdes.

Så vidt Kommissionen er bekendt, er der allerede indledt retsforfølgninger i lignende sager i 
Spanien1. 

Konklusion

På baggrund af de fremsendte oplysninger i andragenderne kan Kommissionen ikke forfølge 
denne sag yderligere. Andragerne kan indbringe deres sager for de nationale myndigheder, 
herunder domstolene, og hvis de mener, at deres grundlæggende rettigheder er blevet krænket, 

                                               
1 Jf. årsrapporten for 2011 fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): ”I 
Spanien rettes der offentlig opmærksomhed mod de ”stjålne børn", som mellem 1940'erne og 1980'erne blev 
bortadopteret fra hospitaler uden hverken deres mødres kendskab eller samtykke. Dette udgjorde angiveligt en 
del af en systematisk praksis på visse hospitaler, hvor læger, sygeplejersker og nonner var involveret. I juni 2011 
oplyste den offentlige anklagemyndighed, at der i 849 undersøgelser, som var blevet indledt, var blevet fundet 
bevis for en forbrydelse i 162 sager, og at der i disse sager var blevet indledt straffesager. Der findes imidlertid 
et stigende antal indikationer på, at denne praksis kan have involveret hundredvis af børn. Klager fra forskellige 
organisationer – såsom den nationale forening for ofre for uregelmæssige adoptioner (Asociación Nacional de 
Afectados por Adopciones Irregulares) og sos stjålne babyer (SOS Bebés Robados) – vedrørende statslige 
forsinkelser mht. at gøre registre tilgængelige til at muliggøre eftersøgningen efter mistede pårørende 
foranledigede den offentlige anklagemyndighed til at pointere, at undersøgelserne ville tage tid, idet de skal 
koordineres blandt alle Spaniens selvstyrende regioner, eftersom man gik ud fra, at forskellige netværk havde 
været involveret. 
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kan de indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet.


