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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1013/2012, του Eduardo Raya Retamero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κλοπή νεογνού σε νοσοκομείο στην Ισπανία και την αποτυχία 
των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση

Αναφορά 1201/2012, της Rosalía Gutiérrez Valdivia, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγωγή νεογέννητου βρέφους από νοσοκομείο της Ισπανίας και 
την αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν δεόντως την υπόθεση

Αναφορά 1209/2012, της Maria Angustias Rodriguez Fernandez, ισπανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα 2 υπογραφές, σχετικά με την απαγωγή νεογέννητων σε 
νοσοκομείο της Ισπανίας και την αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν δεόντως 
τις σχετικές υποθέσεις

Αναφορά 1323/2012, της Encarnación Murillo López , ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κλοπή νεογνού σε νοσοκομείο στην Ισπανία και την αποτυχία 
των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση

Αναφορά 1368/2012 της Encarnación Moya Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε νοσοκομείο στην Ισπανία και την αδυναμία 
των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση

Αναφορά 1369/2012 της Maria del Mar Guerrero Arjona, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε νοσοκομείο στην Ισπανία και την αδυναμία 
των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση

Αναφορά 1631/2012, της Maria del Carmen Gómez Heredia, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε νοσοκομείο της Ισπανίας και 
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την αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση

1. Περίληψη της αναφοράς 1013/2012

Ο αναφέρων και η σύζυγός του πιστεύουν ότι το παιδί τους, που γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου 
1990, σε νοσοκομειακή κλινική της Γρανάδας, ανταλλάχθηκε κατά τη γέννα με άλλο νεογνό 
που πέθανε λίγες μέρες αργότερα. Οι εργαστηριακές γενετικές αναλύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν το 2008 φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν αυτήν την εκδοχή, αλλά η 
αστυνομική έρευνα που διεξήχθη το 2010 την αντικρούει. Οι αναφέροντες δεν εμπιστεύονται 
την αστυνομική έρευνα και πιστεύουν ότι οι ισπανικές αρχές συνεργούν προκειμένου να 
κλείσουν την υπόθεση. Η αναφέρουσα επισημαίνει τις πολυάριθμες παρόμοιες υποθέσεις που 
έχουν καταγγελθεί και ερευνώνται στην Ισπανία και κατηγορεί το ισπανικό κράτος για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Περίληψη της αναφοράς 1201/2012

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι το προσωπικό της μαιευτικής κλινικής της Γρανάδας απήγαγε 
το παιδί της αμέσως μετά τη γέννησή του στις 28 Αυγούστου 1969. Η αναφέρουσα 
ενημερώθηκε αρχικά από μια νοσοκόμα ότι το νεογέννητο βρέφος της ήταν ένα υγιές αγόρι. 
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, πληροφορήθηκε ότι το βρέφος είχε πεθάνει. Το 2011, 
κατήγγειλε το γεγονός στις αρχές της Γρανάδας, οι οποίες όμως απέρριψαν την καταγγελία. 
Το νοσοκομείο την ενημέρωσε ότι δεν τηρεί αρχεία πριν από το 1976. Η αναφέρουσα 
επισημαίνει τις πολυάριθμες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί και ερευνώνται 
στην Ισπανία και κατηγορεί το ισπανικό κράτος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Περίληψη της αναφοράς 1209/2012

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν την απαγωγή δύο βρεφών, αμέσως μετά τη γέννησή τους, από 
το προσωπικό της κλινικής San Cecilio στην πόλη Γρανάδα της Ισπανίας. Η κα Rodriguez 
Fernandez εξηγεί ότι η αδελφή της, γεννηθείσα στις 18 Ιουλίου 1963 στην οικία της 
οικογένειας, μεταφέρθηκε στο εν λόγω νοσοκομείο δύο μέρες αργότερα, με σκοπό τη 
διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων.  Σύμφωνα με τις εντολές του προσωπικού, το 
βρέφος εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και, κατά τα λεγόμενα, οι γονείς του δεν 
είχαν το δικαίωμα να το επισκεφθούν για διάστημα δύο ημερών, κατόπιν του οποίου 
ενημερώθηκαν για τον θάνατο του παιδιού τους. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι 
παρατηρούνται σημαντικές ασυνέπειες στις ιατρικές εκθέσεις καθώς και στα αρχεία του 
δημοτικού συμβουλίου και του κοιμητηρίου. Ομοίως, η κα Ascension Sanchez Fernandez
ισχυρίζεται ότι απήχθη και η δική της κόρη, η οποία γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 1975 στο 
ίδιο μαιευτήριο. Οι αναφέροντες επισημαίνουν τις πολυάριθμες παρόμοιες υποθέσεις που 
έχουν καταγγελθεί και ερευνώνται στην Ισπανία και κατηγορούν το ισπανικό κράτος για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 

Περίληψη της αναφοράς 1323/2012

Η αναφέρουσα γέννησε στις 6 Ιουνίου 1983 στην Κλινική San Cecilio στη Γρανάδα. 
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Διευκρινίζει ότι το ιατρικό προσωπικό την ενημέρωσε ότι το παιδί είχε πεθάνει, αλλά 
δηλώνει ότι δεν της επέτρεψαν ποτέ να δει τη σωρό. Η αναφέρουσα είναι πεπεισμένη ότι το 
νεογέννητο εκλάπη από το προσωπικό του νοσοκομείου. Τον Απρίλιο του 2011, κατήγγειλε 
την υπόθεση στις αρχές της Ισπανίας οι οποίες, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, απέρριψαν την 
καταγγελία της. Η αναφέρουσα επισημαίνει τις πολυάριθμες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν 
καταγγελθεί και ερευνώνται στην Ισπανία και κατηγορεί το ισπανικό κράτος για εγκλήματα 
κατά της ανθρωπότητας.

Περίληψη της αναφοράς 1368/2012

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι το προσωπικό της μαιευτικής κλινικής San Cecilio της Γρανάδας 
απήγαγε το παιδί της αμέσως μετά τη γέννησή του στις 28 Αυγούστου 1970. Διευκρινίζει ότι 
το ιατρικό προσωπικό την ενημέρωσε ότι το παιδί είχε πεθάνει, αλλά δηλώνει ότι δεν της 
επέτρεψαν ποτέ να δει ή να θάψει το νεκρό σώμα της κόρης της. Κατά τα λεγόμενά της, το 
2011 η αναφέρουσα κατήγγειλε το γεγονός στις αρχές της Γρανάδας, οι οποίες όμως 
απέρριψαν την καταγγελία της χωρίς να διεξαγάγουν έρευνα. Οι αναφέροντες επισημαίνουν 
τις πολυάριθμες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί και ερευνώνται στην Ισπανία 
και κατηγορούν το ισπανικό κράτος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Περίληψη της αναφοράς 1369/2012

Η αναφέρουσα πιστεύει ότι το παιδί που γέννησε το 1976 η μητέρα της στη μαιευτική κλινική 
San Cecilio της Γρανάδας απήχθη από το προσωπικό της κλινικής αμέσως μετά τη γέννησή 
του. Διευκρινίζει ότι το ιατρικό προσωπικό την ενημέρωσε ότι το παιδί είχε πεθάνει στον 
τοκετό, αλλά δηλώνει ότι δεν της επέτρεψαν ποτέ να παραλάβει ή να θάψει το νεκρό σώμα 
της κόρης της. Κατά τα λεγόμενά της, το 2011 η οικογένεια της αναφέρουσας κατήγγειλε το 
γεγονός στις αρχές της Γρανάδας, οι οποίες όμως απέρριψαν την καταγγελία χωρίς να 
διεξαγάγουν έρευνα. Οι αναφέροντες επισημαίνουν τις πολυάριθμες παρόμοιες υποθέσεις που 
έχουν καταγγελθεί και ερευνώνται στην Ισπανία και κατηγορούν το ισπανικό κράτος για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Περίληψη της αναφοράς 1631/2012

Η αναφέρουσα είναι πεπεισμένη ότι το παιδί της, το οποίο γεννήθηκε το 1980 σε νοσοκομείο 
της Γρανάδας, απήχθη, αμέσως μετά τη γέννησή του, από το προσωπικό του νοσοκομείου. 
Εξηγεί ότι το νεογνό γεννήθηκε ζωντανό και ότι το είδε αλλά, μόλις λίγα λεπτά αργότερα, της 
ανακοινώθηκε από το ιατρικό προσωπικό ότι το παιδί της απεβίωσε. Στη συνέχεια, αναφέρει 
ότι δεν της επετράπη ποτέ να δει ή να θάψει το νεκρό σώμα του παιδιού. Το 2011, η 
αναφέρουσα κατήγγειλε το γεγονός στις αρχές της Γρανάδας, οι οποίες όμως απέρριψαν την 
καταγγελία της χωρίς να διεξαγάγουν έρευνα. Οι αναφέροντες επισημαίνουν τις πολυάριθμες 
παρόμοιες υποθέσεις που έχουν καταγγελθεί και ερευνώνται στην Ισπανία και κατηγορούν το 
ισπανικό κράτος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

2. Παραδεκτό



PE519.616v01-00 4/5 CM\1004011EL.doc

EL

Αναφορές 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012 και 1369/2012

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

Αναφορά 1631/2012

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Στην αναφορά 1013/2012, ο αναφέρων δηλώνει ότι αυτός και η σύζυγός του έχασαν το παιδί 
τους την 6η Ιουνίου 1990 στην νοσοκομειακή κλινική της Γρανάδας. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι το νεογέννητο παιδί τους ανταλλάχθηκε στο νοσοκομείο με άλλο νεογνό που πέθανε λίγες 
μέρες αργότερα. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντιδράσει κανείς 
αποτελεσματικά σε τούτες τις μαζικές απαγωγές παιδιών από δημόσια νοσοκομεία διότι 
υφίστανται διασυνδέσεις μεταξύ εμπλεκόμενων γιατρών και υψηλά ιστάμενων πολιτικών 
προσώπων στην Ισπανία. Ο αναφέρων εκτιμά ότι τόσο ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
έχουν παραβιαστεί,

Οι αναφορές που συνδέονται με την αναφορά 1013/2012 αφορούν το ίδιο θέμα, δηλαδή την 
απαγωγή νεογνών από νοσοκομεία στην Ισπανία. Ορισμένα από τα καταγγελλόμενα 
περιστατικά χρονολογούνται από τη δεκαετία του 60 ενώ άλλα έχουν διαπραχθεί, σύμφωνα 
με τις καταγγελίες, πιο πρόσφατα, στις δεκαετίες του 80 και του 90.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Καταρχήν, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής όσον αφορά πράξεις και παραλείψεις των κρατών 
μελών περιορίζονται στην επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο 
του Δικαστηρίου (βλ. άρθρο 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ). Όσον αφορά ειδικότερα τα ζητήματα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που θίγει ο αναφέρων, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το 
άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι διατάξεις του Χάρτη 
απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης.

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους αναφέροντες, δεν προκύπτει ότι εν 
προκειμένω το εν λόγω κράτος μέλος ενήργησε στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου της 
ΕΕ. 

Τα παιδιά για τα οποία γίνεται λόγος δόθηκαν, κατά τα φαινόμενα, παρανόμως για υιοθεσία 
ερήμην των γονέων τους. Παρόμοιες ενέργειες και αποφάσεις των αρχών της Ισπανίας έχουν 
σχέση με τομείς του αστικού δικαίου που δεν διέπονται από διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Το 
δίκαιο της ΕΕ επί του παρόντος (και κυρίως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 
(«κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα»)), διέπει μόνο ζητήματα δικαιοδοσίας και περιπτώσεις 
αναγνώρισης και επιβολής υφιστάμενων αποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος.

Σε σχέση με τα γεγονότα που καταγγέλλουν οι αναφέροντες, συνεπάγεται ότι αποτελεί 
ευθύνη των κρατών μελών να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από 
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διεθνείς συμφωνίες και από την εσωτερική νομοθεσία τους, όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα .

Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, έχουν ήδη κινηθεί δικαστικές διαδικασίες για παρόμοιες 
υποθέσεις στην Ισπανία1. 

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν στις αναφορές, η Επιτροπή δεν δύναται να συνεχίσει 
την περαιτέρω εξέταση του ζητήματος. Οι αναφέροντες μπορούν να αποταθούν για την 
υπόθεσή τους στις εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και αν 
θεωρούν ότι κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά τους έχει παραβιαστεί, μπορούν να 
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης.

                                               
1 Βλ. Ετήσια Έκθεση για το 2011 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): 
"Στην Ισπανία, η προσοχή της κοινής γνώμης έχει στραφεί στα "κλεμμένα παιδιά", τα οποία, στα χρόνια μεταξύ 
των δεκαετιών του 40 και του 80, δόθηκαν για υιοθεσία σε νοσοκομεία χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των 
μητέρων τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τούτο αποτελούσε συστηματική πρακτική σε ορισμένα νοσοκομεία, με 
συμμετοχή γιατρών, νοσοκόμων και καλογραιών. Τον Ιούνιο του 2011, ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι 
από τις 849 υποθέσεις που διερευνήθηκαν, ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας βρέθηκαν σε 162 υποθέσεις στις 
οποίες και απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αυξάνονται διαρκώς δε τα στοιχεία που παραπέμπουν στην υπόνοια ότι τα 
περιστατικά αφορούν εκατοντάδες παιδιά. Οι καταγγελίες διαφόρων οργανώσεων – όπως η Εθνική ένωση 
θυμάτων παράτυπων υιοθεσιών (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) και η SOS
Κλεμμένα Μωρα (SOS Bebés Robados) – σχετικά με την ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού ως προς το άνοιγμα 
των μητρώων προκειμένου να καταστεί δυνατή η έρευνα για χαμένους συγγενείς οδήγησαν τον Γενικό Εισαγγελέα 
να δηλώσει ότι οι έρευνες θα πάρουν χρόνο διότι πρέπει να γίνουν σε συντονισμό με όλες τις αυτόνομες κοινότητες 
της Ισπανίας, δεδομένου ότι πιστεύεται ότι στην υπόθεση ήταν αναμεμειγμένα διάφορα δίκτυα".


