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Lūgumrakstu komiteja

28.8.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1013/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Eduardo 
Raya Retamero, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un attiecīgo 
iestāžu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

Lūgumraksts Nr. 1201/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Rosalía 
Gutiérrez Valdivia, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un attiecīgo 
iestāžu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

Lūgumraksts Nr. 1209/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria 
Angustias Rodriguez Fernandez un kam pievienoti 2 paraksti, par 
jaundzimušo zādzību Spānijas slimnīcā un attiecīgo iestāžu nespēju pienācīgi 
izmeklēt šo lietu

Lūgumraksts Nr. 1323/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Encarnación Murillo López, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un 
attiecīgo iestāžu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

Lūgumraksts Nr. 1368/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā 
Encarnación Moya Gómez, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un 
attiecīgo iestāžu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

Lūgumraksts Nr. 1369/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Ma del 
Mar Guerrero Arjona, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un 
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attiecīgo iestāžu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

Lūgumraksts Nr. 1631/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria del 
Carmen Gómez Heredia, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un 
attiecīgo iestāžu nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs un viņa sieva uzskata, ka viņu bērns, kurš piedzima 1990. gada 
6. jūnijā Granadas klīniskajā slimnīcā, īsi pēc dzimšanas tika samainīts ar citu jaundzimušo, 
kurš pēc pāris dienām nomira. Laboratorijā veiktie ģenētiskie testi, kurus viņi pasūtīja 
2008. gadā, šo versiju apstiprina, bet 2010. gadā veiktā policijas izmeklēšana ir pretrunīga.
Lūgumraksta iesniedzēji neuzticas policijas izmeklēšanai un uzskata, ka Spānijas varas 
iestādes sadarbojas, lai slēgtu šo lietu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz daudziem līdzīgiem 
gadījumiem, kas pašreiz ir nodoti izmeklēšanai Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos 
pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1201/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas bērnu, kurš piedzima 1969. gada 28. augustā 
Granadas klīniskajā slimnīcā, dzemdībās nozaga slimnīcas personāls. Viņa paskaidro, ka 
sākotnēji medicīnas māsa viņai teica, ka jaundzimušais esot veselīgs zēns. Tikai dažas stundas 
vēlāk viņai tika paziņots, ka jaundzimušais ir miris. Lūgumraksta iesniedzēja 2011. gadā 
sūdzējās par šo gadījumu Granadas iestādēm, taču tās noraidīja viņas sūdzību. Slimnīca ir 
viņu informējusi, ka tās rīcībā nav ierakstu, kas vecāki par 1976. gadu. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda uz daudziem līdzīgiem gadījumiem, kas pašreiz ir nodoti izmeklēšanai 
Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1209/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji ziņo par diviem jaundzimušajiem, kurus, iespējams, dzemdībās 
nozaga San Cecilio klīniskās slimnīcas personāls Granadā, Spānijā. Rodriguez Fernandez
skaidro, ka viņas māsa, kas piedzima 1963. gada 18. jūlijā ģimenes dzīvesvietā, tika aizvesta 
pēc divām dienām uz minēto slimnīcu, lai veiktu, kā tika uzskatīts, parastu pārbaudi.
Slimnīcas darbinieki nosūtīja jaundzimušo uz intensīvo aprūpi un, iespējams, liedza vecākiem 
redzēt savu bērnu divas dienas, pēc kurām vecākiem paziņoja par jaundzimušās nāvi.
Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz nopietnām neatbilstībām medicīniskajos ziņojumos un 
reģistros pilsētas domē un kapsētā. Līdzīgi Ascension Sanchez Fernandez skaidro, ka viņas 
meita, kas piedzima 1975. gada 25. augustā tajā pašā slimnīcā, arī tika aizvesta. Lūgumraksta 
iesniedzējas norāda uz daudziem citiem līdzīgiem gadījumiem, kuri pašreiz tiek izmeklēti 
Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1323/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja dzemdēja bērnu 1983. gada 6. jūnijā San Cecilio klīniskajā slimnīcā 
Granadā. Viņa paskaidro, ka medicīnas darbinieki viņai paziņojuši, ka bērns ir nomiris, bet 
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norāda, ka viņai nekad nav bijis atļauts redzēt ķermeni. Lūgumraksta iesniedzēja ir 
pārliecināta, ka jaundzimušo nozaga slimnīcas personāls. 2011. gada aprīlī viņa iesniedza 
savu lietu Spānijas varas iestādēm, kas, kā viņa apgalvo, to noraidīja. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda uz daudziem līdzīgiem gadījumiem, kas pašreiz ir nodoti izmeklēšanai 
Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1368/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas bērnu, kurš piedzima 1970. gada 28. augustā San 
Cecilio klīniskajā slimnīcā Granadā, dzemdībās nozaga slimnīcas darbinieki. Viņa paskaidro, 
ka medicīnas personāls paskaidrojis, ka bērns ir nomiris, bet viņa apgalvo, ka viņai nekad nav 
ticis atļauts apskatīt vai apglabāt savas meitas ķermeni. 2011. gadā viņa esot nosūtījusi lietu 
Granadas iestādēm, kas to izbeidza, neveicot nekādu izmeklēšanu. Lūgumraksta iesniedzēja 
norāda uz daudziem citiem līdzīgiem gadījumiem, kuri pašreiz tiek izmeklēti Spānijā, un 
apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1369/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas mātei bija bērns, kas 1976. gadā piedzima San 
Cecilio klīniskajā slimnīcā Granadā, un ka šo bērnu pēc dzimšanas nozaga slimnīcas 
personāls. Viņa paskaidro, ka medicīnas personāls paziņojis, ka bērns ir nomiris dzemdībās, 
bet viņa norāda, ka viņai netika ļauts saņemt un apglabāt savas meitas ķermeni. 2011. gadā 
viņa esot nosūtījusi lietu Granadas iestādēm, kas to izbeidza, neveicot nekādu izmeklēšanu.
Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz daudziem citiem līdzīgiem gadījumiem, kuri pašreiz tiek 
izmeklēti Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1631/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka viņas bērnu, kurš piedzima Granadas slimnīcā 
1980. gadā, dzemdībās nozaga slimnīcas personāls. Viņa paskaidro, ka bērns piedzima dzīvs 
un tika parādīts mātei, bet pēc dažām minūtēm medicīnas personāls viņai paziņoja, ka bērns 
nomiris. Viņa norāda, ka pēc tam viņai nekad netika atļauts redzēt vai apglabāt ķermeni.
2011. gadā viņa nosūtīja lietu Granadas iestādēm, kas to acīmredzot izbeidza, neveicot nekādu 
izmeklēšanu. Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz daudziem citiem līdzīgiem gadījumiem, kuri 
pašreiz tiek izmeklēti Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

2. Pieņemamība

Lūgumraksti Nr. 1013/2012, Nr. 1201/2012, Nr. 1209/2012, Nr. 1323/2012, Nr. 1368/2012 
un Nr. 1369/2012

Atzīti par pieņemamiem 2013. gada 20. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

Lūgumraksts Nr. 1631/2012
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Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumrakstā Nr. 1013/2012 lūgumraksta iesniedzējs paziņo, ka viņš ar savu sievu 1990. gada 
6. jūnijā pazaudēja bērnu Granadas klīniskajā slimnīcā. Viņš apgalvo, ka viņu jaundzimušais 
bērns slimnīcā tika apmainīts ar citu jaundzimušo, kurš nomira pēc dažām dienām.
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nav iespējas iedarbīgi vērsties pret šīm masveida bērnu 
zādzībām no valsts slimnīcām, jo Spānijā ir saikne starp iesaistītiem ārstiem un augstākā 
līmeņa politiķiem. Sūdzības iesniedzējs uzskata, ka ir tikusi pārkāpta Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta, kā arī Konvencija par bērna tiesībām.

Lūgumraksti, kas saistīti ar Lūgumrakstu Nr. 1013/2012, attiecas uz to pašu tematu, t. i., 
jaundzimušo bērnu zādzību Spānijas slimnīcās, daži no iespējamiem gadījumiem, šķiet, 
attiecas uz 20. gadsimta 60. gadiem, par citiem apgalvots, ka tas noticis nesenākā pagātnē —
80. un 90. gados.

Komisijas komentāri

Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un darbības trūkumu ir 
ierobežotas — tā uzrauga Savienības tiesību aktu noteikumu piemērošanu, ko kontrolē 
Eiropas Savienības Tiesa (sk. LES 17. panta 1. punktu). Konkrētāk, attiecībā uz lūgumraksta 
iesniedzēja izvirzītajiem pamattiesību jautājumiem Komisija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar 
Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja 
tās īsteno Savienības tiesību aktus.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju sniegto informāciju, nešķiet, ka attiecībā uz norādīto 
jautājumu attiecīgā dalībvalsts rīkojās, īstenojot Savienības tiesību aktus.

Šķiet, ka attiecīgie bērni tika nelikumīgi nodoti adopcijai bez vecāku ziņas. Šāda Spānijas 
iestāžu rīcība un lēmumi būtu attiecināmi uz civillikuma darbības jomām, kuras ES tiesību 
aktu noteikumi nereglamentē. Pašreizējie ES tiesību akti (īpaši Regula (EK) Nr. 2201/2003 
(„Briseles IIa regula”)) tikai reglamentē jurisdikcijas jautājumus un pieņemtu spriedumu 
atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī.

Tāpēc saistībā ar lūgumraksta iesniedzēju norādīto jautājumu tikai dalībvalstu ziņā ir 
nodrošināt, lai tiktu pildīti starptautiskajos nolīgumos un valsts tiesību aktos noteiktie 
pienākumi attiecībā uz pamattiesību ievērošanu.

Ciktāl Komisijai ir zināms, tiesvedības procesi par līdzīgām lietām Spānijā jau notiek1. 

                                               
1

Sk. Pamattiesību aģentūras 2011. gada ziņojumu (http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-

FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): „Spānijā sabiedrības uzmanība tika pievērsta „nozagtiem 
bērniem”, kas laikposmā no 20. gadsimta 40. līdz 80. gadiem tika nodoti adopcijai slimnīcās bez viņu bērna 
mātes ziņas vai piekrišanas. Tas, iespējams, dažās slimnīcās tika praktizēts sistemātiski, iesaistoties ārstiem, 
medicīnas māsām un mūķenēm. 2011. gada jūnijā valsts ģenerālprokurors sacīja, ka 849 veiktajās izmeklēšanās 
pierādījumi par noziedzīgu nodarījumu tika konstatēti 162 gadījumos, un par šiem gadījumiem ir celtas 
apsūdzības. Tomēr ir arvien vairāk pazīmju, kas norāda, ka šajā praksē varētu būt iesaistīti simtiem bērnu.
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Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstos minēto informāciju, Komisija nevar turpināt izskatīt šo 
jautājumu. Lūgumraksta iesniedzēji var iesniegt šo lietu valsts iestādēs, tostarp tiesu iestādēs, 
un, ja lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka ir pārkāptas viņu pamattiesības, viņi var iesniegt 
sūdzību Eiropas Padomes Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

                                                                                                                                                  
Sūdzības, ko iesniegušas dažādas organizācijas — piemēram, Nacionālā Nelikumīgu adopciju upuru asociācija 
(Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) un SOS Nozagti mazi bērni (SOS Bebés 
Robados) — par valsts kavēšanos atvērt reģistrus, lai ļautu meklēt zaudētos radiniekus, lika valsts 
ģenerālprokuroram norādīt, ka izmeklēšanai būs vajadzīgs laiks, jo šīs lietas ir jāsaskaņo ar visām 
autonomajām Spānijas kopienām, jo tika uzskatīts, ka iesaistīti dažādi tīkli.


