
CM\1010220BG.doc PE523.150v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1772/2012, внесена от Ана Песо Харо (Ana Peso Haro), с испанско 
гражданство, относно кражбата на новородено в болница в Испания и 
неуспеха на органите при разследването на случая

Петиция 1790/2012, внесена от Асенсион Барберо Санчес (Ascensión Barbero 
Sánchez), с испанско гражданство, относно кражбата на новородено в 
болница в Испания и неуспеха на органите при разследването на случая

1. Резюме на петиция 1772/2012 

Вносителката на петицията убедено е на мнение, че детето ѝ, родено през 1973 г. в 
болница в Гранада, е било откраднато при раждането от служители на болницата. Тя 
обяснява, че седем часа след раждането на детето медицинските служители са ѝ казали, 
че детето е починало. През 2011 г. вносителката докладва случая на органите, които 
междувременно са приключили разследването. От публичното дружество, което 
отговаря за гробището, са ѝ казали, че тялото на починалото дете е било погребано в 
масов гроб и поради това не може да бъде възстановено. Вносителката на петицията 
посочва големия брой други подобни случаи, които се разкриват и разследват в 
момента в Испания, и обвинява испанската държава в престъпления срещу 
човечеството.

Резюме на петиция 1790/2012 

Вносителката на петицията убедено е на мнение, че детето ѝ, родено през 1990 г. в 
болница в Гранада, е било откраднато при раждането от служители на болницата. Тя 
твърди, че биологичното ѝ дете е било заменено с друго новородено, което не е било в 
добро здраве и е починало три дни по-късно. Вносителката на петицията посочва 
големия брой други подобни случаи, които се разкриват и разследват в момента в 
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Испания, и обвинява испанската държава в престъпления срещу човечеството.

2. Допустимост

Петиция 1772/2012

Обявена за допустима на 12 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

Петиция 1779/2012

Обявена за допустима на 15 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Комисията насочва комисията по петиции към своето решение от 28 август 2013 г. 
относно петиции 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012 и 
1631/2012, отнасящи се до същия предмет, което се прилага mutatis mutandis за случая 
на тези две вносителки на петиции. 

В петиция 1013/2012 вносителят посочва, че той и съпругата му загубили дете на 6 юни 
1990 г. в болница в Гранада. Той твърди, че тяхното новородено дете е било заменено в 
болницата с друго новородено, което умира няколко дни по-късно. Вносителят на 
петицията твърди, че няма ефективна защита срещу тези масови кражби на деца от 
държавните болници, защото съществуват връзки между замесените лекари и политици 
от най-висок ранг в Испания. Жалбоподателят счита, че са били нарушени Хартата на 
основните права на Европейския съюз, както и Конвенцията за правата на детето.

Петициите, свързани с петиция 1013/2012, се отнасят до един и същи предмет, т.е. 
кражба на новородени в болници в Испания, като някои от твърденията в жалбите 
изглежда датират от 60-те години на миналия век, а за други се твърди, че са били 
извършени не толкова отдавна – през осемдесетте и деветдесетте години.

По принцип правомощията на Комисията по отношение на действия или бездействие 
на държавите членки се ограничават до надзора по прилагането на правото на Съюза 
под контрола на Съда на ЕС (вж. член 17, параграф 1 от ДЕС). Що се отнася по-
специално до въпросите, свързани с основните права, които са повдигнати от вносителя 
на петицията, Комисията би желала да припомни, че съгласно член 51, параграф 1 от 
Хартата на основните права, разпоредбите на Хартата се отнасят до държавите членки 
единствено когато те прилагат правото на Съюза.

Информацията, предоставена от вносителите на петициите, не дава основание да се 
счита, че в случая въпросната държава членка е действала в рамките на прилагането на 
правото на Съюза. 
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Изглежда, че въпросните деца са били незаконно дадени за осиновяване без знанието 
на родителите си. Подобни актове и решения, взети от испанските органи, се отнасят до 
области на гражданското право, които не се регулират от разпоредбите на правото на 
ЕС. Правото на ЕС, както е в сила понастоящем (по-конкретно Регламент (ЕО) 
№ 2201/2003 („Регламент Брюксел ІІа“)), урежда само въпроси, свързани с 
юрисдикцията и признаването и изпълнението на съществуващи съдебни решения в 
друга държава членка.

Следователно по отношение на въпроса, повдигнат от вносителите на петициите, 
единствено отделните държави членки носят отговорност да гарантират спазването на 
своите задължения по отношение на основните права, произтичащи от международни 
споразумения и тяхното вътрешно законодателство.

Доколкото е известно на Комисията, в Испания вече са в ход съдебни производства по 
подобни случаи.1

Заключение

Въз основа на представените в петициите данни Комисията не може да продължи да 
разглежда случая. Вносителите на петициите могат да отнесат своя случай пред 
националните органи, включително и съдебната система и, ако считат, че някое от 
основните им права е било нарушено, могат да внесат жалба в Европейския съд по 
правата на човека към Съвета на Европа.

                                               
1 Вж. годишния доклад на Агенцията за основните права за 2011 г. 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): „В 
Испания общественото мнение се насочи към т.нар. „откраднати бебета“, които между 
четиридесетте и осемдесетте години на миналия век са били давани за осиновяване без знанието и 
съгласието на техните майки. Твърди се, че това е била редовна практика в някои болници с участието 
на лекари, сестри и монахини. През юни 2011 г. генералният прокурор обяви, че са били започнати 
разследвания на 849 случая, като в 162 от тях са били намерени доказателства за извършено 
престъпление и са повдигнати обвинения. Въпреки това съществуват все повече основания да се счита, 
че тази практика е обхващала стотици деца. Жалбите, внесени от различни организации – като 
например Националната асоциация на жертвите на нередовни осиновявания (на испански Asociación 
Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) и SOS откраднати бебета (на испански SOS Bebés 
Robados), относно забавянето на разкриването на регистрите, които да дадат възможност за 
откриване на загубени роднини, накараха генералния прокурор да изтъкне, че разследванията ще 
отнемат време, тъй като за тях е необходима координация между всички автономни области в 
Испания, тъй като се счита, че са участвали различни мрежи.“


