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Tárgy: Ana Peso Haro spanyol állampolgár által benyújtott 1772/2012. sz. petíció egy 
újszülött gyermek spanyolországi kórházból történt elrablásáról és az ügy alapos 
kivizsgálásának hatóságok általi elmulasztásáról

Ascensión Barbero Sánchez spanyol állampolgár által benyújtott 1790/2012. 
számú petíció egy újszülött gyermek spanyolországi kórházból történt elrablásáról 
és az ügy alapos kivizsgálásának hatóságok általi elmulasztásáról

1. Az 1772/2012. számú petíció összefoglalása 

A petíció benyújtójának határozott meggyőződése, hogy gyermekét – aki 1973-ban egy 
granadai kórházban jött világra – születése után elrabolták a kórház dolgozói. Elmondja, hogy 
hét órával gyermeke megszületése után az egészségügyi személyzet közölte vele, hogy 
gyermeke meghalt. 2011-ben a petíció benyújtója bejelentette a hatóságoknak, akik azóta 
lezárták a vizsgálatot. A temető kezelésével foglalkozó állami vállalat közölte vele, hogy az 
elhunyt gyermek holttestét tömegsírba temették és ezért nem lehet kihantolni. A petíció 
benyújtója számos más, hasonló Spanyolországban előfordult ügyre mutat rá, amelyek 
esetében kifogást emeltek és jelenleg is kivizsgálás alatt állnak; emellett emberiesség elleni 
bűncselekményekkel vádolja a spanyol államot.

Az 1790/2012. számú petíció összefoglalása 

A petíció benyújtójának határozott meggyőződése, hogy gyermekét – aki 1990-ban egy 
granadai kórházban jött világra – születése után elrabolták a kórház dolgozói. A petíció 
benyújtója úgy véli, hogy vér szerinti gyermekét elcserélték egy másik újszülöttre, aki nem 
volt jó egészségi állapotban és három nappal később meghalt. A petíció benyújtója számos 
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más, hasonló Spanyolországban előfordult ügyre mutat rá, amelyek esetében kifogást emeltek 
és jelenleg is kivizsgálás alatt állnak; emellett emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolja 
a spanyol államot.

2. Elfogadhatóság

Az 1772/2012. számú petíció

Elfogadhatónak nyilvánítva: 12 július 2013 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

Az 1779/2012. számú petíció

Elfogadhatónak nyilvánítva: 15 július 2013 Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

A Bizottság felhívja a Petíciós Bizottság figyelmét a 1013/2012. sz., 1201/2012. sz., 
1209/2012. sz., 1323/2012. sz., 1368/2012. sz., 1369/2012. sz. és 1631/2012. sz. ugyanazon 
tárgyban benyújtott petíciókról 2013. augusztus 28-án kiadott közleményére, amely 
értelemszerűen alkalmazandó a petíciók benyújtóinak ügyére. 

Az 1013/2012. számú petícióban a petíció benyújtója azt állítja, hogy ő és felesége 1990. 
június 6-án a granadai kórházban elveszítették gyermeküket. Állítása szerint újszülött 
gyermeküket egy másik újszülöttre cserélték ki, aki pár nappal később meghalt. A petíció 
benyújtója azt állítja, hogy nem létezik hatékony jogorvoslat a közkórházakból történő 
tömeges gyermekrablások ellen, mivel kapcsolat van az érintett orvosok és magas rangú 
spanyol politikusok között. A panaszos úgy véli, hogy mind az Európai Unió Alapjogi 
Chartáját, mind a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt megsértették.

Az 1013/2012. számú petícióhoz kapcsolódó petíciók ugyanezzel a témával, azaz újszülöttek 
spanyolországi kórházakból történő elrablásával foglalkoznak, amelyek közül néhány eset 
még az 1960-as években történt, míg másokat a 80-as és 90-es években követtek el.

Főszabályként a Bizottságnak a tagállamok intézkedéseivel és mulasztásaival kapcsolatos 
hatásköre az uniós jog alkalmazásának felügyeletére korlátozódik, az Európai Bíróság 
ellenőrzése mellett (vö. EUSZ 17. cikk (1) bekezdés). Ami különösen a petíció benyújtója 
által felvetett alapjogi kérdéseket illeti, a Bizottság arra emlékeztet, hogy az Alapjogi Charta
51. cikkének (1) bekezdése értelmében a Charta rendelkezéseinek a tagállamok annyiban 
címzettjei, amennyiben az Unió jogát hajtják végre.

A petíció benyújtói által adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy az említett ügyben az 
érintett tagállam nem az uniós jog végrehajtásának keretében járt el. 

Úgy tűnik, hogy az érintett gyermekeket szüleik tudta nélkül, törvénytelenül adták örökbe. A 
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spanyol hatóságok ilyen fellépéseire és határozataira a polgári jog olyan területei 
vonatkoznak, amelyek nem tartoznak az uniós jog hatálya alá. Jelenleg uniós jogszabály 
(nevezetesen a 2201/2003/EK rendelet (az úgynevezett „Brüsszel IIa. rendelet”)) csak a
joghatóságot és a más tagállamban hozott ítéletek elismerését és végrehajtását szabályozza.

Ezért a petíció benyújtói által hivatkozott ügyben a tagállamokra hárul annak feladata, hogy 
biztosítsák az alapvető jogokkal kapcsolatos, nemzetközi megállapodásokból és belső 
jogszabályaikból fakadó kötelezettségeik tiszteletben tartását.

A Bizottság tudomása szerint már zajlik jogi eljárás a Spanyolországban történt hasonló 
ügyek esetében1. 

Következtetés

A petíciókban ismertetett információk alapján a Bizottság nem tudja tovább vizsgálni az 
ügyet. A petíció benyújtói ügyüket a tagállami hatóságok – többek között az 
igazságszolgáltatási szervek – elé utalhatják, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy alapvető 
jogaikat megsértették, az Európa Tanács égisze alatt működő Emberi Jogok Európai 
Bíróságához nyújthatnak be panaszt.

                                               
1 Lásd az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2011-es éves jelentését: 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-
chapter4_EN.pdf): „Spanyolországban a közvélemény figyelmét felkeltette az „ellopott 
gyermekek” esete, akiket az 1940-es és 80-as évek között édesanyjuk tudta vagy beleegyezése 
nélkül adtak örökbe kórházakban. Ez a gyakorlat egyes kórházakban állítólag rendszeresen 
zajlott orvosok, nővérek és apácák közreműködésével. 2011 júniusában a főügyész 
bejelentette, hogy 849 esetben indítottak vizsgálatot, 162 esetben találtak bűncselekményre 
utaló bizonyítékot és ezekben az esetekben vádat emeltek. Egyre több jel utal arra, hogy az 
eset több száz gyermeket érinthet. A számos szervezet, köztük a Törvénytelen Örökbefogadás 
Áldozatainak Országos Szövetsége (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones 
Irregulares) és az SOS Lopott Babák (SOS Bebés Robados) által benyújtott, az eltűnt rokon 
megtalálását lehetővé tevő anyakönyvek megnyitásával kapcsolatos késedelem miatti 
panaszok nyomán a főügyész felhívta a figyelmet arra, hogy a nyomozások időt vesznek majd 
igénybe, mert azokat össze kell hangolni valamennyi autonóm közösségben, mivel a 
cselekményekben valószínűleg számos hálózat részt vett.”


