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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1772/2012 dėl naujagimio vagystės iš Ispanijos ligoninės ir 
valdžios institucijų nesugebėjimo tinkamai ištirti bylos, kurią pateikė 
Ispanijos pilietė Ana Peso Haro

Peticija Nr. 1790/2012 dėl naujagimio pagrobimo iš Ispanijos ligoninės ir 
institucijų nesugebėjimo tinkamai ištirti šio atvejo, kurią pateikė Ispanijos 
pilietė Ascensión Barbero Sánchez

1. Peticijos Nr. 1772/2012 santrauka

Peticijos pateikėja tvirtai tiki, kad jos vaiką, gimusį 1973 m. vienoje Granados ligoninėje, 
pavogė ligoninės personalas. Ji aiškina, kad praėjus septynioms valandoms po kūdikio 
gimimo medicinos darbuotojai jai pranešė, jog kūdikis mirė. 2011 m. peticijos pateikėja 
pranešė apie tai valdžios institucijoms, kurios jau užbaigė šio atvejo tyrimą. Kapines tvarkanti 
valstybinė įmonė jai pranešė, kad mirusio kūdikio kūnas buvo palaidotas masiniame kape ir 
todėl negali būti ekshumuotas. Peticijos pateikėja nurodo keletą kitų panašių bylų, kurių 
sprendimai šiuo metu paskelbti negaliojančiais ir kurios yra tiriamos Ispanijoje, ir kaltina 
Ispanijos valstybę nusikaltimais žmoniškumui.

Peticijos Nr. 1790/2012 santrauka

Peticijos pateikėja tvirtai tiki, kad jos vaiką, gimusį 1990 m. vienoje Granados ligoninėje, 
pavogė ligoninės personalas. Ji mano, kad jos vaikas buvo sukeistas su kitu vaiku, kurio 
sveikata buvo prasta ir kuris po trijų dienų mirė. Peticijos pateikėja nurodo keletą kitų panašių 
bylų, kurių sprendimai šiuo metu paskelbti negaliojančiais ir kurios yra tiriamos Ispanijoje, ir 
kaltina Ispanijos valstybę nusikaltimais žmoniškumui.
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2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1772/2012.

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

Peticija Nr. 1779/2012.

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Komisija Peticijų komitetui nurodo savo 2013 m. rugpjūčio 28 d. komunikatą dėl peticijų Nr. 
1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012 ir 1631/2012, susijusių 
su ta pačia tema, kuris šių dviejų peticijų atveju taikomas mutatis mutandis.

Peticijos Nr. 1013/2012 pateikėjas teigia, kad jis su žmona 1990 m. birželio 6 d. Granados 
klinikinėje ligoninėje neteko kūdikio. Jis teigia, kad jų naujagimis ligoninėje buvo sukeistas 
su kitu naujagimiu, mirusiu praėjus keletui dienų. Peticijos pateikėjas teigia, kad nėra 
galimybių teikti veiksmingus skundus dėl masinių kūdikių vagysčių iš valstybinių ligoninių, 
nes su tuo susiję gydytojai taip pat susiję su aukštas pareigas užimančiais politikais Ispanijoje.
Skundo pateikėjo manymu, pažeista Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir Vaiko 
teisių konvencija.

Peticijos, susijusios su peticija Nr. 1013/2012, pateiktos dėl to paties klausimo, t. y. 
naujagimių vagystės Ispanijos ligoninėse; regis, kai kurie tariami įvykiai įvyko praėjusio 
amžiaus septintajame dešimtmetyje, kiti, kaip teigiama, vyko praėjusio amžiaus devintajame 
ir dešimtajame dešimtmečiuose.

Iš esmės Komisijos įgaliojimai valstybių narių veiksmų ir neveikimo atvejais riboti, ji, 
kontroliuojama Teisingumo Teismo, tik prižiūri, kaip taikomi Europos Sąjungos teisės aktai 
(plg. ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį). Kalbant konkrečiai apie peticijos pateikėjo iškeltus su 
pagrindinėmis teisėmis susijusius klausimus, Komisija norėtų priminti, kad, remiantis 
Pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalimi, chartijos nuostatos valstybėms narėms 
taikomos tik tada, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę.

Remiantis peticijos pateikėjų pateikta informacija neatrodo, kad nurodytu atveju atitinkama 
valstybė narė veikė įgyvendindama Europos Sąjungos teisę.

Atrodo, kad šie vaikai be jų tėvų žinios buvo neteisėtai atiduoti įvaikinti. Tokie Ispanijos 
valdžios institucijų veiksmai ir sprendimai susiję su civilinės teisės sritimis, kurios 
nereglamentuojamos ES teisės aktų nuostatomis. Pagal dabar galiojančius ES teisės aktus 
(pirmiausia pagal Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 (Briuselio IIa reglamentas) 
reglamentuojami tik jurisdikcijos klausimai ir priimtų teismo sprendimų pripažinimas bei 
vykdymas kitoje valstybėje narėje.
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Todėl peticijos pateikėjų nurodytu klausimu valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomi 
jų su pagrindinėmis teisėmis susiję įsipareigojimai, prisiimti pagal tarptautinius susitarimus ir 
nustatyti jų vidaus teisės aktuose.

Komisijos žiniomis, Ispanijoje jau pradėtos panašios teismo bylos1.

Išvada

Remdamasi peticijose pateikta informacija, Komisija negali toliau nagrinėti šio atvejo.
Peticijos pateikėjai dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, taip pat į 
teismus, ir, jei mano, kad pažeista nors viena iš jų pagrindinių teisių, gali pateikti skundą 
Europos Tarybos Europos žmogaus teisių teismui.“

                                               
1 Žr. Pagrindinių teisių agentūros (FRA) 2011 m. metinę ataskaitą 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-
chapter4_EN.pdf): „Ispanijoje visuomenės dėmesys sutelktas į „pavogtus vaikus“, kurie 
praėjusio amžiaus penktajame – devintajame dešimtmečiuose ligoninėse buvo atiduodami 
įvaikinti be jų motinų žinios ar sutikimo. Įtariama, kad kai kuriose ligoninėse tokia praktika 
buvo vykdoma sistemiškai, į ją buvo įtraukti ir gydytojai, ir slaugės, ir vienuolės. 2011 m. 
birželio mėn. generalinis prokuroras pareiškė, kad iš 849 pradėtų tyrimų įrodymų apie 
nusikaltimą buvo rasta 162 atvejais ir šiais atvejais buvo pareikšti kaltinimai. Tačiau 
atsiranda vis daugiau įrodymų, kad ši veikla galėjo būti susijusi su imtais vaikų.
Atsižvelgdamas į įvairių organizacijų – kaip antai Nacionalinės nukentėjusiųjų nuo neteisėto 
įvaikinimo asociacijos (isp. Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) ir 
organizacijos „SOS pavogti kūdikiai“ (isp. SOS Bebés Robados) – skundus dėl valstybės 
vėlavimo suteikti viešą prieigą prie registrų siekiant suteikti galimybę ieškoti dingusių 
artimųjų17, generalinis prokuroras pažymėjo, kad tyrimai užsitęs, nes juos reikia suderinti su 
visomis autonominėmis Ispanijos komunomis, kadangi manoma, jog šioje veikloje dalyvavo 
įvairūs tinklai.“


