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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1772/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ana Peso 
Haro, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un attiecīgo iestāžu nespēju šo 
lietu pienācīgi izmeklēt

Lūgumraksts Nr. 1790/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ascensión 
Barbero Sánchez, par jaundzimušā zādzību Spānijas slimnīcā un par varas iestāžu 
nespēju pienācīgi izmeklēt šo lietu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta Nr. 1772/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir cieši pārliecināta, ka viņas bērnu, kurš piedzima 1973. gadā kādā 
Granadas slimnīcā, dzemdībās nozaga slimnīcas personāls. Viņa skaidro, ka septiņas stundas 
pēc bērna piedzimšanas medicīniskais personāls viņai paziņoja, ka bērns ir miris. 2011. gadā 
lūgumraksta iesniedzēja par šo gadījumu ziņoja varas iestādēm, kuras kopš tā laika 
izmeklēšanu slēdza. Valsts uzņēmums, kas apsaimnieko kapus, viņai pastāstīja, ka mirušais 
bērns tika apglabāts kopējā kapā un ka tāpēc viņu nav iespējams atrast. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda uz daudziem līdzīgiem gadījumiem, kas pašlaik ir nodoti izmeklēšanai 
Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

Lūgumraksta Nr. 1790/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ir pārliecināta, ka viņas bērnu, kurš piedzima 1990. gadā kādā 
Granadas slimnīcā, dzemdībās nozaga slimnīcas personāls. Viņa uzskata, ka viņas
bioloģiskais bērns tika samainīts pret citu jaundzimušo, kuram bija slikta veselība un kurš trīs 
dienas vēlāk nomira. Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz daudziem līdzīgiem gadījumiem, kas 
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pašreiz ir nodoti izmeklēšanai Spānijā, un apsūdz Spānijas valsti noziegumos pret cilvēci.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1772/2012

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 12. jūlijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

Lūgumraksts Nr. 1779/2012

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. jūlijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

„Komisija atbildē Lūgumrakstu komitejai atsaucas uz tās 2013. gada 28. augusta paziņojumu 
par lūgumrakstiem Nr. 1013/2012, Nr. 1201/2012, Nr. 1209/2012, Nr. 1323/2012, 
Nr. 1368/2012, Nr. 1369/2012 un Nr. 1631/2012, kurā ir aplūkots viens temats un kurš 
attiecīgi ir piemērojams šo divi lūgumrakstu iesniedzēju lietām.

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.

Principā Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un bezdarbību ir aprobežotas ar 
Savienības tiesību aktu piemērošanas uzraudzību, 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 
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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.

Komisijai ir informācija, ka Spānijā jau ir ierosināta tiesvedība par līdzīgām lietām1.

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstos minēto informāciju, Komisija nevar turpināt šā jautājuma 
izskatīšanu. 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.”

                                               
1 Sk. 2011. gada Pamattiesību aģentūras 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 tiek iegūts aizvien lielāks skaits pazīmju, kas norāda, ka šī prakse ir skārusi simtiem 
bērnu. 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 aizrādīt, ka izmeklēšanai būs 
vajadzīgs laiks, jo šīs lietas ir jāsaskaņo ar visām autonomajām Spānijas pašvaldībām, jo tika 
uzskatīts, ka minēto noziedzīgo darbību veikšanā ir iesaistīti dažādi tīkli.”


