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Suġġett: Petizzjoni 1772/2012, imressqa minn Ana Peso Haro, ta' ċittadinanza 
Spanjola, dwar is-serq ta’ tarbija tat-twelid minn sptar fi Spanja u n-nuqqas 
min-naħa tal-awtoritajiet li jinvestigaw il-każ kif xieraq

Petizzjoni 1790/2012 imressqa minn Ascensión Barbero Sánchez, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar is-serq ta’ tarbija tat-twelid minn sptar fi 
Spanja u n-nuqqas tal-awtoritajiet li jinvestigaw il-każ kif xieraq

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta temmen bis-sħiħ li t-tarbija tagħha, li twieldet fl-1973 fi sptar fi Granada, 
insterqet fit-twelid mill-persunal li kien jaħdem fl-isptar. Hija tispjega li seba’ siegħat wara li 
twieldet it-tarbija, il-persunal mediku qalilha li t-tarbija kienet mietet. Fl-2011, il-
petizzjonanta ddenunċjat il-każ lill-awtoritajiet, li minn dak iż-żmien ‘l hawn kienu għalqu l-
każ. Il-kumpanija pubblika li tamministra ċ-ċimiterju qaltilha li t-tarbija mejta kienet indifnet 
f’qabar komuni u b’hekk ma setgħatx tiġi rkuprata. Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni għal 
ħafna każijiet simili oħrajn li attwalment qed jiġu ddenunzjati u investigati fi Spanja, u 
takkuża l-Istat Spanjol b’reati kontra l-umanità.

Sommarju tal-petizzjoni 1790/2012 

Il-petizzjonanta temmen bis-sħiħ li t-tarbija tagħha, li twieldet fl-1990 fi sptar fi Granada, 
insterqet fit-twelid mill-persunal li kien jaħdem fl-isptar. Hija temmen li t-tarbija naturali 
tagħha ġiet mibdula ma’ tarbija oħra tat-twelid li ma kinitx f’saħħa tajba u li mietet tlett ijiem 
wara. Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni għal ħafna każijiet simili oħrajn li attwalment qed 
jiġu ddenunzjati u investigati fi Spanja, u takkuża l-Istat Spanjol b’reati kontra l-umanità.

2. Ammissibilità
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Petizzjoni 1772/2012

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

Petizzjoni 1779/2012

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Lulju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Ottubru 2013.

Il-Kummissjoni tirreferi lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet għall-komunikazzjoni tagħha tat-
28 ta' Awwissu 2013 dwar il-petizzjonijiet 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 
1368/2012, 1369/2012 u 1631/2012, relatati mal-istess suġġett u li tapplika mutatis mutandis
għall-każ ta' dawn iż-żewġ petizzjonanti. 

Fil-petizzjoni 1013/2012, il-petizzjonant jisħaq li hu u martu tilfu tarbija fis-6 ta' Ġunju 1990 
fl-Isptar Kliniku fi Granada. Huwa jsostni li t-tarbija tat-twelid tagħhom ġiet mibdula fl-isptar 
ma’ tarbija oħra tat-twelid li mietet ftit jiem wara. Il-petizzjonant isostni li m’hemmx rikors 
effettiv kontra dan is-serq sostanzjali ta’ tfal minn sptarijiet pubbliċi għax hemm rabtiet bejn 
it-tobba mediċi involuti u l-politikanti ewlenin fi Spanja. L-ilmentatur iqis li l-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal 
inkisru.

Il-petizzjonijiet marbuta mal-petizzjoni 1013/2012 jikkonċernaw l-istess suġġett, jiġifieri s-
serq ta’ trabi tat-twelid fi Spanja, xi wħud mill-fatti allegati jidhru li jmorru lura lejn is-
snin 60, oħrajn allegatament saru aktar reċenti fis-snin 80 u 90.

Fil-prinċipju, is-setgħat tal-Kummissjoni dwar atti u ommissjonijiet minn Stat Membru huma 
limitati għal sorveljanza tal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, taħt il-kontroll tal-Qorti tal-
Ġustizzja (ara l-Artikolu 17(1) TUE). B’mod partikolari dwar il-kwistjonijiet tad-drittijiet 
fundamentali mqajma mill-petizzjonant, il-Kummissjoni tfakkar li, skont l-Artikolu 51(1) tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma indirizzati lill-Istati 
Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw liġi tal-Unjoni.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti, ma jidhirx li fil-kwistjoni riferuta 
lill-Istat Membru kkonċernat dan seħħ matul l-implimentazzjoni ta’ liġi tal-Unjoni. 

Jidher li t-tfal inkwistjoni ngħataw b’mod illegali għall-adozzjoni mingħajr l-għarfien tal-
ġenituri tagħhom. Tali atti u deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet Spanjoli huma relatati ma’ 
oqsma tal-liġi ċivili li ma jaqgħux taħt id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE. Il-liġi tal-UE kif 
inhi bħalissa (b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 2201/2003 (“ir-Regolament Brussell 
IIa”) jirregola biss kwistjonijiet ta’ ġurisdizzjoni jew ta’ rikonoxximent u infurzar tas-sentenzi 
eżistenti fi Stat Membru ieħor.

Fil-kwistjoni msemmija mill-petizzjonanti huwa għaldaqstant f’idejn l-Istati Membri li 
jiżguraw li l-obbligi tagħhom dwar id-drittijiet fundamentali – li ġejjin mill-ftehimiet 
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internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna tagħhom – huma rispettati.

Sa fejn taf il-Kummissjoni, diġà għaddejjin proċedimenti legali dwar każijiet simili fi Spanja.1

Konklużjoni

Abbażi tal-elementi pprovduti fil-petizzjonijiet, il-Kummissjoni ma tistax issegwi din il-
kwistjoni ulterjorment. Il-petizzjonanti jistgħu jressqu l-każ lill-awtoritajiet nazzjonali, inkluż 
lill-ġudikatura, u jekk iqisu li nkiser xi dritt fundamentali tagħhom, jistgħu jressqu lment 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa.

                                               
1 Ara r-Rapport Annwali tal-2011 tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-
chapter4_EN.pdf) “Fi Spanja, l-attenzjoni pubblika ffukat fuq ‘it-tfal misruqa’ li, bejn l-1940 
u l-1980, ingħataw għall-adozzjoni fi sptarijiet mingħajr l-għarfien jew il-kunsens tal-
ġenituri. Dan allegatament ikkostitwixxa prattika sistematika f’ċerti sptarijiet, li tinvolvi 
tobba, infermiera u sorijiet. F’Ġunju 2011, il-prosekutur pubbliku ġenerali qal li mit-
849 investigazzjoni mnedija, instabet evidenza ta’ reat għal 162 każ u f’dawk il-każijiet l-
akkużi ġew ippreżentati. Hemm indikazzjonijiet dejjem akbar, madankollu, li l-prattika tista’ 
tkun involviet mijiet ta’ tfal. Ilmenti minn diversi organizzazzjonijiet – bħall-Assoċjazzjoni 
Nazzjonali tal-Vittmi ta’ Adozzjonijiet Irregolari (Asociación Nacional de Afectados por 
Adopciones Irregulares) u SOS Trabi Misruqa (SOS Bebés Robados) – dwar dewmien mill-
Istat fil-ftuħ ta’ reġistri li jippermetti t-tfittxija għal qraba mitlufa wasslu biex il-prosekutur 
pubbliku ġenerali jirrimarka li l-investigazzjonijiet kienu se jieħdu ż-żmien għax jeħtieġu li 
jikkoordinaw mal-komunitajiet awtonomi kollha ta’ Spanja peress li kien maħsub li kienu 
involuti diversi netwerks.


