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Przedmiot: Petycja 1772/2012, którą złożyła Ana Peso Haro (Hiszpania), w sprawie 
uprowadzenia noworodka ze szpitala w Hiszpanii oraz nieudolnego 
prowadzenia śledztwa przez władze

Petycja 1790/2012, którą złożyła Ascensión Barbero Sánchez (Hiszpania), w 
sprawie uprowadzenia noworodka ze szpitala w Hiszpanii oraz nieudolnego 
prowadzenia śledztwa przez władze

1. Streszczenie petycji 1772/2012 

Składająca petycję jest głęboko przekonana, że jej dziecko urodzone w 1973 r. w szpitalu w 
Granadzie zostało skradzione po urodzeniu przez personel szpitala. Wyjaśnia ona, że siedem 
godzin po urodzeniu dziecka personel medyczny powiadomił ją, że dziecko zmarło. W 
2011 r. składająca petycję złożyła władzom doniesienie o sprawie, a te od tego czasu 
zamknęły dochodzenie. Publiczne przedsiębiorstwo zarządzające cmentarzem poinformowało 
składającą petycję, że ciało zmarłego dziecka pochowano w grobie zbiorowym i nie można go 
odnaleźć. Składająca petycję wskazuje na liczne podobne przypadki, które ostatnio zgłoszono 
i zbadano w Hiszpanii oraz oskarża państwo hiszpańskie o zbrodnię przeciwko ludzkości.

Streszczenie petycji 1790/2012 

Składająca petycję jest przekonana, że w 1990 r. personel szpitala w Granadzie uprowadził jej 
nowo narodzone dziecko. Uważa ona, że jej dziecko biologiczne zostało zamienione na 
innego noworodka o złym stanie zdrowia, które zmarło po trzech dniach. Składająca petycję 
zwraca uwagę na dużą liczbę podobnych przypadków obecnie zgłaszanych i badanych w 
Hiszpanii oraz oskarża państwo hiszpańskie o zbrodnię przeciwko ludzkości.
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2. Dopuszczalność

Petycja 1772/2012

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

Petycja 1779/2012

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Komisja odsyła Komisję Petycji do komunikatu z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie petycji 
1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012 oraz 1631/2012 na ten 
sam temat, który stosuje się odpowiednio do dwóch omawianych petycji.

W petycji 1013/2012 składający petycję twierdzi, że on i jego żona stracili dziecko 6 czerwca 
1990 r. w szpitalu klinicznym w Granadzie. Twierdzi on, że ich nowo narodzone dziecko 
zostało w szpitalu zamienione na innego noworodka, który zmarł kilka dni później. 
Składający petycję twierdzi, że nie ma skutecznego środka prawnego przeciwko masowym 
kradzieżom dzieci ze szpitali publicznych, ponieważ zamieszani w sprawę lekarze mają 
powiązania z najważniejszymi politykami w Hiszpanii. Skarżący uważa, że naruszono Kartę 
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencję o prawach dziecka.

Petycje powiązane z petycją 1013/2012 dotyczą tego samego tematu, czyli uprowadzenia 
noworodków w szpitalach w Hiszpanii, przy czym niektóre miały zdarzyć się w latach 60., 
inne miały zostać popełnione niedawno, w latach 80. i 90 XX w.

Z zasady uprawnienia Komisji w odniesieniu do działań i braku podjęcia działania przez 
państwa członkowskie ograniczają się do nadzoru stosowania prawa Unii pod kontrolą 
Trybunału Sprawiedliwości (por. art. 17 ust. 1 TUE). Jeżeli chodzi o poruszone przez 
składającego petycję kwestie praw podstawowych, Komisja pragnie przypomnieć, że zgodnie 
z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych postanowienia tej Karty mają zastosowanie do 
państw członkowskich wyłącznie wówczas, gdy stosują one prawo Unii.

Z informacji przekazanych przez składających petycje nie wynika, by w sprawie, o której 
mowa, dane państwo członkowskie działało w ramach stosowania prawa UE.

Wydaje się, że dzieci zostały nielegalnie oddane do adopcji bez wiedzy rodziców. Takie 
działania i decyzje podejmowane przez władze Hiszpanii odnosiłyby się do obszarów prawa 
cywilnego, które nie są objęte przepisami prawa UE. Przy obecnym stanie prawnym prawo 
UE (przede wszystkim rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 („rozporządzenie Bruksela IIa”)) 
reguluje jedynie kwestie dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania wyroków 
wydanych w innym państwie członkowskim.

W sprawie opisanej przez składających petycje to państwa członkowskie powinny zapewnić 
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przestrzeganie zobowiązań w zakresie praw podstawowych, wynikających zarówno z umów 
międzynarodowych, jak i z ustawodawstwa krajowego.

Z informacji posiadanych przez Komisję wynika, że w Hiszpanii toczą się postępowania 
sądowe w podobnych sprawach1.

Wniosek

Na podstawie informacji zawartych w petycjach Komisja nie może dalej zajmować się tą 
sprawą. Składający petycje mogą przedstawić sprawę władzom krajowym, w tym 
sądowniczym, a jeśli uznają, że naruszono którekolwiek z przysługujących im praw 
podstawowych, mogą wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy 
Radzie Europy.

                                               
1

Patrz sprawozdanie roczne Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za 2011 r. 

(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): „W 
Hiszpanii uwaga opinii publicznej skupiła się na „skradzionych dzieciach”, które w latach 1940-1980 oddano 
do adopcji w szpitalach bez wiedzy i zgody matek. Miało to być regularną praktyką w niektórych szpitalach 
i mieli w niej uczestniczyć lekarze, pielęgniarki i zakonnice. W czerwcu 2011 r. prokurator generalny ogłosił, że 
spośród 849 wszczętych postępowań znaleziono dowody przestępstwa w 162 przypadkach, w których wniesiono 
akty oskarżenia. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że praktyka ta mogła objąć setki dzieci. W odpowiedzi na 
skargi ze strony licznych organizacji – takich jak Krajowe Stowarzyszenie Ofiar Nielegalnych Adopcji 
(Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) oraz SOS Skradzione Dzieci (SOS Bebés 
Robados) – na opóźnianie przez państwo otwarcia rejestrów umożliwiających poszukiwanie zaginionych 
krewnych, w przypadku 17 z nich prokurator generalny stwierdził, że śledztwa zajmują dużo czasu, ponieważ 
muszą być  prowadzone w koordynacji ze wszystkimi regionami autonomicznymi w Hiszpanii, istnieją bowiem 
przypuszczenia, że w proceder zaangażowane były różne środowiska”.


