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Cieľ 

Overovanie na mieste v Španielsku sa uskutočnilo s cieľom stretnúť sa s predkladateľmi petícií 

č.º1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1631/2012, 

1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 a 758/2013 a začať dialóg s vnútroštátnymi 

orgánmi s cieľom lepšie pochopiť rôzne aspekty tvrdení predložených predkladateľmi petícií, 

ktoré súviseli s únosmi novorodencov v nemocniciach počas Frankovej diktatúry a po nej.  

Na krádeže a nezákonné adopcie sa vzťahujú oblasti občianskeho a trestného práva, ktoré sa 

neriadia ustanoveniami práva EÚ. Existujúce právne predpisy EÚ [najmä nariadením (ES) 

č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa)] upravujú len otázky týkajúce sa súdnej právomoci, 

uznávania a vykonávania platných rozsudkov v iných členských štátoch.  

Vo veciach, na ktoré upozornili predkladatelia petícií, je preto povinnosťou členských štátov 

zabezpečiť dodržiavanie ich záväzkov v oblasti základných práv v súlade s medzinárodnými 

dohovormi a s vlastnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

Stretnutie s ministrom spravodlivosti (22. mája 2017) 

Pani Carmen Sánchez-Cortés Martín, štátna tajomníčka 

Pán Joaquín Delgado Martin, generálny riaditeľ pre vzťahy so správou súdov (Administración 

de Justicia) 

Pani Carmen Troya Calatayud, koordinátorka informačnej služby pre osoby dotknuté možnými 

únosmi novorodencov, právna poradkyňa správy súdov 

Pán Antonio Alonso Alonso, expert oddelenia biológie Národného inštitútu toxikológie 

a forenzných vied v Madride 

Delegáciu uvítala pani Carmen Sánchez-Cortés Martín, štátna tajomníčka, ktorá vysvetlila, že 

hlavným cieľom Ministerstva spravodlivosti v prípade únosov novorodencov je pokúsiť sa 

poskytnúť dotknutým osobám čo najväčšiu inštitucionálnu pomoc a súčasne sa snažiť nájsť 

realistické a praktické riešenia, ktoré by uľahčili ich pátranie po rodinných príslušníkoch, bez 

toho, aby to malo vplyv na objasňovanie skutkov a trestnoprávnu alebo inú zodpovednosť, 

ktorú možno vyvodiť. 

Udalosti, ktoré boli rozhodujúce z hľadiska zapojenia súdov do vyšetrovania možných únosov 

novorodencov a ktoré viedli k zavedeniu opatrení na podporu dotknutých osôb, nastali 

v dôsledku žalôb podaných združeniami dotknutých osôb, ktoré sa týkajú možnej existencie 

nezákonného obchodovania s novorodencami najmä v rokoch 1960 až 1980. 

Po zhromaždení potrebných východiskových údajov a informácií k tejto záležitosti 

ministerstvo pozvalo združenia a dotknuté osoby, ktoré o to požiadali, s cieľom vypočuť si ich 

požiadavky a uskutočniť úvodnú identifikáciu problémov, s ktorými sa stretávajú, v snahe nájsť 

možné riešenia. Vo februári 2012 sa na ministerstve spravodlivosti uskutočnilo prvé stretnutie 

so združeniami a dotknutými osobami, ktoré o to požiadali, a objasnili sa rôzne problémy, 

s ktorými sa stretávali počas vyšetrovania skutkov. Ministerstvo prisľúbilo nadviazanie stálej 

a stabilnej spolupráce s dotknutými osobami a pravidelné stretnutia. 



 

PE608.138v05-00 4/30 CR\1140098SK.docx 

SK 

Taktiež skonštatovalo, že je potrebné posilniť spoluprácu medzi rôznymi verejnými orgánmi: 

 obrátilo sa na Ministerstvo vnútra s cieľom analyzovať možnosti účinného konania 

štátnych bezpečnostných síl a zložiek pri vyšetrovaní týchto obvinení; 

 obrátilo sa na generálnu prokuratúru (Fiscalía General del Estado) so žiadosťou 

o posúdenie možnosti vypracovania všeobecných pokynov určených všetkým 

prokurátorom, v ktorých by sa stanovili štandardizované postupy konania v týchto 

prípadoch zamerané v zásade na to, aby sa obetiam poskytla najlepšia možná pomoc; 

 obrátilo sa na španielsku Agentúru pre ochranu údajov, ktorú informovalo 

o konkrétnych ťažkostiach dotknutých osôb pri prístupe k informáciám obsiahnutým 

v rôznych archívoch a evidenciách (záznamy nemocníc, občianske registre a podobne); 

 hovorilo s ministerstvom zdravotníctva, sociálnych služieb a rovnosti s cieľom 

zanalyzovať možnosti spolupráce v tejto oblasti vzhľadom na následky, ktoré tento 

prípad predstavuje z hľadiska postupov kliník a nemocníc; 

 ministerstvo spravodlivosti takisto vydalo pokyny orgánom, ktoré patria do jeho oblasti 

pôsobnosti: konkrétne Národnému inštitútu toxikológie a forenzných vied (Instituto 

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses – INTCF) a úradom na pomoc obetiam. 

Ministerstvo spravodlivosti na prvom stretnutí s dotknutými osobami potvrdilo, že v mnohých 

prípadoch sa podnikli trestnoprávne opatrenia, čo však celkom neuspokojuje ich záujmy, 

pretože bez ohľadu na trestnoprávne alebo administratívne následky vyplývajúce z týchto 

skutkov je prvoradou prioritou dotknutých osôb nájsť svojich rodinných príslušníkov. Preto 

bolo potrebné sústrediť úsilie na vytvorenie mechanizmov, ktoré by čo najviac uľahčili 

vyšetrovanie. Rozhodlo sa, že dotknuté osoby by mali mať k dispozícii službu na poskytovanie 

usmernení a administratívnych informácií pre osoby dotknuté krádežami novorodencov. 

V záujme primeraného poskytovania tejto služby, ktoré sa začalo 26. februára 2013, sa 

rozhodlo o vytvorení úradu, ktorý sa nachádza na Calle de la Bolsa č. 8 v Madride. Jeho úlohy 

vykonávajú denne úradníci poverení spracovaním dokumentov a komunikáciou s dotknutými 

osobami. Osobitne na tento účel má služba vypracovaný protokol a vlastnú počítačovú 

aplikáciu na zaznamenávanie informácií. 

Cieľom služby je poskytovať dotknutým osobám dokumentáciu vo vlastníctve správy súdov 

týkajúcu sa narodenia alebo pôrodu, ktorá by mohla existovať v občianskych registroch, 

registroch cintorínov, nemocníc, arcibiskupstiev, miestnych samospráv, radníc a podobne, ako 

aj informácie o skutočnostiach, aby mohli dotknuté osoby začať občianske alebo trestné 

konanie, ktoré považujú za vhodné, a tiež určiť biologický príbuzenský vzťah. Tento úrad 

udeľuje potrebný súhlas na poskytnutie údajov o narodení alebo pôrode ministerstvu 

zdravotníctva, sociálnych služieb a rovnosti, aby mohlo uskutočniť ich krížové porovnanie 

s údajmi uvedenými v lekárskych záznamoch alebo iných dokumentoch vo vlastníctve 

zdravotníckych zariadení. Ministerstvo vnútra úzko spolupracuje s informačnou službou 

prostredníctvom svojich kancelárií na podávanie žalôb a poradenských kancelárií pre občanov, 

ktoré sa nachádzajú na celom území Španielska. Na tento účel každá inštitúcia spolupracujúca 

na tejto veci vymenovala zodpovednú osobu, ktorá je kontaktným bodom a ktorá je poverená 

zhromažďovaním existujúcich informácií od rôznych subjektov v rámci jej pôsobnosti tak, aby 

bolo možné zosumarizovať informácie a dokumentáciu o každom konkrétnom prípade. 

Prístup k údajom a dokumentácii sa uskutočňuje v súlade so stanovenými zákonnými 

požiadavkami a pri dodržaní takých skutočností, ako sú súhlas príslušnej osoby, bezpečnosť 
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údajov, dôvernosť informácií a zodpovednosť orgánov verejnej správy. Od príslušnej osoby sa 

nikdy nezískajú žiadne údaje, či už priamo, alebo nepriamo, bez jej slobodného, konkrétneho 

a informovaného súhlasu, pričom vždy sa musí konať v súlade s platnými vnútroštátnymi 

právnymi predpismi v tejto oblasti. 

V záujme riadnej správy všetkých získaných informácií sa nariadením JUS 2146/2012 

z 1. októbra vytvorili dve evidencie: 

 evidencia č. 119: Žiadosti osôb dotknutých únosmi novorodencov o poskytnutie 

administratívnych informácií. 

 evidencia č. 120: Profily DNA osôb dotknutých únosmi novorodencov. 

Okrem toho sa schválili úradné modely podávania žiadostí s cieľom zaistiť, aby dotknuté osoby 

poskytli technické údaje a údaje o totožnosti potrebné na získanie informácií a dokumentácie, 

ako aj údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie správy Národného inštitútu toxikológie 

a forenzných vied (INTCF). INTCF vytvoril protokol činnosti s cieľom sústrediť získané 

genetické profily na účely ich začlenenia do jednej databázy, ktorá by umožnila porovnávanie 

všetkých zainteresovaných osôb s cieľom overiť existenciu genetickej zlučiteľnosti. 

Vzhľadom na zložitosť súdnych procesov, ktoré môžu byť pre mnohých občanov ťažko 

pochopiteľné, a v reakcii na vzniknuté sociálne znepokojenie ministerstvo spravodlivosti 

považovalo za potrebné poskytnúť dotknutým osobám všetky prostriedky, ktoré má 

k dispozícii, aby mali referenčný bod, na ktorý sa môžu obrátiť so žiadosťami o informácie, 

poradenstvo a vhodnú podporu vrátane psychologickej starostlivosti. 

Pre prípady nezákonných adopcií bol tiež vypracovaný osobitný protokol starostlivosti určený 

úradom na pomoc obetiam, ktoré sa zodpovedajú príslušnému ministerskému útvaru. Protokol 

majú k dispozícii aj úrady na pomoc obetiam na územiach, na ktorých sú zodpovednosti 

prenesené na autonómne spoločenstvá. 

Starostlivosť poskytovaná na úradoch na pomoc obetiam je osobná a kvalifikovaná a je 

zabezpečovaná procesným vedúcim pracovníkom alebo podľa potreby aj psychológom. 

Poskytujú všeobecné informácie o postupe začatia súdneho konania, o uskutočňovaní testov 

DNA a o možnosti sprevádzania počas súdneho konania. Psychologická starostlivosť sa 

ponúka aj dotknutým osobám, ktoré ju potrebujú, v rôznych fázach v súlade s modelom 

poskytovania všeobecnej pomoci používaným úradmi. 

Čo táto služba ponúka? 

 Administratívne informácie a dokumenty: prostredníctvom tejto služby sa dotknutým 

osobám sprístupňuje dokumentácia a informácie vo vlastníctve správy súdov 

a inštitúcií: údaje z registrov, lekárske záznamy a podobne. 

 Vytvorenie evidencie s genetickými profilmi: Národný inštitút toxikológie 

a forenzných vied (INTCF) sústreďuje profily získané z genetických správ 

poskytnutých dotknutými osobami alebo z elektronických archívov získaných 

laboratóriami mimo INTCF s cieľom začleniť ich do jednej databázy, ktorá by umožnila 

porovnávanie príslušných osôb, aby bolo možné overiť existenciu genetickej 

zlučiteľnosti, a odhaliť tak možné biologické príbuzenské väzby (táto služba je pre 

dotknuté osoby bezplatná). 
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Kto má prístup k informačnej službe a ako? 

Osoby, ktoré majú indície o možnom prípade únosu novorodencov vrátane rodičov, ktorí 

hľadajú svoje biologické deti, detí, ktoré hľadajú svojich biologických predkov, súrodencov, 

ktorí hľadajú svojich biologických súrodencov, ako aj osoby, ktoré preukážu legitímny záujem. 

Na stránke ministerstva financií sú zverejnené všetky potrebné informácie o fungovaní, cieľoch 

a spôsoboch prístupu k tejto službe. O informácie možno požiadať viacerými spôsobmi: 

osobne, telefonicky alebo prostredníctvom telematického kontaktného formulára úradu, ktorý 

je prístupný po kliknutí na prepojenie na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti. 

Po predložení žiadosti a prostredníctvom kontaktného miesta určeného jednotlivými stranami, 

ktoré podpísali dohodu o spolupráci, sa oslovia príslušné úrady so žiadosťou o informácie 

a dokumentáciu, ktoré by mohli v danom konkrétnom prípade existovať. Medzi ďalšie dôležité 

funkcie informačnej služby patrí riadenie vkladania profilov DNA, ktoré poskytujú obete 

a ktoré sa získajú od súkromných laboratórií, do databázy Národného inštitútu toxikológie 

a forenzných vied. Pred vložením INTCF určí, či vykonaná analýza spĺňa minimálne technické 

požiadavky zaručujúce jej spoľahlivosť. 

Po podaní žiadosti sa začína administratívne konanie, zaznamenajú sa údaje v počítačovej 

aplikácii a naskenuje sa dokumentácia, ktorú obete poskytli. Dotknuté osoby môžu toto konanie 

sledovať, pričom k nemu majú prístup pomocou mena a hesla, ktoré im poskytne informačná 

služba, a zároveň si môžu vytlačiť dokumenty vložené do tejto aplikácie. Treba spresniť, že 

týmto administratívnym konaním sa nezačína žiadne súdne konanie, občianskoprávne ani 

trestnoprávne, o čom sú informované aj dotknuté osoby. Zámerom je prostredníctvom tejto 

administratívnej služby umožniť zhromažďovanie údajov pre prípad, že by dotknutá osoba 

chcela na základe nich začať súdne konanie. Takáto správa, hoci ju možno použiť ako dôkaz, 

nemá ako taká žiaden súdny účinok. Prípadné právne kroky iniciujú dotknuté osoby, ktoré 

vzhľadom na obsah správy považujú takéto kroky za vhodné. 

Ministerstvo prisľúbilo nadviazať spoluprácu s dotknutými osobami, pričom súhlasilo 

s vymenovaním jedného sprostredkovateľa z ministerstva spravodlivosti, ktorý bude v snahe 

zabezpečiť funkčnú a účinnú komunikáciu vystupovať ako kontaktná osoba pre dotknuté 

osoby.  

Štatistické údaje informačnej služby od 26. februára 2013 do 30. apríla 2017: 

 bolo začatých 567 konaní týkajúcich sa 693 osôb; 

 k narodeniam súvisiacim s údajnými únosmi novorodencov, o ktorých sa informačná 

služba dozvedela, vo väčšine prípadov došlo v 60. a 70. rokoch; 

 väčšinu žiadostí, ktoré viedli k začatiu konaní, predložili dotknuté osoby v informačnej 

službe alebo v kanceláriách štátnej polície. 

Národný inštitút toxikológie a forenzných vied (INTCF) predložil správu1, ktorá obsahuje 

                                                 
1 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna

me1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DInforme_de_la_activi

dad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=I

NTCF 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
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všeobecné výsledky testov DNA získané z exhumovaných kostných pozostatkov a iných tkanív 

odobratých po smrti (biopsie) novorodencov celkovo v 128 prípadoch, v ktorých existovali 

náznaky o únose novorodenca, v reakcii na 76 žiadostí generálnej prokuratúry o preskúmanie 

DNA a 52 žiadostí vyšetrujúcich súdov v období 2011 – 2017. Z údajov v správe o výsledkoch 

testov DNA vyplýva, že väčšina prípadov, ktoré boli predmetom analýzy INTCF, nezodpovedá 

prípadom únosov novorodencov, keďže v 90 % prípadov bolo možné overiť totožnosť 

novorodenca na základe testov DNA s pomocou ich príbuzných. 

Ministerstvo spravodlivosti konštatuje, že k problému údajných únosov novorodencov 

pristúpilo formou sprístupňovania dokumentácie a informácií a tým, že obetiam ponúklo 

možnosť vložiť svoje genetické profily do databázy INTCF. V žiadnom prípade však nechcelo 

nahradiť úlohu, ktorá je v systéme súdnictva vyčlenená pre sudcov a súdy. 

Počas hodiny otázok vystúpili títo poslanci EP: 

 Jude Kirton Darling na tému pomoci, ktorú ministerstvo ponúka obetiam, ktoré musia 

predložiť dôkazy o trestnom čine; 

 Eleonora Evi na tému odporúčaní pracovnej skupiny OSN pre nútené alebo 

nedobrovoľné zmiznutia z roku 2014 a na tému premlčania trestného stíhania; 

 Michela Giuffrida na tému postupov služby starostlivosti o obete, ktoré by azda mali 

byť ľudskejšie a menej administratívne; 

 Julia Pitera požiadala o vysvetlenie rozdielu medzi prípadmi predloženými združeniami 

a prípadmi predloženými prostredníctvom služby ministerstva; 

 Tatjana Ždanoka položila otázku, prečo súdy tak dlho nekonali a prečo je v súčasnosti 

stíhaná iba jedna osoba; 

 Marina Albiol o potrebe naliehať na generálnu prokuratúru, aby prešetrila prípady 

zmiznutia, ustanoviť prokurátora, ktorý by vystupoval ako koordinátor, o potrebe 

vykonávať testy DNA bezplatne a o potrebe vyšetriť zmiznutia detí v 40. a 50. rokoch 

20. storočia; A o tom, či vedeli, ako sa predchádzajúca argentínska vláda zaoberala 

podobnými prípadmi.  

 Josep-Maria Terricabras o tom, že obetiam je potrebné dávať aktívnejšiu odpoveď 

a skutočne vyšetrovať prípady, pričom prvou skúškou by nemala byť exhumácia, ale 

nemocničné vyšetrenia. 

 Rosa Estarás o tom, že je dôležité priniesť obetiam uspokojivé výsledky a že by sa malo 

uskutočniť stretnutie, na ktorom bude zastúpené ministerstvo vnútra, ministerstvo 

zdravotníctva, ako aj autonómne spoločenstvá. 

Zástupca ministerstva pán Joaquín Delgado zodpovedal otázky poslancov takto: 

 pani Kirton Darlingovej: objasnil, že vyšetrovanie prípadov prináleží prokuratúre, ktorá 

dáva podnet na začatie trestného konania. Jednotlivci dávajú podnet na občianskoprávne 

konanie a zodpovedajú za podanie žaloby. Ministerstvo spravodlivosti im pomáha pri 

získavaní a vyhľadávaní dokumentácie; 

 pani Eleonore Evi: pokiaľ ide o premlčanie trestného stíhania, objasnil, že na trestné 

činy zmiznutia maloletých osôb sa nevzťahuje premlčacia lehota, závisí to však od 
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súdov a neexistuje jednotná norma; Otázka týkajúca sa pracovnej skupiny OSN z roku 

2014 nebola zodpovedaná; 

 pani Michele Giuffridovej potvrdil, že ministerstvo sa v plnej miere zaviazalo chrániť 

obete a dotknuté osoby a poskytovať im poradenstvo; 

 pani Marine Albiolovej pripomenul, že prípady, ktoré boli pre vyčerpanie všetkých 

možností vyšetrovania archivované, vždy možno znovu otvoriť.  Mandát na začatie 

konania má v tomto prípade prokuratúra, ktorá bola vyzvaná na vyšetrovanie týchto 

prípadov, pričom testy DNA, o ktoré požiada prokuratúra, sú bezplatné. Pokiaľ ide 

o argentínsky prípad, odpovedal, že o tom nič nevie. 

Schôdza na prokuratúre (22. mája 2017) 

Pán José Manuel Maza Martín, generálny prokurátor  

Pán José Miguel de la Rosa Cortina, vedúci prokurátor technického sekretariátu generálnej 

prokuratúry 

Pani María Luzón Cánovas, prokurátorka technického sekretariátu generálnej prokuratúry 

V španielskej ústave z roku 1978 sa v článku 124 generálnej prokuratúre priamo ukladá 

povinnosť podporovať súdne kroky pri obhajobe právneho štátu, práv občanov a verejného 

záujmu zaručeného zákonmi, či už na základe vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť dotknutých 

osôb, v každom prípade v súlade so zásadou právneho štátu a nestranne.  

Na základe tohto ústavného postavenia podalo v januári 2011 Národné združenie osôb 

dotknutých nezákonnými adopciami (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones 

Irregulares – ANADIR) na generálnej prokuratúre podnet s 261 podpismi. Generálna 

prokuratúra prisľúbila, že poskytne odpoveď všetkým rodinám, ktoré prišli o novorodenca 

a uvažujú, či ich novorodenec mohol byť vymenený za iné mŕtve dieťa alebo – čo je to isté – či 

dieťa, o ktorom im povedali, že zomrelo, bolo v skutočnosti obeťou krádeže. Táto spoločná 

žaloba naznačuje existenciu siete praktizujúcej únosy novorodencov, ku ktorým dochádzalo 

v zásade v rokoch 1950 až 1990, pričom títo novorodenci boli následne zaevidovaní ako deti 

iných párov. Generálna prokuratúra preskúmala skutky uvedené v žalobách a nenašla žiadne 

dôkazy, ktoré by umožnili potvrdiť existenciu organizácie zameranej na tieto činnosti. 

Uvádzané skutky sa stali v pôrodniciach a nemocniciach vo všetkých regiónoch Španielska 

s rôznymi zdravotníckymi pracovníkmi, pričom šlo o matky z úplne odlišných sociálnych tried 

i rodinných zázemí, počnúc prvorodičkami cez vydaté a slobodné matky až po matky, ktoré už 

mali viac detí. Keďže chýbajú dôkazy o tom, že by sa údajné krádeže uskutočňovali 

organizovaným spôsobom, generálna prokuratúra sa domnievala, že najlepším spôsobom, ako 

posúdiť podnet, je individuálne preskúmať každý prípad, pričom za kritérium určenia 

jurisdikcie sa považovalo miesto, kde matka rodila, na základe čoho sa žaloby týkajúce sa 

pôrodov na istom území postupovali príslušnej prokuratúre Španielska. Každá prokuratúra tak 

mohla podrobne vyšetriť každý prípad, pričom zhromažďovala lekárske záznamy z nemocníc, 

rodné a úmrtné listy, dokumenty z archívov samospráv aj cintorínov a všeobecne analyzovala 

prípad, a pokiaľ to bolo podľa stavu pozostatkov možné, odoberala vzorky, aby Národný 

inštitút toxikológie a forenzných vied mohol vykonať analýzu a porovnávaciu štúdiu DNA 

s cieľom určiť pokrvnú väzbu. K pôvodným žalobám sa pripojili ďalšie nové žaloby predložené 

rôznym regionálnym prokuratúram, v dôsledku čoho bol vymenovaný člen technického 
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sekretariátu generálnej prokuratúry, ktorého úlohou bolo sústrediť a koordinovať konanie 

rôznych prokuratúr.  

V snahe koordinovať a objasniť všetky prípady oznámené v roku 2012 vydala generálna 

prokuratúra obežník (2/2012) s názvom Zjednotenie kritérií v konaniach o krádeži 

novorodencov. V obežníku sa stanovujú kritériá povinné pre všetky prokuratúry týkajúce sa 

postupu pri vyšetrovaní žalôb, a to tak v oblasti samotného vyšetrovania prokuratúrou, ako aj 

v oblasti súdneho konania. V obežníku sa ako východisko stanovuje povinnosť vyšetriť 

oznámené prípady bez ohľadu na budúce uplatnenie premlčacej lehoty možného spáchaného 

činu. Zámerom je teda objasniť to, čo sa stalo, bez ohľadu na to, či je žaloba právne 

uskutočniteľná. V záujme uľahčenia vyšetrovania prípadov a nastolenia spravodlivosti 

generálna prokuratúra stanovila normu týkajúcu sa premlčacej lehoty: trestný čin nezákonného 

zadržiavania je trvalým trestným činom (chápe sa tak, že trestný čin bol spáchaný, ale jeho 

nezákonné následky trvajú), a keďže nezákonne zadržiavaná osoba nevie o tom, že je obeťou 

trestného činu, premlčacia lehota nezačína plynúť, a nezákonná situácia teda trvá. 

Treba však poznamenať, že nie všetci sudcovia a súdy, ktoré sa zaoberali témou premlčania 

trestného stíhania, dospeli k jednoznačnému záveru. Niektoré súdy postupovali podľa normy 

generálnej prokuratúry, iné však rozhodli, že v prípade maloletej obete lehota začína plynúť 

dňom dosiahnutia plnoletosti a v prípade úmrtia obete pred dosiahnutím plnoletosti dňom 

úmrtia. 

Generálna prokuratúra uskutočnila opatrenia v týchto troch oblastiach:  

 vyšetrovacie postupy generálnej prokuratúry; 

 dávanie podnetu na súdne konanie;  

 vo Výbore pre monitorovanie a kontrolu dohody o spolupráci medzi ministerstvom 

spravodlivosti, ministerstvom vnútra, ministerstvom zdravotníctva a generálnou 

prokuratúrou o činnosti informačnej služby pre osoby dotknuté možným únosom 

novorodencov (podpísaná 26. februára 2013), ktorého posledné stretnutie sa konalo 24. 

3. 2017. 

Odkedy združenie ANADIR predložilo v januári 2011 prvú spoločnú sťažnosť, počet 

predložených sťažností klesá. V roku 2011 bolo predložených 1 346 podnetov, na základe 

ktorých viedla generálna prokuratúra niekoľko vyšetrovaní. V nasledujúcich rokoch boli počty 

takéto: v roku 2012: 463, v roku 2013: 165, v roku 2014: 79, v roku 2015: 26, v roku 2016: 13 

a v roku 2017: 3. Z celkového počtu 2 095 konaní iniciovaných v rokoch 2011 až 2017 

generálna prokuratúra približne v 25 % (522 prípadoch) podala žalobu príslušným súdnym 

orgánom, pričom sa začali príslušné súdne konania. Zvyšné podania sa archivovali na 

prokuratúre s výnimkou troch, ktoré sú stále predmetom vyšetrovania. 

Pokiaľ ide o petície, ktoré sú predmetom tejto správy, šesť z nich (1201/2012, 1209/2012, 

1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) predstavuje žaloby predložené prokuratúre, na základe 

ktorých začala prokuratúra prešetrovať aj ďalšie podobné prípady. Tie sa napokon archivovali, 

keďže, žiaľ, nebolo možné skutky úplne objasniť. Tiež nebolo zrejmé, či žalobcovia podajú 

ďalšie žaloby na súde.  

Petícia č. 1013/2012 bola podaná aj na prokuratúre a viedla k žalobe príslušnej prokuratúry na 

okresnom súde (Juzgado de Instrucción) v Granade. Napokon bol však prípad odročený na 

základe rozhodnutia Národného inštitútu toxikológie, ktorý pri porovnávacej analýze DNA 
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pozostatkov dospel k záveru, že existuje 99,9 % pravdepodobnosť biologického rodičovstva 

sťažovateľa. 

Tri petície (1323/2012, 1631/2012 a 758/2013) nesúvisia so žalobami predloženými 

prokuratúre, hoci v prípade prvých dvoch existujú dôkazy o predložení žaloby na okresnom 

súde v Granade. Lenže v prípade poslednej petície č. 758/2013 nemá prokuratúra žiadnu 

vedomosť o konkrétnych skutkoch a prípad nepredloží súdu. Vyšetrovanie viedla britská 

polícia. 

Napriek práci prokuratúry výsledok vyšetrovaní nepreukázal s istotou a platnosťou, aká sa 

vyžaduje podľa trestného práva, že sa skutky uvedené v žalobách naozaj stali, alebo nebolo 

možné určiť zavinenie príslušných osôb, pričom niektoré z nich už sú po smrti. Generálna 

prokuratúra naďalej pracuje v snahe priniesť odpovede na všetky prípady, hoci nie vždy 

uspokojivé, čoho dôkazom je aj obvinenie, ktoré vzniesla madridská prokuratúra na 46. súde 

hlavného mesta proti gynekológovi za nezákonné zadržiavanie, domnelý pôrod a falšovanie 

úradných dokladov. 

Prokuratúra si je vedomá frustrácie žalobcov z toho, že nemôžu získať presvedčivú odpoveď, 

a teda sa nevedia jednoznačne zbaviť podozrení, na ktorých sú založené ich žaloby. Prokuratúra 

však zároveň vylúčila možnosť zosnovania alebo existencie organizovanej skupiny, ktorá by 

obchodovala s novorodencami. 

Počas hodiny otázok vystúpili títo poslanci EP: 

 Jude Kirston Darling o ustanovení osobitného prokurátora povereného vyšetrovaním 

týchto prípadov a o tom, či prokurátori vedeli o konkrétnom prípade predkladateľky petície 

Ruth Applebyovej (0758/13), ktorý bol predložený Interpolu a ten si následne vyžiadal 

informácie od španielskych orgánov. Generálny prokurátor na to odpovedal, že sa dohodlo, že 

jednotlivé prípady sa budú posielať príslušným prokuratúram, ktoré ich vyšetria, a že na 

vyšetrovania bude dohliadať koordinujúci prokurátor. Koordinujúcou prokurátorkou je Maria 

Luzón. V obežníku 2/2012 sa stanovili spoločné postupy pre prokuratúry a určilo sa, že majú 

využiť všetky možnosti vyšetrovania a že tieto prípady majú považovať za nezákonné 

zadržiavanie, ktoré je ako najzávažnejší trestný čin nepremlčateľné. Na každej prokuratúre sa 

na túto oblasť špecializujú dve osoby.  Pani Maria Luzón odpovedala, že o prípade pani 

Applebyovej nemali žiadne informácie. Prípad sa nedostal k španielskym orgánom, keďže išlo 

o vyšetrovanie polície Spojeného kráľovstva s pomocou španielskej polície. 
 

 Michela Giuffrida sa opýtala, ako sa realizuje trestné konanie, ako je možné, že na 

jednej madridskej klinike sa sústreďuje 70 % nevyriešených podozrivých prípadov a napokon 

aj aký bol motív týchto trestných činov: hospodársky alebo ideologický? Generálna prokuratúra 

odpovedala, že vyšetrovanie začala ex offo, keď sa dozvedela o trestných činoch. Prokurátor 

pripomenul, že k trestným činom došlo v konkrétnom historickom období 20. storočia, a to 

bezprostredne po občianskej vojne, počas Frankovej diktatúry a tiež za demokratických vlád, 

je však ťažké posúdiť, či išlo o skutky z ideologických pohnútok, pretože v danom období sa 

štát zmietal medzi diktatúrou a demokraciou, čo malo vplyv na všetky sociálne vrstvy. Nedá sa 

teda dospieť k záveru, či šlo o zločin proti ľudskosti, vojnový zločin, alebo veľmi závažný 

trestný čin nezákonného zadržiavania motivovaný azda hospodárskymi pohnútkami. Pokiaľ ide 

o kliniku San Ramón v Madride, prokurátor potvrdil, že mnoho žalôb je namierených proti tejto 

klinike. 
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 Eleonora Evi sa spýtala, kedy Španielsko vykoná odporúčania pracovnej skupiny OSN 

pre násilné alebo nedobrovoľné zmiznutia a či má v úmysle klasifikovať trestné činy krádeže 

detí ako vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti v trestnom zákonníku. Maria Luzon 

odpovedala, že tieto zločiny sú zaradené medzi najzávažnejšie trestné činy ako nelegálne 

zadržiavanie, a preto sú nepremlčateľné; to odzrkadľujú opatrenia prokurátora, zjednotenie 

kritérií sa odráža v obežníku 2/2012. Generálny prokurátor odpovedal, že nie je 

zodpovednosťou generálnej prokuratúry ratifikovať medzinárodné dohovory; za to nesie 

zodpovednosť vláda. 

 

 Julia Pitera sa spýtala, koľko konaní prokuratúra v tejto veci uskutočnila, koľko konaní 

z vlastnej iniciatívy a koľko bolo ukončených. Maria Luzon odpovedala, že od roku 2011 bolo 

podaných 2095 sťažností, z ktorých 25 % bolo postúpených súdnemu orgánu, ale mnohokrát 

vyšetrovania nedokázali dospieť k záveru pre nedostatok dôkazov. 

 

 Tatjana Ždanoka povedala, že prvé petície týkajúce sa odcudzených detí boli EP 

doručené v roku 2007 a že táto služobná cesta je výsledkom týchto petícií; domnieva sa, že 

žaloby prichádzajú neskoro, a chce poznať chronológiu trestných stíhaní, odpoveďou je, že prvá 

sťažnosť bola prokuratúre doručená v roku 2011 od združenia ANADIR (združuje sťažnosti 

261 ľudí). 

Stretnutie so zástupkyňou ombudsmana (22. mája 2017) 

Pani Concepció Ferrer, zástupkyňa ombudsmana 

Pani Marta Kindelan Bustelo, vedúca kabinetu druhej zástupkyne ombudsmana 

Pán Andrés Jiménez, vedúci pre oblasť bezpečnosti a spravodlivosti  

Delegáciu uvítala zástupkyňa ombudsmana Concepció Ferrer, ktorá na úvod stručne vysvetlila 

dôvody, ktoré podľa nej stáli za týmito trestnými činmi. Podľa zástupkyne ombudsmana boli 

po občianskej vojne dve príčiny: politické čistky so zámerom vyčistiť spoločnosť a morálne 

čistky zamerané na to, aby boli rodiny v súlade s katolíckou vierou vtedajšej doby, v ktorej 

slobodná matka nemala svoje miesto. Podľa pani Ferrerovej však nemožno vylúčiť ani čisto 

hospodárske motívy. 

Pani Kindelan a pán Andrés Jiménez vysvetlili postupy, ktoré vo veci tzv. ukradnutých detí 

uplatňuje ombudsman. 

V súlade so španielskou ústavou (článok 54) je ombudsman vysoký splnomocnenec parlamentu 

pre obhajobu ľudských práv (uvedených v hlave I). Vykonáva dohľad nad prácou verejných 

orgánov. Koná ex offo alebo na základe sťažností občanov. Ombudsman sa o záležitosti 

s tzv. ukradnutými novorodencami dozvedel, keď mu boli doručené prvé sťažnosti koncom 

roka 2010. Od konca roku 2010 do roku 2013 dostal viac ako 300 sťažností od dotknutých osôb. 

V nich príslušní predkladatelia žiadali o pomoc pri začatí vyšetrovaní, pričom sa odvolávali na 

údajné únosy novorodencov alebo detí bez súhlasu ich biologických rodičov a ich pridelenie 

iným rodičom, ktorí si ich potom dali zapísať ako svoje deti. Biologickým rodičom sa preto 
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oznámilo údajné úmrtie detí bez toho, aby dostali primerané vysvetlenie alebo aby mohli vidieť 

údajne mŕtve deti.  Treba pritom poukázať na to, že ombudsman nemá právo vyniesť rozsudok 

v žiadnej konkrétnej veci, ktorou sa zaoberajú sudcovia alebo súdy, pretože v ústave 

(článok 117) sa im pripisuje výlučná právomoc vydávať rozsudky a zabezpečiť ich plnenie. 

V dôsledku toho sa v zákone upravujúcom pôsobenie ombudsmana zakazuje ombudsmanovi 

vykonávať individuálne preskúmanie vecí, v ktorých sa čaká na súdne rozhodnutie. 

Ombudsman však môže vyšetriť všeobecné problémy uvedené v sťažnostiach (článok 17.1 

organického zákona č. 3/1981) a tiež otázky súvisiace s prieťahmi v súdnom konaní. To 

znamená, že ombudsman môže zaistiť, aby sa súdne konania vyriešili bez neprimeraných 

prieťahov a môže sa zaujímať o všeobecné problémy, nemôže sa však vyjadrovať k žiadnemu 

inému konkrétnemu aspektu súdneho konania ani k rozsudku sudcu alebo súdu. 

Ombudsman prijal sťažnosti a konal dvomi spôsobmi. Na jednej strane dal podnet verejným 

orgánom na konanie v tejto oblasti (ministerstvu spravodlivosti a generálnej prokuratúre). Na 

druhej strane preveril, že v jednotlivých prípadoch boli uplatnené správne postupy (generálna 

prokuratúra a generálne riaditeľstvo policajného zboru). Treba pripomenúť, že v danom období 

(koniec roka 2010) problém sotva prenikol na verejnosť v Španielsku. Bolo potrebné 

presvedčiť správu súdov a prokuratúru, že okrem riešenia individuálnych prípadov je vzhľadom 

na závažnosť žalovaných skutkov, údajné porušenia základných práv a možné spôsobenie ujmy 

veľkému počtu ľudí potrebné prijať opatrenia všeobecného rozsahu. Ombudsman tlmočil 

štátnemu tajomníkovi ministerstva spravodlivosti svoj najvyšší záujem o vyšetrovanie týchto 

skutkov a názor, že je potrebné priniesť globálnu odpoveď na tento problém prostredníctvom 

skupiny opatrení, ktoré by prijalo Ministerstvo spravodlivosti a iné útvary a orgány štátnej 

správy bez toho, aby to malo vplyv na konkrétne súdne opatrenia, ktoré by sa mohli prijať.  

Taktiež považoval za vhodné požiadať generálnu prokuratúru o správu o procesnom spracovaní 

žalôb dotknutých osôb, o počte začatých konaní a stave ich riešenia. Zaujímal sa aj o stovky 

policajných postupov preukazujúcich uskutočnené vyšetrovania.  Cieľom krokov ombudsmana 

vo vzťahu k ministerstvu, prokuratúre a generálnemu riaditeľstvu policajného zboru bolo 

zabezpečiť, aby sa dotknuté osoby nestretávali s ďalšími ťažkosťami pri hľadaní a pátraní 

v prípadoch údajných „ukradnutých detí“. 

V roku 2012 ministerstvo spravodlivosti vytvorilo Informačnú službu pre osoby dotknuté 

možným únosom novorodencov (prostredníctvom ktorej sa prípadným obetiam umožňuje 

prístup k dokumentácii a informáciám, ktoré má k dispozícii správa súdov, o ich biologickom 

príbuzenskom vzťahu, ako aj k údajom z registrov a lekárskym záznamom) a schválilo 

nariadenie JUS/2146/2012 z 1. októbra, ktorým sa zriaďujú osobitné evidencie osobných 

údajov v súvislosti s prípadmi možných únosov novorodencov a schvaľujú sa oficiálne vzory 

podávania žiadostí o informácie. Boli vytvorené dve evidencie: jedna so žiadosťami 

o poskytnutie administratívnych informácií zo strany osôb dotknutých únosmi novorodencov 

a druhá s profilmi DNA. Od daného momentu majú jednotlivci prístup do Národného inštitútu 

toxikológie a forenzných vied bez toho, aby mali vopred súdny príkaz, a inštitút môže 

sústreďovať profily získané z genetických správ, ktoré doň prinesú dotknuté osoby, s cieľom 

začleniť ich do jednej databázy. Okrem toho sa vypracovalo usmernenie týkajúce sa postupov 

určené pre forenzných lekárov v prípade, že musia exhumovať telá novorodencov, tak, aby sa 

tieto opatrenia uskutočnili technicky čo najpresnejšie. V roku 2012 generálna prokuratúra 

schválila aj obežník 2/2012 z 26. decembra 2012, ktorým sa zjednotili kritériá pre konania vo 

veci krádeže novorodencov. 

Od toho momentu počet sťažností adresovaných ombudsmanovi viditeľne klesal a od roku 
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2014 neboli podané žiadne sťažnosti. Ombudsman informoval všetkých občanov, ktorí sa na 

neho obrátili, o ich právach a informáciách poskytnutých orgánmi štátnej správy, a to tak 

všeobecne, ako aj pre daný konkrétny prípad. 

Stanovisko ombudsmana k tejto vážnej téme možno zhrnúť takto: 

1. Osoby pripravené o svoje rodinné zázemie majú nescudziteľné právo spoznať svoj 

biologický pôvod. Tieto osoby a ich priami rodinní príbuzní majú tiež právo na rodinný život; 

2. Skutočnosť, že z dôvodu chýbajúcich dôkazov, problémov pri ich získavaní alebo iných 

faktorov sa zatiaľ nenaplnili ich očakávania v rámci trestného práva, ešte neznamená, že by sa 

zatvorili aj možnosti dozvedieť sa pravdu a získať odškodnenie; 

3. Prokurátori a sudcovia sú povinní na žiadosť zainteresovaných osôb a ich rodinných 

príslušníkov poskytnúť kópiu súdneho rozhodnutia a lekárskej správy; 

4. V prípade, že sa vyskytnú nové dôkazy, sa prípady znovu môžu otvoriť z vlastnej iniciatívy 

ombudsmana alebo na žiadosť strany, a to aj v rámci trestného poriadku; 

5. Aj v prípadoch, v ktorých trestné konanie už nie je možné vzhľadom na uplynutie času 

(premlčacia lehota), zostávajú tri možnosti občianskeho konania: 

a) dožadovanie sa pokrvného príbuzenského vzťahu (článok 131 a nasl. Občianskeho 

zákonníka); 

b) právne napadnutie fiktívneho príbuzenského vzťahu (článok 136 a nasl.); 

c) občianska zodpovednosť za morálnu ujmu (článok 1902 Občianskeho zákonníka); 

6. Musia sa prijať všetky potrebné nové opatrenia, ktorými by sa lepšie chránili práva obetí. 

Ombudsman nedávno inicioval konanie ex offo vo všetkých autonómnych spoločenstvách 

v súvislosti s možnosťou vytvoriť výbory pre monitorovanie dokumentácie, ktoré by 

prešetrovali, kde sa nachádzajú evidencie z verejných i súkromných nemocníc a tiež evidencie 

zo zaniknutej Provinčnej rady na ochranu maloletých osôb a Výboru pre ochranu žien. Toto 

prešetrenie by mohlo pomôcť pri nájdení detí, ktoré boli údajne zapísané ako deti iných osôb 

a ktoré boli dané na adopciu bez súhlasu biologických rodičov. 

Počas hodiny otázok vystúpili títo poslanci EP: 

• Jude Kirton Darling o prístupe k informáciám v archívoch, či už verejných, alebo 

súkromných. Odpoveď znie, že ombudsman má prístup k všetkým verejným archívom, 

pripomína však, že na súkromné archívy sa nevzťahuje jeho právomoc. 

• Julia Pitera a Tatjana Ždanoka sa pýtali, prečo sa prípady stali známymi v roku 2011. 

Odpoveď znie, že vyšetrovanie prípadov zo strany tlače a zverejnenie série článkov 

zmobilizovali občiansku spoločnosť, verejná mienka sa v spoločnosti teda začala formovať 

v dôsledku konania tlače. 

• Eleonora Evi sa pýtala, kto vymenúva ombudsmana, aké má lehoty na odpovedanie na 

sťažnosti občanov a či existuje nejaký národný plán pre oblasť ľudských práv alebo pre obete 
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krádeže detí. Zástupkyňa ombudsmana vysvetlila, že osobu ombudsmana volia tri pätiny 

Poslaneckého kongresu, a teda je to nezávislá funkcia. Pokiaľ ide o národný plán, vysvetlila, že 

ide o kompetenciu vlády a že sa pripravuje, a pokiaľ ide o lehoty, žiadne neexistujú, ale úrad 

ombudsmana si určil vlastné lehoty, a to 30 dní. 

• Josep-Maria Terricabras sa pýtal, či ombudsman konal z vlastnej iniciatívy v prípadoch 

súvisiacich s madridskou klinikou San Ramón de Madrid. Ombudsman na to odpovedal, že 

môže hovoriť len o 300 prijatých sťažnostiach. 

• Marina Albiol sa pýtala, ako sa tieto prípady posudzujú a či sa predpokladá existencia 

zločineckej siete so systematickým plánom, alebo či ide len o izolované prípady. Takisto 

hovorila o prístupe k archívom a pýtala sa, aké odporúčania ombudsman v tomto smere 

predložil. Zástupkyňa ombudsmana zdôraznila, že bola vytvorená Informačná služba na prístup 

k evidenciám v archívoch a že na niektorých miestach možno hovoriť o systematických 

trestných činoch a nie o izolovaných prípadoch (pozri výročné správy ombudsmana za roky 

2011, 2012 a 2013). 

• Rosa Estarás zdôraznila, že na základe vyjadrení ombudsmana možno dospieť k záveru, že 

pri páchaní trestných činov neexistovali žiadne ideologické motívy a ani neexistovala žiadna 

sieť.  

Stretnutie s lekármi, odborníkmi a novinármi (23. mája 2017) 

 Dr. José Antonio Lorente, profesor na Univerzite v Granade, a Dr. Tomás Cobo, 

Univerzitná lekárska organizácia (Organización Médica Colegial). Predstavenie 

programov DNA ProKids a DNA-ProOrgan. 

Dr. Lorente predstavil medzinárodný program DNA-ProKids, v rámci ktorého sa používajú 

technológie genetickej identifikácie ľudí (analýza DNA) na zistenie totožnosti zmiznutých detí. 

Analýza DNA sa pritom používa na vytvorenie nezávislých databáz: 

 zmiznutých detí, keď boli pod ochranou detských domovov, mimovládnych organizácií 

alebo iných organizácií pre osoby, ktoré nepoznajú svojich rodinných príslušníkov; 

 rodinných príslušníkov zmiznutých detí: rodičov, starých rodičov, ktorí informovali 

o zmiznutí dieťaťa v ich starostlivosti. 

Testy DNA sa robia aj v prípadoch adopcie, aby sa zabezpečilo, že žena, ktorá dáva svoje dieťa 

na adopciu, je jeho skutočná biologická matka. Vyskytli sa totiž prípady krádeže detí, ktoré boli 

následne dané na adopciu s vysvetlením, že pochádzajú z chudobných rodín a domnelá matka 

dostala peniaze za pomoc zvyšnej rodine. Identifikáciou detí by sa mohlo zastaviť 

obchodovanie s nimi a trestné činy súvisiace s deťmi a nezákonnými adopciami. Vďaka 

analýze DNA môže stratené dieťa nájsť svoju rodinu. Ako príklad môže slúžiť situácia 

z Guatemaly, kde sa 500 detí vďaka tomu mohlo znovu stretnúť so svojimi rodinami. Tento 

program vytvorený Granadskou univerzitou v spolupráci s Texaskou univerzitou využíva 

verejné finančné prostriedky španielskej vlády a finančné zdroje z rôznych súkromných nadácií 

a jeho služby sú bezplatné, keďže ide o humanitárny program. 

Dr. Cobo predstavil program DNA-Pro-Organ: tento program je podobný programu DNA-
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Prokids a v rámci neho sa vytvárajú rôzne databázy určené na vysledovanie orgánov na základe 

kontroly génov darcu: databáza darcov orgánov, databáza príjemcov orgánov, databáza 

transplantovaných orgánov a databáza orgánov, ktoré sa stali predmetom obchodovania alebo 

krádeže. Cieľom tohto programu je zastaviť obchodovanie s orgánmi a zastaviť beztrestnosť 

takýchto obchodníkov tým, že by sa podarilo preukázať pôvod orgánu.  

 Pán Vila Torres, advokát a riaditeľ spoločnosti Bufetevila Abogados & Asociados 

Pán Vila Torres vysvetlil skutočne nepríjemnú situáciu, v akej sa ocitajú obete, a stručne opísal 

proces, ktorý sa začal spoločnou žalobou zo strany obetí podanou na generálnej prokuratúre 

v roku 2011. Generálna prokuratúra akceptovaním žalôb začala verejne konať, podľa pána Vilu 

sú však vyšetrovania povrchné a sudcovia prípady archivujú.  Prvým prípadom stíhania je 

prípad doktora Eduarda Velu, ktorý sa postaví pred súd v januári 2018. Pán Vila Torres si myslí, 

že treba vyšetriť, prečo hromadnú archiváciu prípadov. Taktiež vysvetlil, že súdnictvo nemá 

stanovené jednomyseľné ani jednotné kritérium, pokiaľ ide o premlčanie trestného stíhania, čo 

je voči obetiam nespravodlivé. Náklady na vyšetrovanie musí znášať dotknutá osoba, pričom 

nie všetky rodiny si to môžu dovoliť. Prípady sa archivujú dočasne, až kým sa nevyskytnú nové 

dôkazy, na základe ktorých by sa prípady mohli znovu otvoriť, a teda technicky nie sú uzavreté. 

Pán Vila Torres sa domnieva, že uskutočnené vyšetrovanie bolo nielen nedostatočné, ale aj 

nedôsledné.  

Žiada, aby bolo súdne konanie bezplatné, aby sa zjednotili kritériá na stanovenie premlčacej 

lehoty na úrovni súdnictva, aby sa vyvinul tlak na Vatikán, aby venoval pozornosť obetiam, 

aby mal Informačný úrad Ministerstva spravodlivosti donucovacie právomoci, pokiaľ ide 

o žiadosti o dokumentáciu od rôznych strán, bezplatnosť analýzy DNA pre dotknuté strany, aby 

sa pri vykonávaní tejto politiky zohľadnil kontext občianskej vojny a následnej Frankovej vlády 

a aby náboženské organizácie, v ktorých nemocniciach matky rodili, umožnili prístup do 

svojich archívov. 

Podľa pána Torresa bola súčasťou mafie obchodujúcej s deťmi aj katolícka cirkev podobne ako 

v prípade Magdalénskych sestier v Írsku. Údajne pri tom zmenili majiteľa tisíce pesiet, cirkev 

však nemá záujem, aby sa to odhalilo. Do Vatikánu poslali mnoho listov, na ktoré neprišli 

žiadne odpovede. 

V súvislosti s premlčaním pán Torres tiež uviedol, že „aj keď sám otec dosvedčí, že dieťa 

kúpili, prokurátor ho nepredvolá pred súd“ a že ponechávanie otvorených prípadov (ich 

archivovanie) je v Španielsku právnou pascou, lebo v otvorených prípadoch nie je možné 

nikoho obviniť z trestného činu. 

 Pani Ana María Pascual, žurnalistka, časopis Interviú 

Ana Maria Pascual je investigatívna žurnalistka, ktorá pracuje v časopise Interviú a šesť rokov 

vyšetruje prípady ukradnutých detí. Pozná mnohé obete: matky a otcov, ktorých deti boli po 

narodení vyhlásené za mŕtve, súrodencov, ktorí hľadajú údajne mŕtveho brata alebo sestru, 

a osoby, ktorých adopcie neboli v súlade s platnými právnymi predpismi jednotlivých období. 

Jediným cieľom dotknutých osôb je nájsť svojich milovaných. Verejné subjekty, počnúc 

španielskou vládou, cez mnohé autonómne spoločenstvá až po súdny systém a katolícku cirkev, 

im to však vôbec neuľahčujú. Práve naopak. Prípady sa neriešia v dôsledku nezáujmu súdnictva 

a zjavných prekážok zo strany orgánov štátnej správy. 
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Pani Pascual zhrnula, v čom spočívali krádeže detí v Španielsku. Základnou príčinou je 

ideologický aspekt. Po výhre v občianskej vojne frankistický režim vydal zákony, ktoré 

umožňovali vymazávať totožnosť detí z republikánskych rodín. V roku 1940 boli ako zákonní 

opatrovníci detí väzňov, zastrelených osôb a osôb v exile vymenované charitatívne organizácie 

vedené náboženskými združeniami. V nasledujúcom roku sa povolilo, aby sa každé dieťa, 

ktorého rodičia boli nezvestní, uväznení alebo pochovaní v spoločnom hrobe, zapísalo nanovo 

do občianskeho registra s inou totožnosťou a aby sa dalo do rodiny, ktorá bola prívržencom 

diktatúry. Tisíce chlapcov a dievčat tak bolo nasilu oddelených od svojich rodín, porazenej 

strany občianskej vojny, a pod zámienkou pomôcť vdovám boli ich deti poslané do internátov 

charitatívnych organizácií, kde boli vychovávané pre nový fašistický štát. V mnohých 

prípadoch boli tieto deti v opatrovníctve cirkvi a kňazov ukradnuté, ich totožnosť bola zmenená 

a ich matky ich nikdy nenašli.   

S cieľom zabrániť nezákonným interrupciám frankistický režim podporoval tajné pôrody, pri 

ktorých ženy, ktoré sa nemohli postarať o svoje deti pre extrémnu chudobu alebo preto, že to 

boli slobodné matky – to bola hlavná ideologická prekážka materstva počas diktatúry –, mohli 

porodiť v pôrodniciach, ale ich mená sa neobjavili na rodných listoch ich detí. Tieto deti šli 

okamžite do domovov pre opustené deti alebo sirotincov, odkiaľ smerovali na adopciu. Išlo 

však o pascu nastraženú zákonom: tajný pôrod bol perfektnou zásterkou na kradnutie detí 

slobodných matiek. Dnes tu máme svedectvá žien, ktorým doslova vytrhli ich novonarodené 

dieťa len preto, že neboli vydaté, keďže vedúci pôrodníc rozhodovali o tom, ktoré ženy nemajú 

právo byť matkami. Tajný pôrod v Španielsku fungoval až do roku 1999. 

Tento spomínaný historický kontext vysvetľuje to, čo sa dialo v španielskych pôrodniciach od 

začiatku 50. rokov minulého storočia, keď sa pôrody v nemocniciach stali bežnou záležitosťou. 

Medzi osobami, ktoré podali žalobu za ukradnutie dieťaťa, sa však nachádza aj iný profil: 

manželské páry. Keď sa k ideológii pripojil zisk, obchod, keď si niektorí lekári, rádové sestry, 

funkcionári a kňazi uvedomili, že sa nič nestane, ak sfalšujú úmrtie novorodenca 

v nemocniciach, pretože ich chráni režim, krádeže detí sa stali oficiálnou praxou, hoci sa robili 

potajomky. Tieto deti, úradne vyhlásené za mŕtve, sa potom dali neplodným manželským 

párom, ktoré si želali byť rodičmi, výmenou za značnú sumu peňazí. V niektorých prípadoch 

sa táto suma rovnala cene bytu. V niektorých prípadoch rodiny platili za svoje nové dieťa 

v splátkach, aby ho mohli zapísať do občianskeho registra ako svoje biologické dieťa.  

Hlavnými zdrojmi vyšetrovania pre žalobcov sú tzv. registračné knihy pôrodníc. 

V španielskych právnych predpisoch sa zdravotníckym strediskám zakazuje zničenie takýchto 

kníh, čo však neplatí o lekárskych záznamoch, ktoré sa môžu zničiť po piatich rokoch. Niektoré 

verejné alebo súkromné strediská žalované v súvislosti s krádežami detí naďalej tvrdia, že 

nevedia, kde sa ich registračné knihy nachádzajú. Žiaden sudca však doteraz nenariadil 

policajnú prehliadku v týchto nemocniciach. Registračné knihy pritom obsahujú všetky 

základné údaje, ktoré by umožnili začať hľadať ukradnuté deti: dátumy prijatia matiek do 

pôrodnice, ich vek, počet detí, číslo pridelenej izby, dátum narodenia, to, či dieťa muselo byť 

umiestnené do inkubátora, dátum odchodu z pôrodnice atď.  

Dokumentácia z registračných kníh, ktorú získavajú dotknuté osoby od verejných inštitúcií, 

napríklad od Informačnej služby pre osoby dotknuté možnými únosmi novorodencov v rámci 

Ministerstva spravodlivosti, je úplne nepoužiteľná, pretože všetky mená žien, ktoré rodili 

v danom čase, sú v záujme dodržania zákona č. 15/1999 vyškrtnuté, s výnimkou mena 

zainteresovanej osoby, čo je neprekonateľná prekážka. Za takýchto okolností nie je možné 
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vyšetrovať. Vieme, že ak bolo dieťa nepravdivo vyhlásené za mŕtve, často sa pridelilo inej žene, 

bežne staršej ako 40 rokov a prvorodičke, zdanlivo tehotnej, ktorá sa zaregistrovala 

v nemocnici, aby jej tehotenstvo bolo legálne. Na vyriešenie niektorých prípadov ukradnutých 

detí by malo stačiť prešetrenie týchto žien a ich detí, ktoré sú dnes už dospelé. Len malá skupina 

obetí sa vďaka nepozornému alebo spolupracujúcemu sudcovi dostala k celej dokumentácii bez 

vyškrtnutí. Ak má byť toto hľadanie efektívne a zdrojom záruk, musia ho iniciovať sudcovia. 

Ďalšími zdrojmi vyšetrovania, ku ktorým majú dotknuté osoby a vyšetrovatelia zamietnutý 

prístup, sú archívy zaniknutých inštitúcii: Výboru pre ochranu žien a Rady na ochranu 

maloletých osôb, ktoré boli nedávno objavené vďaka vyšetrovaniu žurnalistov. Tieto dve 

inštitúcie, ktoré zanikli v roku 1984, podliehali ministerstvu spravodlivosti a ich úlohou bolo 

prevychovávať neposlušné ženy a slobodné matky, ako aj mladistvých z problematických 

rodín. Ich archívy sa teraz nachádzajú v suteréne ministerstva zamestnanosti a sociálneho 

zabezpečenia. K týmto archívom však nie je priamy ani voľný prístup, pretože obsahujú osobné 

údaje. Význam však majú len vtedy, ak sa môžu použiť úplné. Vieme, že časť ukradnutých detí 

sa dostala na adopčný trh, pričom práve Výbor pre ochranu žien dostával tehotné dievčatá do 

týchto intríg. Tieto archívy obsahujú mimoriadne cenné informácie, ktoré by umožnili prepojiť 

údaje o mŕtvych novorodencoch s údajmi o novorodencoch registrovaných v danom čase 

v Rade na ochranu maloletých. Španielsky parlament by mal zmeniť zákon, aby žalobcovia 

mohli porovnávať údaje. 

Je prekvapivé, že spomedzi 3 000 žalôb, ktoré boli podané od roku 2011, uspela len jedna. Týka 

sa obvinenia gynekológa Eduarda Velu, jedno z najčastejšie opakovaných mien v prípadoch 

ukradnutých detí, ktorý bol celkom určite plateným spolupracovníkom Výboru pre ochranu 

žien. Ako prvý sa ocitne na lavici obžalovaných, pretože za svoj uznal podpis uvedený na 

rodnom liste dievčatka z roku 1969. Tento dokument potvrdzuje, že dievčatko je biologickou 

dcérou ženy, pri ktorej pôrode doktor Vela asistoval. Táto žena však bola neplodná. Nikdy 

nebola tehotná.  

Súdne vyšetrovanie prípadov je zdĺhavé a pomalé. Sudcovia buď nenašli dôkazy o trestnom 

čine, alebo nenašli zodpovednú osobu. Je však zrejmé, že prokurátori a sudcovia vo 

všeobecnosti nevyvíjajú úsilie o vyšetrovanie. O vyšetrovanie na súde totiž žiadali žalobcovia. 

V niektorých prípadoch však sudca nariadil polícii povrchné vyšetrovanie. V niektorých 

z prehľadov, ktoré som si mohla preštudovať, polícia nevykonala riadne vyšetrovanie, ale 

obmedzila sa len na to, aby súdu poskytla mená zamestnancov žalovaných pôrodníc, ktorí 

nijako alebo takmer nijako nemôžu prispieť do prípadu. S výnimkou niekoľkých prípadov 

nebolo nariadené napríklad to, aby sa preskúmali zápisy o pôrodoch a úmrtiach novorodencov 

v občianskom registri s cieľom prepojiť ich s údajmi, ktoré majú k dispozícii pôrodnice. Nech 

už bol dôvodom nekonania nedostatočný záujem alebo iné pohnútky, isté je, že ide o maximálne 

zanedbanie žalobcov zo strany inštitúcií. 

Pani Pascual chcela poukázať na slabú dôveru dotknutých osôb v testy DNA vykonávané 

niektorými súkromnými laboratóriami, ktoré majú podpísané dohody so združeniami obetí. 

Zistili sa totiž chyby. Pomocou genetických testov sa podarilo zlúčiť len stovku synov a dcér 

so svojimi matkami, ktoré boli v čase násilného odobratia slobodné. Mohlo by sa teda zdať, že 

sprisahanie sa týkalo len krádeží detí slobodných matiek, ktoré boli počas diktatúry nepochybne 

jednou z najzraniteľnejších skupín. Pri takomto pohľade na situáciu by sa tento škandál 

obmedzil len na ideologickú otázku a ignoroval by sa obrovský obchod, ktorý bol za 

osvojovaním detí v Španielsku počas piatich desaťročí. Žurnalistka vysvetlila, že španielska 

vláda sa snaží vyvolávať dojem, že pomáha pri hľadaní ukradnutých detí. Na úrad vytvorený 
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ministerstvom spravodlivosti sa obracia len málo obetí, pretože mu nedôverujú. Politické strany 

musia urýchlene dospieť k celoštátnej dohode v tejto otázke. 

Počas hodiny otázok vystúpili títo poslanci EP: 

 Eleonora Evi spochybnila zákon o amnestiách v prípade trestných činov tejto skupiny 

kriminálnikov; 

 Julia Pitera zdôraznila, že tieto skutky sa stali v určitej historickej etape, a spýtala sa, 

ako by sa dali sprístupniť archívy súkromných kliník; 

 Jude Kirton Darling sa opýtala, či sa zvážila možnosť nadviazania kontaktu so 

združeniami v iných európskych krajinách, v ktorých sa objavili podobné problémy, 

ako napríklad Írsko. 

 

Pán Vila Torres odpovedal: 

 

• V súvislosti s podobnými prípadmi sa nadviazali kontakty s Írskom. Skúmala sa aj 

reakcia katolíckej cirkvi na podobné prípady v Argentíne. 

Okrúhly stôl s predkladateľmi petícií (23. mája 2017)  

Predkladatelia petícií predstavili poslancom najnovší vývoj vo svojich prípadoch. Všetci z nich 

kritizovali nedostatočné vyšetrovanie, dlhé lehoty justície, ktoré považujú za neprípustné, 

zákonnú povinnosť administratívy uchovávať dokumenty a sprístupňovať ich zainteresovaným 

osobám a nedostatočnú ochranu orgánov, keďže zodpovednosť za vyšetrovanie a dôkazy musia 

znášať obete. Otvorene sa kriticky vyjadrili k informačnej kancelárii zriadenej ministerstvom 

spravodlivosti, ktorá má podľa nich len administratívny charakter a neposkytuje psychologickú 

ani právnu pomoc.  

Žiadajú, aby testy DNA, ktorým sa musia podrobiť, boli bezplatné, aby sa zjednotili kritériá, 

ktoré uplatňujú sudcovia pri stanovovaní premlčacej lehoty trestných stíhaní; aby sa vytvorila 

policajná skupina, ktorá by sa špeciálne venovala prípadom ukradnutých detí, aby sa vytvorila 

databáza údajov na vnútroštátnej úrovni s údajmi o dotknutých osobách v týchto prípadoch. 

Žiadajú, aby sa konania nearchivovali, aby sa vyvinul tlak na Vatikán, aby náboženskí 

predstavitelia zapojení do týchto prípadov otvorili svoje evidencie a sprístupnili ich súdom 

a rodinám. Takisto žiadajú, aby sa v španielskom parlamente zriadil vyšetrovací výbor. 

Všetci opísali ťažké chvíle, ktoré zažili pri hľadaní svojich stratených rodinných príslušníkov, 

a žiadajú štát, aby prevzal zodpovednosť a ospravedlnil sa im. Z predkladateľov petícií bolo 

cítiť nedôveru v súdny systém a uskutočnené vyšetrovania. 

Spolu s poslancami EP boli pri okrúhlom stole prítomní títo predkladatelia petícií: 

• Ruth Appleby, (petícia č. 758-13), poskytla najnovšie informácie o svojom prípade: jej 

posledné odvolanie súd v meste La Coruña v roku 2015 zamietol a jej posledné dovolanie na 

Najvyšší súd bolo tiež zamietnuté. V súčasnosti už vyčerpala všetky súdne prostriedky nápravy 

v Španielsku, a preto sa odvolala na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a doteraz 

nebola ani raz vyzvaná, aby svedčila o svojom prípade na súde. Považuje prieťahy za 

neprijateľné a nedôveruje oficiálnym vyšetrovaniam, ktoré sa v jej prípade doteraz uskutočnili. 
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•  Patricia, dcéra Eustoquie Camarero Urquizovej (0927-13), sa sťažovala, že 

administratíva neposkytuje ani nechce poskytnúť žiadne informácie o jej bratovi, že 

dokumenty, ako napríklad pitevný nález, sú plné nepravdivých informácií, že jej prípad bol 

podaný v Granade, ale prokurátori a polícia ho neskúmali a prípad bol odložený pre nedostatok 

dôkazov. 

• Pán Isasmendi, ktorý zastupuje Eduarda Raya Retamera (1013-12), uviedol, že 

podrobnosti o petícii už boli poskytnuté, ale uviedol, že telo, ktoré pán Raya Retamero 

pochoval, nepatrí jeho dcére a potvrdzujú to vzorky aj analýza DNA. Vyčerpal všetky právne 

cesty až po ústavný súd. Ohlásil prípady únosov detí v Granade v rokoch 1990 – 1992 a označil 

ich za zločiny proti ľudskosti. Vypovedal, že k archivácii prípadov došlo v dôsledku nekonania 

administratívy a jej neochoty pomôcť. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12) povedala, že v prípade zmiznutia jej 

malej dcéry v meste Cádiz neexistujú žiadne nové informácie. Obvinila štát a žiada ho 

o nastolenie spravodlivosti v jej prípadoch. Takisto povedala, že obete by nemali niesť dôkazné 

bremeno. Požiadala o právnu a psychologickú pomoc pre najväčšiu skupinu obetí v Španielsku. 

Tieto trestné činy považuje za zločiny proti ľudskosti a podľa nej je za túto situáciu zodpovedný 

štát. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772-12) uviedla, že historické archívy sú plné úmrtí 

plodov a že vyšetrovania boli ukončené v roku 2013, keď prokurátor zamietol možnosť 

preskúmať pozostatky novorodencov, ktoré pochovali pred desaťročiami. 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (1772-12) uviedla, že nedôveruje štátu, že obete 

vykonávajú vlastné vyšetrovania a že chce, aby nezávislá komisia vyšetrila prípady, ktoré teraz 

sudcovia odložili. 

• Francisco González de Tena (1772-12) zastupujúci skupinu Colectivo sin identidad de 

Canarias požiadal EP, aby z dôvodu nekonania štátnej správy do tejto záležitosti zasiahol. 

Požiadal cirkev, aby otvorila svoje archívy a odsúdil úmyselné zničenie dokumentov, čo by sa 

malo považovať za trestný čin. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772-12) zastupujúca združenie Huelva uviedla, že má 

obavy, pokiaľ ide o dokumentáciu k jej petícii. Spochybnila súdny proces, ktorý sa uskutočnil 

k jej prípadu, a ukončenie vyšetrovania. Rozhodla sa obrátiť sa na Súd pre ľudské práva v 

Štrasburgu.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (1772-12) stále hľadá svoju matku, ktorá sa narodila 

v centre Casa Cuna vo Valencii, a náboženský rád, ktorý má túto nemocnicu v správe, jej 

nechce poskytnúť žiadne informácie o jej rodičoch. Požiadala o otvorenie cirkevného archívu. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12) povedala, že jej boli odobraté dvojčatá, 

chlapec a dievča, z nemocnice v Jereze a žiadny predstaviteľ štátnych orgánov s ňou nehovoril. 

Sťažovala sa, že vyšetrovania vykonávali obete. Obvinila štát zo situácie a neposkytnutia 

odpovedí a z toho, že sudcovia teraz prípady odložili. Požiadala EP, aby pomohol pri 

opätovnom otvorení prípadov. Emotívne opísala svoje utrpenie a problémy, s ktorými sa stretla 

v uplynulých rokoch, a uviedla, že sa domnieva, že „zomrie na zlomené srdce, nie na starobu“. 

Počas hodiny otázok vystúpili títo poslanci EP: 
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 Eleonora Evi poukázala na nedostatočnú vôľu súdnych orgánov vyriešiť tieto prípady. 

Vyjadrila sa, že vláda by mala postupovať podľa odporúčaní pracovnej skupiny OSN 

pre násilné alebo nedobrovoľné zmiznutia, že by mala vyjadriť politickú vôľu chrániť 

práva detí a presadzovať ich právo na totožnosť; 

 Julia Pitera sa opýtala predkladateľov petícií, prečo sa neobrátili na výbor pre petície 

španielskeho parlamentu a či nevyužili otvorenosť súčasného pápeža Františka na to, 

aby požiadali Vatikán o otvorenie archívov náboženských rádov. 

 Tatjana Ždanoka žiadala, aby boli vinníci postavení pred súd a za neprípustnú označila 

skutočnosť, že súdne konanie sa uskutočnilo iba v jednom prípade; 

 Michela Giuffrida vyzvala, aby testy DNA pre obete hradil štát a aby znášal súdne trovy 

a právne náklady, náklady na psychologickú starostlivosť a podporu obetiam, aby sa 

vytvorila operatívna policajná skupina, v rámci ktorej by sa zjednotili hľadania, aby sa 

sprístupnili súkromné archívy a aby dotknuté osoby získali postavenie obetí. Požiadala 

tiež dotknuté osoby, aby aktívne vystupovali v médiách a prispeli tak k tomu, aby sa 

o ich probléme dozvedela spoločnosť.   

 Jude Kirton Darling požiadala o verejné vyšetrovanie tejto veci na celoštátnej úrovni 

a poukázala na to, že je potrebné, aby tento problém preskúmal nezávislý výbor. Taktiež 

vyjadrila požiadavku, aby sa vyvinul tlak na Vatikán s cieľom požiadať o otvorenie 

cirkevných archívov; 

 Rosa Estarás označila výpovede za srdcervúce, pričom sa vyjadrila, že vláda podľa nej 

koná v dobrej viere a skutočne chce vyšetriť, čo sa stalo, a že teda hľadanie pravdy 

skutočne pomôže obetiam. Požiadala, aby boli testy DNA bezplatné, aby sa umožnil 

prístup k dokumentácii potrebnej na vyšetrovanie, aby sa odstránili prekážky, na ktoré 

obete narážajú (opakovane však zdôraznila nezávislosť súdnej moci.). Žiadala tiež 

o otvorenie registrov a o odovzdanie dôkazov súdom. 

 Josep-Maria Terricabras žiadal, aby dôkazy dosvedčujúce vznesené obvinenia hľadala 

prokuratúra a aby dôkazné bremeno nemuseli znášať obete. Vyjadril tiež žiadosť, aby 

sudcovia zjednotili kritériá, pokiaľ ide o premlčaciu lehotu trestného stíhania. 

(Generálna prokuratúra síce uplatňuje jednotné kritériá, to sa však následne neprejavuje 

v konaní sudcov.) Žiada tiež o vymenovanie koordinátora prokurátorov; Takisto 

zdôraznil, že ochrana údajov sa nesmie zneužívať na ochranu páchateľov. 

 Marina Albiol sa domnieva, že cirkev bola v danom čase spolupáchateľom daných 

trestných činov proti ľudskosti a že ich vyšetrenie je povinnosťou, ktorú vláda zatiaľ 

neplní. 

Stretnutie s výborom pre spravodlivosť Poslaneckého kongresu (23. mája 2017) 

Pani Margarita Robles Fernández, predsedníčka výboru pre spravodlivosť, prijala delegáciu 

poslancov EP a vyjadrila svoju solidaritu s obeťami atentátu v Londýne, ku ktorému došlo 

počas predošlej noci, za čo poďakovala pani Kirton Darling, vedúca delegácie poslancov EP. 

Pokračovalo sa minútou ticha na vzdanie úcty obetiam. 

Cieľom rozhovoru s výborom pre spravodlivosť bolo zistiť, aké kroky Poslanecký kongres 

v tejto veci podnikol, a vymeniť si názory a informácie o parlamentných iniciatívach 

schválených kongresom. Výbor pre spravodlivosť Poslaneckého kongresu schválil v tejto 
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oblasti dva nelegislatívne návrhy v 10. a 11. volebnom období (tieto návrhy sú usmerňujúcou 

iniciatívou vlády): 

 11. volebné obdobie: nelegislatívny návrh o vyšetrovaní krádeží novorodencov 

(č. zložky 161/277) prijatý výborom pre spravodlivosť na jeho zasadnutí 5. apríla 2016; 

 10. volebné obdobie: nelegislatívny návrh, ktorým sa naliehavo vyzýva vláda, aby 

preskúmala činnosť na podporu obetí krádeží detí (č. zložky 161/2585), prijatý výborom 

pre spravodlivosť na jeho zasadnutí 10. júna 2014. 

Jose Ignacio Prendes Prendes zo skupiny Cs tvrdil, že obetiam bola odňatá totožnosť a že jeho 

skupina požiadala, aby sa im priznalo postavenie obetí zločinov proti ľudskosti, čo by 

znamenalo, že trestný čin je nepremlčateľný.  

Jaume Moya Matas, skupina CUP-EC-EM, sa vyjadril, že „je hanba, že poslanci EP robia našu 

prácu“, a žiadal, aby sa prijali opatrenia na obnovu demokracie, aby štát prevzal svoju 

zodpovednosť v tejto veci, aby sa uznalo postavenie dotknutých osôb ako obetí, vďaka čomu 

by získali právo na bezplatnú právnu pomoc, podporu a asistenciu, a aby sa vytvoril centrálny 

súbor DNA (testy DNA by boli pre dotknuté osoby bezplatné). Taktiež požiadal o reorganizáciu 

informačnej kancelárie ministerstva spravodlivosti a o pridelenie väčšieho objemu zdrojov. 

Žiada, aby sa na generálnej prokuratúre vytvoril špecializovaný útvar, ktorý by mohol konať 

ex offo. 

Maria Jesus Moro Almaraz, skupina Grupo Popular, vyjadrila domnienku, že v súvislosti 

s touto témou netreba vyvolávať demagógiu, a že nie je pravda, že sa nedosiahol žiadny pokrok. 

Odkedy sa vláda v roku 2011 dozvedela o prvých žalobách, ministerstvá spravodlivosti, vnútra, 

zdravotníctva aj generálna prokuratúra sa zmobilizovali a za krátky čas sa dali do práce (február 

2012). V tomto výbore sa schválili dve iniciatívy, pričom najnovšia iniciatíva bola prijatá 

jednohlasne. Požaduje sa v nich vytvorenie jednej databázy genetických profilov (s výsledkami 

testov uskutočnených INTCF) a pevného postavenia obetí pre osoby dotknuté krádežami detí. 

Jude Kirton Darling sa vyjadrila, že príklad si možno brať zo skúsenosti v Írsku, kde nastal 

vážny problém s nedôverou dotknutých osôb vo vyšetrovanie. Opýtala sa aj na možnosť 

nezávislého vyšetrovacieho výboru. 

Michela Giuffrida poukázala na to, že ide o tragickú situáciu, v ktorej je dôležité spoznať 

pravdu o tom, čo sa stalo v minulosti. Domnievala sa, že je dôležité dospieť ku konkrétnym 

výsledkom. Preto navrhla bezplatné testy DNA a právnu pomoc pre dotknuté osoby, vytvorenie 

špeciálnej prokuratúry a komisie, ktoré budú vyšetrovať túto záležitosť, ako aj policajnej 

jednotky a oficiálneho postavenia obete. 

Margarita Robles Fernández, skupina socialistov a predsedníčka výboru pre spravodlivosť, 

vysvetlila, že netreba miešať politiku s trestnými činmi. Vysvetlila, že je tu problém so 

stanovením premlčacej lehoty k trestnému činu, ale že zjednotenie kritérií závisí od rozhodnutia 

Najvyššieho súdu, na ktorého výrok sa čaká. Požiadala, aby sa súdne rozhodnutia nehodnotili, 

pretože každý prípad je stíhaný jednotlivo a nezávisle. Predsedníčka vysvetlila, že zákon 

o adopcii a občianskom registri sa zmenil v roku 1987, čím sa obnovili práva demokratického 

štátu, ktoré predtým patrili farnostiam. Požiadavka na zriadenie vyšetrovacej komisie je podľa 

nej v rukách výboru spravodajcov a čaká sa na ďalší postup. 
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Ester Capella y Farre zo skupiny ER vysvetlila, že proces historickej pamäte začatý v roku 2010 

nie je dokončený a že je nutná spravodlivosť, pravda a náprava.  Vyjadrila sa, že v roku 2016 

predložila v mene skupín Confederal Unidos Podemos a socialistov žiadosť výboru 

Poslaneckého kongresu pre vyšetrovanie a domnieva sa, že by sa mala požadovať 

špecializovaná prokuratúra a policajné skupiny.  

Stretnutie so Španielskou biskupskou konferenciou (23. mája 2017) 

Pán Jose Maria Gil Tamayo, generálny tajomník Španielskej biskupskej konferencie 

Rev. Carlos López Segovia, zástupca tajomníka pre všeobecné otázky 

Pán Jesus Miguel López Nieto, technický tajomník právnych služieb 

Pán Jose Maria Gil Tamayo vysvetlil, že je dôležité poskytnúť nevinným odškodnenie 

a usilovať sa o spravodlivosť, pamiatku a nápravu.  

Uviedol, že biskupská konferencia zastupuje španielskych biskupov a že existuje od Druhého 

vatikánskeho koncilu. Je to kolegiálna inštitúcia španielskych biskupov, ktorí sa zodpovedajú 

Rímu. Diecézy sú autonómne a podliehajú priamo Rímu. Rozsah právomocí episkopálnej 

konferencie je v istej miere obmedzený. 

Vysvetlil, že archívy farností existujú od Tridentského koncilu (v 16. storočí) a zapisujú sa do 

nich údaje sviatostného charakteru (krsty, svadby atď.). Prístup k nim majú príslušné osoby (pri 

uplatnení zákona o ochrane údajov), ak sa však o údaje požiada súdnou cestou alebo o ne 

požiada prokuratúra, nie je žiaden problém s otvorením archívov. Pán Tamayo pripomenul, že 

konferencia nemá žiaden mandát vo vzťahu k diecézam, pričom každá farnosť podlieha 

diecéze. Ak však existuje legitímny záujem, je možné obrátiť sa na biskupa a určite nie je žiaden 

problém dostať sa k údajom v archívoch. Obradné archívy civilných inštitúcií v moci farností 

boli presunuté do štátnych inštitúcií.   V roku 1987 sa zmenil zákon o adopcii a občianskom 

registri a štát opätovne získal práva, ktoré predtým patrili farnostiam.  

Ako sa získava prístup do archívov: prostredníctvom farnosti, v ktorej bol uskutočnený krst, 

pričom sa zaručuje dôvernosť vzhľadom na tretie strany. Pán Tamayo ponúkol maximálnu 

spoluprácu v medziach platných zákonov. Inou vecou sú náboženské združenia, ktoré sú úplne 

autonómne a zodpovedajú sa priamo Vatikánu. 

Pani Julia Pitera položila niekoľko otázok o zhode informácií uvedených na krstných listoch 

a v občianskych registroch. Vysvetlila, že v dôsledku nárastu počtu pôrodov vo verejných 

nemocniciach hlavných miest provincií od druhej polovice 20. storočia budú údaje o narodení 

zaznamenané skôr v občianskom registri, keďže krst sa robí neskôr. Údaje o úmrtiach detí sa 

nachádzajú v občianskych registroch, nie v cirkevných. 

Eleonora Evi sa pýtala, či existovali ideologické dôvody zmiznutí, či existovali miestne 

sprisahanecké skupiny, pričom sa domnieva, že ak chceme pochopiť osobné tragédie obetí, je 

potrebné vytvoriť vyšetrovaciu komisiu. 

Marina Albiol potvrdila, že zmiznutia detí od 40. až do 90. rokov 20. storočia sú výsledkom 

ideologickej represie a neskôr aj výnosným obchodom. Domnieva sa, že náboženské združenia 
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s detskými nemocnicami a tajnými pôrodmi boli systémom, ktorý napomáhal tejto situácii. 

Pýtala sa, či cirkev bude viesť vlastné vyšetrovanie a či sa archívy združení otvoria na účely 

vyšetrovania (keďže tieto archívy sa musia uchovávať na časovo neobmedzené obdobie). Pýtala 

sa tiež, či cirkev v tejto veci bude aktívne spolupracovať a či svojim členom odporučí, ako 

v súvislosti s touto tragédiou konať. 

Josep-Maria Terricabras tiež žiadal, aby cirkev začala aktívnejšie spolupracovať na tejto téme, 

ako to bolo nedávno aj v prípade iných tém, napríklad pedofílie.  

Jose Maria Gil Tamayo v odpovedi na otázky potvrdil svoje absolútne odsúdenie týchto 

skutkov, pre ktoré niet žiadne ospravedlnenie. Potvrdil, že treba vnímať historické súvislosti 

situácie, keď chudoba a česť boli veľmi dôležité. Požaduje potrestanie zodpovedných osôb, ale 

aj to, aby sa nepošpinilo dobré meno a práca určitých náboženských skupín zločinmi, ktorých 

sa dopustili len niekoľkí. Je presvedčený, že k niektorým prípadom tajných adopcií došlo 

v dôsledku chýbajúcich právnych predpisov. Domnieva sa, že by bolo vhodné poskytnúť 

archívom provinčných rád a náboženských združení všeobecné odporúčania, pričom vždy treba 

dodržiavať práva tretích strán. Prisľúbil, že biskupom poskytne usmernenia k archívom, 

a požiadal ich o spoluprácu v tejto otázke. Vylúčil možnosť, že by cirkev ako inštitúcia konala 

konšpiračne, a uviedol, že v prípade, že konkrétne osoby falošnými adopciami a krádežami detí 

porušili zákon, treba to považovať za trestný čin a ohrozenie základných práv. 

Jude Kirton Darling sa opýtala, či by sa cirkev mohla aktívne pridať k ministerstvu 

spravodlivosti a so súhlasom agentúry na ochranu údajov sprístupniť svoje archívy. Pán 

Tamayo odpovedal, že údaje v archívoch farností sú do veľkej miery uložené na mikrofilmoch 

(ktoré zhotovili mormóni) a k spolupráci s ministerstvom spravodlivosti s cieľom zaistiť 

prístup k cirkevným archívom sa vyjadril pozitívne v tom zmysle, že nie je žiaden problém 

sprístupniť ich ministerstvu spravodlivosti, ale vždy len pri dodržaní práv tretích osôb. 

Na záver pani Jude Kirton Darling vyjadrila nádej, že obrovská vnímavosť pápeža Františka 

voči týmto druhom otázok, ktorým už čelil v Argentíne, pomôže do istej miery vyriešiť situáciu, 

pokiaľ ide o otvorenie archívov. 

Pani Evi položila otázku, či existujú nejaké náznaky, že tieto prípady boli dielom organizovanej 

siete alebo obsahovali nejaký ideologický prvok. Cirkev odpovedala, že nemá informácie 

o žiadnej organizovanej sieti a išlo skôr o osamotené činy jednotlivcov. 

Všeobecné poznámky  

Návšteva delegácie poslancov EP bola intenzívna z hľadiska obsahu, ako aj programu návštev 

a široko ju pokrývali médiá. Všetkým inštitúciám by chcela poďakovať za prijatie. 

Problematika krádeží detí a nezákonných adopcií počas obdobia diktatúry a aj prvých rokov 

demokracie poslancov EP výrazne zasiahla, a preto chceli vyjadriť svoju solidaritu s obeťami 

a ich rodinami. Zámerom návštevy bolo posúdiť na mieste rozsah a rozmery tohto problému 

a preskúmať, aké druhy opatrení boli prijaté a dali by sa prijať so zreteľom na obete, aby sa 

takáto situácia už nikdy nemohla zopakovať. 

Zjavné rozpory v tvrdeniach rôznych orgánov, obetí, novinárov a právnikov vyvolali množstvo 

otázok a zanechali určitý dojem.  
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Poslanci EP uvítali skutočnosť, že všetky zainteresované strany pripustili a uznali, že k únosom 

novorodencov dochádzalo tak v období po občianskej vojne – počas diktatúry generála Franca 

–, ako aj počas demokratickej vlády. Líšia sa však počty dotknutých osôb uvádzané stranami, 

čo nijako nepomáha pri vhodnom posúdení rozsahu tohto problému. Taktiež sú rozdiely 

v kritériách na stanovenie toho, či krádež detí bola výsledkom inštitucionalizovanej siete 

obchodníkov s ľuďmi alebo konkrétnych páchateľov. Vzhľadom na toto odlišné vnímanie 

možno s istotou konštatovať len nedôveru obetí v inštitúcie, ktorá vyplýva z toho, že im boli 

kladené prekážky a uskutočnené vyšetrovania nepovažujú za dostatočné, a pretože sa 

domnievajú, že nie je správne, ak dôkaz o zločine má zabezpečovať obeť. Želajú si, aby 

generálna prokuratúra zaujala aktívnejší prístup a konala ex offo vo všetkých prípadoch a aby 

bremeno súdneho procesu nemusela znášať obeť. Poslanci si tiež myslia, že by sa mohla zlepšiť 

a aktívnejšie poskytovať pomoc pre obete, a to po psychologickej stránke, ako aj v oblasti 

súdneho usmernenia a administratívnych informácií o žalovaných prípadoch. Poslanci sa však 

jednoznačne zhodujú na tom, že je tu vážny problém, ktorý si vyžaduje spravodlivosť, pamiatku 

a nápravu. 

Poslanci EP zdôraznili význam spolupráce cirkvi s justíciou s cieľom uľahčiť prístup 

k dokumentácii v cirkevných archívoch, aby mohla justícia konať, a vyjadrili radosť z prísľubu, 

ktorý dala Episkopálna konferencia, pokiaľ ide o sprístupnenie príslušných archívov 

ministerstvu spravodlivosti. Vyjadrili však poľutovanie nad tým, že sa tak nestalo už dávno. 

Odporúčania 

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti Výbor pre petície predkladá zodpovedným 

vnútroštátnym orgánom tieto odporúčania: 

1. Vyjadruje poľutovanie nad zanedbaním povinnosti zo strany orgánov, o ktorých 

informovali predkladatelia petícií, obete a združenia obetí, a nad tým, že orgány ich 

neochránili alebo doteraz primerane nevyšetrili ich žaloby; žiada španielske orgány, aby 

sa zaviazali, že včas začnú posilnený, nepretržitý, trvalý a konkrétny dialóg 

s predkladateľmi petícií a združeniami dotknutých osôb;  

2. Odporúča vytvoriť špeciálnu prokuratúru, ktorá by riešila všetky prípady údajných 

krádeží a nezákonnej adopcie novorodencov; 

3. Vyzýva generálnu prokuratúru, aby zaujala proaktívnejší prístup a vo všetkých týchto 

prípadoch konala z vlastnej iniciatívy v snahe zabrániť tomu, aby bremeno súdneho 

procesu musela niesť obeť; 

4 Poukazuje na to, že španielsky štát je povinný v plnej miere dodržiavať Dohovor OSN 

o právach dieťaťa a Deklaráciu OSN o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným 

zmiznutím; domnieva sa preto, že španielsky štát by mal v prípade ukradnutých detí 

zabezpečiť, aby sa okrem všetkých opatrení, ktoré sú potrebné na zaistenie úplného 

súladu vnútroštátneho právneho rámca so záväzkami podľa medzinárodných právnych 

predpisov, uplatnil inštitucionálny prístup; 

5. Zastáva názor, že španielsky štát by mal ratifikovať Dohovor OSN o nepremlčateľnosti 

vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti a dokonca uznať trestné činy spáchané 

v súvislosti s prípadmi ukradnutých detí za zločiny proti ľudskosti; 
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6. Je pevne presvedčený, že potenciálne trestné činy súvisiace s prípadmi detí, ktoré ukradli 

počas Frankovej diktatúry, ako aj trestné činy spáchané po jej skončení by mali byť 

predmetom účinného a efektívneho vyšetrovania a nemala by sa na ne vzťahovať 

amnestia; vyzýva španielske orgány, aby v tejto súvislosti prijali potrebné legislatívne 

a súdne opatrenia na zrušenie platnosti akéhokoľvek výkladu vnútroštátneho práva, ktorý 

je v rozpore s riadnym dosiahnutím tohto cieľa;  

7. Požaduje jasný protokol, na základe ktorého budú orgány niesť zodpovednosť za 

vyšetrovanie prípadov týkajúcich sa obetí, ktoré majú bydlisko v inom členskom štáte, 

v súlade s článkom 17 smernice o právach obetí, a požaduje užšiu spoluprácu všetkých 

zapojených orgánov; 

8. žiada Interpol, aby monitoroval prácu vyšetrovacích orgánov na cezhraničných 

prípadoch; 

9. Naliehavo žiada španielske orgány, aby v spolupráci s obeťami a združeniami obetí 

prednostne a bezodkladne určili a uplatňovali konkrétne administratívne a právne 

riešenia vrátane pomoci na pokrytie výdavkov na právne poradenstvo, aby súdy 

a prokuratúry mohli vyšetriť z úradnej moci údajné krádeže novorodencov a poskytovať 

proaktívnu pomoc obetiam krádeží detí, ako uvádzajú občania EÚ vo svojich petíciách 

adresovaných Európskemu parlamentu; 

10. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby španielske orgány posilnili možnosti priameho zapojenia 

obetí a ich združení a dialógu s nimi s cieľom riešiť potrebu, a to nájsť riešenie 

prostredníctvom účinnej mediácie, ktorým by sa zvýšila dôvera obetí v budúce 

vyšetrovanie; 

11. Pripomína, že pri preskúmaní predložených petícií a sťažností sa zistilo, že väčšina 

prípadov sa stala v rokoch 1940 – 1992; odporúča španielskej vláde, aby ako prvý krok 

k zaisteniu práva obetí na pravdu, spravodlivosť a prostriedky nápravy uznala, že počas 

Frankovej diktatúry bol štát zapojený do systematických krádeží a nezákonných adopcií 

malých detí a/alebo sa im v tomto období nečinne prizeral, čím zaručí, že sa takáto vec 

už nikdy nestane; 

12. Naliehavo vyzýva španielske orgány, aby ihneď prijali potrebné opatrenia na to, aby sa 

vláda zaviazala poskytnúť zdroje a prijať opatrenia na pomoc pri riešení všetkých 

údajných prípadov krádeže novorodencov a nezákonnej adopcie, a aby posilnili svoj 

záväzok začatím informačných kampaní, ktorých súčasťou by malo byť aj využívanie 

sociálnych sietí, s cieľom zvýšiť povedomie všetkých zapojených strán o tom, že je 

potrebná čo najužšia práca a spolupráca so združeniami obetí;  

13. Odporúča vytvoriť osobitne pre tieto prípady samostatnú a verejne dostupnú vnútroštátnu 

databázu DNA, ktorá by umožnila krížové porovnávanie údajov obetí pri hľadaní ich 

vlastných rodín; požaduje, aby sa vo všetkých nahlásených prípadoch údajných krádeží 

malých detí vykonávali bezplatné testy DNA prostredníctvom Národného inštitútu 

toxikológie (INTCF) bez toho, aby bol potrebný príkaz súdu alebo prokuratúry a za účasti 

a/alebo dohľadu zástupcov právoplatne zriadených združení obetí;  

14. Odporúča prijať opatrenia potrebné na zaručenie bezpečnosti pri identifikácii 

novorodencov a pri nespochybniteľnom určovaní príbuzenského vzťahu prostredníctvom 
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uskutočňovania potrebných lekárskych, biometrických a analytických testov;  

15. Vyjadruje poľutovanie nad „obmedzeným pokrokom“, ktorý dosiahla španielska vláda 

pri vykonávaní odporúčaní uvedených v správe pracovnej skupiny OSN pre násilné alebo 

nedobrovoľné zmiznutia z roku 2014, a vyzýva španielsku vládu, aby naliehavo vykonala 

tieto odporúčania, a najmä schválila národný plán pátrania po nezvestných osobách; 

16. Odporúča poskytnúť viac finančných prostriedkov na činnosť kancelárie ministerstva 

spravodlivosti, ktorá pomáha obetiam možných krádeží novorodencov, a zabezpečiť, aby 

sa španielske orgány pevne zaviazali, že budú znášať výdavky na psychologickú pomoc, 

právne poradenstvo, pomoc v oblasti sociálneho zabezpečenia a prístup 

k administratívnym informáciám, a to so zreteľom na smernicu o právach obetí 

(2012/29); 

17. Víta rozhodnutie niektorých regionálnych parlamentov (napr. navarrského) poskytnúť 

obetiam bezplatnú právnu pomoc a odporúča španielskej vláde prijať potrebné 

mechanizmy a podobné legislatívne opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom 

poskytnúť všetkým občanom a všetkým dotknutým rodinám rovnakú pomoc a rovnakú 

ochranu na celom území krajiny vrátane bezplatného prístupu k spravodlivosti 

a dôkladného spracúvania ich žalôb vo všetkých prípadoch; 

18. Zaznamenáva usmernenia a konkrétne opatrenia vydané v rámci nelegislatívnych 

návrhov schválených Výborom pre spravodlivosť Poslaneckého kongresu o vyšetrovaní 

krádeží novorodencov a pomoci obetiam z 5. apríla 2016 a 10. júna 2014; 

19. Víta, že vo všeobecnom štátnom rozpočte na rok 2017 sa politické skupiny dohodli, že 

vyčlenia 100 000 EUR z rozpočtu ministerstva spravodlivosti, ktoré by sa mali použiť 

tak, aby na základe analyticky osvedčených údajov viedli k zlepšeniu riadenia a riešeniu 

žalôb dotknutých osôb, a odporúča vypracovať včasné preskúmanie s cieľom zaistiť 

dostupnosť primeraných zdrojov; zaznamenáva aj dohodu, ktorá sa dosiahla 

prostredníctvom kompromisného pozmeňujúceho návrhu, v ktorej sa zdôrazňuje 

výslovný prísľub vytvoriť technologickú platformu na pomoc dotknutým osobám a na 

vyšetrovanie genetických profilov; 

20. Víta usmernenia pripravené prokurátorom v rámci obežníka 2/2012 o zjednotení kritérií 

postupov v prípadoch únosov novorodencov a odporúča Najvyššej súdnej rade 

uskutočniť štúdiu možného zjednotenia kritérií, aby sa zabránilo premlčaniu týchto 

trestných činov; odporúča zaistiť a uľahčiť prístup k záznamom v občianskych registroch 

a starých nemocničných registroch pôrodov; 

21. Naliehavo vyzýva španielske orgány, aby zabezpečili vhodných odborníkov na 

nepretržité poskytovanie bezplatnej psychologickej pomoci obetiam;  

22. Požaduje úplnú a účinnú ochranu osôb, ktorých sa údajne dotkli únosy a nezákonné 

adopcie detí, prostredníctvom osobitného postavenia obete, a to tak rodičov, ako aj detí, 

ktorých totožnosť je známa, ktoré bude zahŕňať právo na náhradu od štátu, pričom treba 

zohľadniť smernicu o právach obetí; 

23. Zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby cirkevné orgány uznali svoju prípadnú účasť na 

únosoch detí a nezákonných adopciách, aby sa obetiam ospravedlnili; naliehavo ich 
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vyzýva, aby proaktívne a účinnejšie spolupracovali s ministerstvom spravodlivosti a aby 

obetiam zabezpečili prístup k archívom farností a náboženských združení, pričom 

umožnia úplný prístup a zabezpečia najvyššiu mieru transparentnosti s cieľom uľahčiť 

súdne vyšetrovanie v rámci možnosti umožnením stretnutí; 

24. Uznáva, že sa katolícka cirkev ospravedlnila ženám, ktoré sa stali obeťami nútených 

adopcií v Spojenom kráľovstve, a nabáda na podobné uznanie obetí aj Španielsko; 

25. Napokon odporúča bezodkladné vytvorenie vyšetrovacej komisie v rámci Poslaneckého 

kongresu, ktorá by prispela k lepšiemu pochopeniu problému, posúdila, či výsledky 

testov INTCF sú reprezentatívne, zistila, či išlo o prácu jednotlivcov alebo 

inštitucionalizovanej siete obchodníkov s ľuďmi, a navrhovala by lepšie opatrenia 

v záujme objasnenia činov s cieľom zabrániť tomu, aby sa podobná situácia zopakovala 

aj v budúcnosti; v tejto komisii by mali byť zastúpené združenia obetí, ministerstvo 

spravodlivosti a OMC (Organización Médica Colegial); 

26. Považuje za mimoriadne dôležité zriadiť špecializovaný súdny útvar, ktorému budú 

poskytnuté potrebné finančné a policajné zdroje a ktorý sa bude venovať vyšetrovaniu 

údajných prípadov ukradnutých detí; 

27. Požaduje vytvorenie skupiny sudcov, ktorí budú viesť ad hoc vyšetrovania, a to aj 

vzhľadom na mnohé sťažnosti týkajúce sa udalostí rovnakej povahy;  

28. Zdôrazňuje, že viaceré zistenia poukazujú na to, že v prípade ukradnutých detí boli skutky 

páchané za účasti združenia a boli podmienené systémom; vyzýva španielske orgány, aby 

všetky činnosti pri vyšetrovaní vykonávali dôsledne a zohľadnili pri tom všetky sťažnosti 

a príslušné listinné dôkazy, ktoré predložili dotknutí občania; 

29. Zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby španielska vláda plne spolupracovala v rámci 

medzinárodného vyšetrovania únosov detí a nezákonných adopcií, najmä v prípade 

4591/2010, ktorý vyšetruje argentínska sudkyňa María Servini de Cubria, a nedávno 

začatého vyšetrovania, ktoré vedie mexická národná prokuratúra; 

30. Vyzýva Komisiu, európsku ombudsmanku a Agentúru EÚ pre základné práva, aby 

v rámci svojich právomocí vyšetrovali a monitorovali možné porušovanie práv obetí 

násilných alebo nedobrovoľných zmiznutí spáchaných španielskymi orgánmi;  

31. Žiada predsedu Výboru pre petície, aby túto správu postúpil všetkým predkladateľom 

petícií a právoplatne zriadeným združeniam obetí krádeží detí alebo nezákonných 

adopcií, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Európskej 

komisii, európskej ombudsmanke, Agentúre EÚ pre základné práva, vláde Španielska, 

vládam autonómnych spoločenstiev v Španielsku, španielskemu ombudsmanovi 

a pracovnej skupine OSN pre násilné alebo nedobrovoľné zmiznutia.  
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Menšinové stanovisko PPE  

 

Skupina PPE podporuje právo obetí únosov novorodencov v Španielsku na nezávislé a účinné 

súdne vyšetrovanie.  

 

Podporujeme bezplatné vykonávanie testov DNA pre všetky obete; žiadame cirkev, aby 

dotknutým rodinám sprístupnila svoje archívy; sme za to, aby sa kancelárii ministerstva 

spravodlivosti, ktorá poskytuje pomoc obetiam, značne navýšili finančné prostriedky 

a podporujeme vyšetrovaciu komisiu Poslaneckého kongresu, čím sa plnia požiadavky 

predkladateľov petícií.  

 

Vzhľadom na mimoriadne citlivý charakter tejto inšpekčnej návštevy sme presvedčení, že táto 

správa musí byť vyvážená a založená na faktoch. Preto sme podporili pôvodný návrh správy, 

ktorú vypracovala predsedníčka delegácie. 

 

Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že v odporúčaniach konečnej správy sa konštatuje, že 

uvedené trestné činy spáchal španielsky štát, čo sa uvádza v pozmeňujúcich návrhoch č. 23 

a 74, ktoré predložila skupina GUE/NGL. Zdôrazňujeme, že neexistuje dôkaz, ktorý by 

umožnil dospieť k takémuto záveru. Máme, žiaľ, dojem, že za takýmito vyhláseniami je snaha 

vytĺcť vnútorný politický kapitál. Na záver by sme chceli zdôrazniť, že zistenie, či tieto trestné 

činy spáchali jednotlivci alebo inštitucionalizovaná sieť obchodníkov, patrí do právomoci 

súdnictva a nie výboru pre petície.  
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