
 

CR\1140098HU.docx  PE608.138v05-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Petíciós Bizottság 
 

23.11.2017 

TÉNYFELTÁRÓ 
LÁTOGATÁSRÓL KÉSZÜLT 
BESZÁMOLÓ ÉS AJÁNLÁSOK 

a 2017. május 22–23. közötti spanyolországi tényfeltáró látogatás nyomán 

 

Petíciós Bizottság 

A küldöttség tagjai: 

Jude Kirton-Darling (S&D) (a küldöttség vezetője) 

Julia Pitera (EPP) 

Michela Giuffrida (S&D) 

Tatjana Ždanoka and (Greens/EFA) 

Eleonora Evi (EFDD) 

 

Kísérő képviselők: 

Rosa Estaràs Ferragut (EPP) 

Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) 

Josep-Maria Terricabras (Greens/EFA) 

 



 

PE608.138v05-00 2/33 CR\1140098HU.docx 

HU 

Tartalom 

Célkitűzés ............................................................................................................................... 3 

Találkozó az Igazságügyi Minisztériummal (2017. május 22.) ............................................. 3 

Találkozó a Legfőbb Ügyészséggel (2017. május 22.) .......................................................... 8 

Találkozó a helyettes ombudsmannal (2017. május 22.) ..................................................... 12 

Találkozó orvosokkal, szakértőkkel és újságírókkal (2017. május 23.) ............................... 15 

Kerekasztal a petíciók benyújtóival (2017. május 23.) ........................................................ 19 

Találkozó a spanyol képviselőház igazságügyi bizottságával (2017. május 23.) ................ 22 

Találkozó a Spanyol Püspöki Konferenciával (2017. május 23.) ........................................ 24 

Általános észrevételek .......................................................................................................... 25 

Ajánlások .............................................................................................................................. 26 

Az EPP képviselőcsoport kisebbségi véleménye ................................................................. 31 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL ................. 32 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA ............................ 33 

 

 



 

CR\1140098HU.docx 3/33 PE608.138v05-00 

 HU 

Célkitűzés 

A spanyolországi tényfeltáró látogatás célja, hogy találkozzanak az 1013/2012., 1201/2012., 

1209/2012., 1323/2012., 1368/2012., 1369/2012., 1631/2012., 1790/2012., 1772/2012., 

1779/2012., 927/2013. és 758/2013. petíciók benyújtóival, és párbeszédet kezdeményezzenek 

a nemzeti hatóságokkal, hogy jobban megértsék a petíciók benyújtói által Franco diktatúrája 

alatt és után a kórházakban elrabolt újszülöttekkel kapcsolatban benyújtott panaszok 

különböző szempontjait.  

Az említett csecsemőrablások és illegális örökbefogadások a polgári és büntetőjog területéhez 

kapcsolódnak, amelyek nem tartoznak az uniós jog rendelkezéseinek hatálya alá. Uniós 

jogszabály (nevezetesen a 2201/2003/EK rendelet [az úgynevezett „Brüsszel IIa. rendelet”]) 

jelenleg csak a joghatóságot és a más tagállamban hozott ítéletek elismerését és végrehajtását 

szabályozza.  

Ezért a petíció benyújtói által hivatkozott ügyekben a tagállamra hárul annak feladata, hogy 

biztosítsa az alapvető jogokkal kapcsolatos, nemzetközi megállapodásokból és belső 

jogszabályaiból fakadó kötelezettségei teljesülését. 

Találkozó az Igazságügyi Minisztériummal (2017. május 22.) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín asszony, államtitkár 

Joaquín Delgado Martin úr, az igazságszolgáltatási külkapcsolatokért felelős főigazgató 

Carmen Troya Calatayud asszony, az újszülöttek állítólagos elrablása által érintettek 

tájékoztató szolgálatának koordinátora. bírósági végrehajtó 

Antonio Alonso Alonso úr, a Nemzeti Toxikológiai és Kriminalisztikai Intézet Madridi 

Osztálya Biológiai Szolgálatának orvosa 

A küldöttséget Carmen Sánchez-Cortés Martín államtitkár asszony fogadja, aki ismerteti az 

Igazságügyi Minisztérium alapvető célkitűzését az újszülöttek elrablásának ügyében, azaz azt, 

hogy igyekeznek a lehető legnagyobb intézményi támogatást nyújtani az érintettek számára 

realisztikus és kivitelezhető megoldások keresésével, amelyek megkönnyítik a családtagjaik 

megkeresése céljából indított nyomozásokat a tények tisztásának és a büntetőjogi 

felelősségnek, illetve az ebből fakadó egyéb intézkedéseknek a sérelme nélkül. 

Azok a tények, amelyek meghatározták az igazságszolgáltatásnak az újszülöttek állítólagos 

elrablása tárgyában folytatott nyomozások során tanúsított magatartását, és amelyek teret 

engedtek az érintettek számára nyújtott támogatási intézkedéseknek, az érintettek szervezetei 

által benyújtott panaszokból származtak, amelyek alapvetően az 1960-as és az 1980-as évek 

között illegális csecsemőkereskedelmi hálózat állítólagos fennállásához kapcsolódnak. 

A Minisztérium – amint összegyűjtötte az ügy előzményeit és a hozzá kapcsolódó szükséges 

információkat – tanácskozásra hívta a kérelmező szervezeteket és érintetteket, hogy 

egybefogja a követeléseiket, és elvégezze a náluk felmerült problémák elsődleges 

azonosítását, hogy megtalálja a lehetséges megoldások irányát. Az Igazságügyi 

Minisztériumban 2012 februárjában került sor az első találkozóra a kérelmező szervezetekkel 
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és érintettekkel, ahol előadták azokat a problémákat, amelyekkel a tények kivizsgálása során 

találkoztak. A Minisztérium kötelezettséget vállalt arra, hogy állandó és stabil 

együttműködést kezdeményez az érintettekkel, és beleegyezett a rendszeres ülések tartásába. 

Ezenkívül a Minisztérium hangsúlyozta a különböző közintézmények közötti együttműködés 

megerősítésének szükségességét: 

 felvette a kapcsolatot a Belügyminisztériummal, hogy megvizsgálják a bűnüldöző 

szervek az említett panaszok kivizsgálásában való hatékony fellépésének lehetőségeit. 

 Felvette a kapcsolatot a Legfőbb Ügyészséggel, és kérte, hogy vizsgálja meg egy 

általános, valamennyi ügyészségnek címzett utasítás kidolgozásának életképességét, 

amelyben meghatározzák az ilyen ügyekben való fellépés szabályozott mintáit, 

melyek célja alapvetően a lehető legnagyobb mértékű támogatás nyújtása az érintettek 

számára. 

 Felvette a kapcsolatot a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséggel, amellyel közölte azokat 

a konkrét nehézségeket, amelyekkel az érintettek a különböző archívumokban és 

nyilvántartásokban (kórházi központok, anyakönyvi hivatalok stb. iratai) szereplő 

információkhoz való hozzáférés során találkoztak. 

 konzultált az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, hogy 

elemezze az együttműködés formáit ezen a területen, tekintettel az ügynek a 

klinikákon és kórházakban tanúsított magatartással kapcsolatos vonatkozásaira. 

 Az Igazságügyi Minisztérium ezzel párhuzamosan a saját hatásköre alá tartozó 

szervezetekhez kapcsolódóan: (nevezetesen a Nemzeti Toxikológiai és 

Kriminalisztikai Intézet [INTCF] és az áldozatsegítő irodák) is intézkedett. 

Az Igazságügyi Minisztérium az érintettekkel való első találkozón megragadta az alkalmat, 

hogy megállapítsa, hogy nagyon sok esetben indított bírósági eljárást, amely nem elégítette ki 

teljes mértékben az érdekeit, mivel az ilyen tettekből esetlegesen eredő büntetőjogi vagy 

közigazgatási következmények sérelme nélkül az érintettek elsődleges érdeke a családtagjaik 

tartózkodási helyének megállapítása lenne. Ezért az erőfeszítéseket olyan mechanizmusok 

létesítésére kellett összpontosítani, amelyek a lehető legnagyobb mértékben elősegítik a 

vizsgálatot. Ezért az érintettek számára egy, a „csecsemőrablás által érintett személyek 

számára adminisztratív iránymutatási és tájékoztató szolgálatot” hozott létre. A működését 

2013. február 26-án megkezdő szolgálat megfelelő biztosítása érdekében egy iroda 

létrehozásáról határoztak, amely Madridban, a calle de la Bolsa n° 8. szám alatt található, és 

amelynek szolgáltatásait napi szinten köztisztviselők látják el, akik továbbítják a kérelmeket 

és fogadják az érintetteket, mely feladatok ellátásához a szolgálat e célra készített saját, belső 

szervezeti szabályzattal, továbbá az adatok rögzítésére szolgáló külön informatikai 

alkalmazással rendelkezik. 

A szolgálat célja, hogy a tényszerű információk mellett átadja az érintettek számára a 

születéshez vagy a szüléshez kapcsolódó, a közigazgatás birtokában lévő dokumentumokat, 

amelyek az anyakönyvi hivatalokban, a temetőkben, a kórházakban, a püspökségeken, a 

tartományi vagy helyi önkormányzatoknál stb. fellelhetőek. Ennek célja, hogy az érintettek 

számára lehetővé tegye, hogy mindezt a vér szerinti kapcsolat meghatározására általuk 

megfelelőnek ítélt polgári vagy a büntetőeljárásokban felhasználhassák. Ebben az irodában 

adják meg a szükséges hozzájárulást a születéshez vagy a szüléshez kapcsolódó adatoknak az 

Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak való továbbításához, és így 
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folytassák a rokoni szálak felderítését a kórtörténetben vagy bármely más, az egészségügyi 

intézmények birtokában lévő dokumentumban szereplő személyekkel. Ezenkívül a 

Belügyminisztérium szorosan együttműködik a tájékoztató szolgálattal az ország egész 

területén megtalálható panaszirodáin és ügyfélszolgálatain keresztül. Ennek érdekében az 

ezen az ügyön közösen dolgozó valamennyi intézmény kinevezett egy felelős kapcsolattartó 

személyt, aki összegyűjti a saját hatáskörébe tartozó szerveknél megtalálható információkat 

annak érdekében, hogy összeállíthassa az egyes konkrét esetekre vonatkozó információkat és 

dokumentumokat. 

Az adatokhoz és dokumentumokhoz való hozzáférést az olyan területekhez kapcsolódó, 

megállapított jogi követelményeknek megfelelően biztosítják, mint az érintett személy 

hozzájárulása, az adatok védelme, az információk bizalmas jellege és a hatóságok felelőssége. 

Az érintett személyről az ezen a területen hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően 

semmilyen adatot nem gyűjtenek be közvetve vagy közvetlenül az adott személy szabad, 

konkrét és tájékoztatáson alapuló beleegyezése nélkül. 

Az összes összegyűjtendő információ megfelelő módon történő kezelése érdekében a 2012. 

október 1-jei JUS 2146/2012. rendelettel két adatállományt hoztak létre: 

 119. számú adatállomány: a csecsemőrablás által érintett személyek által benyújtott 

adminisztratív tájékoztató kérelmek. 

 120. számú adatállomány: a csecsemőrablás által érintett személyek DNS-profiljai. 

Emellett elfogadták a kérelmek hivatalos formanyomtatványait, amelyek célja, hogy 

biztosítsák, hogy az érintettek az információk és dokumentumok megszerzéséhez szükséges 

valamennyi technikai és személyazonosító adatot, illetve azokat az adatokat is megadják, 

amelyek a Nemzeti Toxikológiai és Kriminalisztikai Intézet (INTCF) jelentésének 

elkészítéséhez szükségesek. Az INTCF egy eljárási szabályzatot hozott létre a begyűjtött 

genetikai profilok központi összegyűjtése érdekében, aminek az a célja, hogy egyetlen 

adatbázisba rögzítse őket, ezáltal valamennyi érintett személyt össze lehet hasonlítani a 

genetikai hasonlóságok meglétének igazolása céljából. 

Az Igazságügyi Minisztérium a bírósági eljárások összetettsége miatt egyes, a lakosság nagy 

része számára nehezen érthető ügyekben, valamint a létrejött társadalmi nyugtalanság 

kezelése érdekében szükségesnek tartotta a számára elérhető valamennyi eszköz érintett 

személyek rendelkezésre bocsátását azért, hogy legyen egy olyan hivatkozási pont, ahova 

tájékoztatásért, tanácsért és megfelelő – köztük pszichológiai – ellátásért fordulhatnak. 

Ezzel összefüggésben külön szabályzatot fogalmaztak meg az illegális örökbefogadási ügyek 

kezelésére vonatkozóan, amelyet az e minisztériumi osztály alá tartozó áldozatsegítő irodák 

alkalmaznak. A szabályzat az olyan területek áldozatsegítő irodái számára is elérhetőek, 

amelyeken a hatásköröket átruházták az autonóm közösségeknek. 

Az áldozatsegítő irodákban személyes és minősített figyelmet fordít az ügyfelekre az eljárási 

tisztviselő, illetve szükség esetén egy pszichológus. Az irodákban általános tájékoztatást 

nyújtanak a bírósági eljárások lefolytatásának folyamatáról, a DNS-vizsgálatok elvégzéséről 

és a tárgyalás során egy kísérő biztosításának lehetőségéről. Ezenkívül az eljárás több 

szakaszában nyújtanak pszichológiai segítséget az ezt igénylő érintett személyek részére az 

Irodák által alkalmazott általánosított segítségnyújtási iránymutatásnak megfelelően. 
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Mit kínál ez a szolgálat? 

 Tájékoztatás és adminisztratív dokumentumok: A szolgálat segít hozzáférést 

biztosítani az áldozatoknak a közigazgatás és az intézmények birtokában lévő 

dokumentumokhoz és információkhoz, többek között az anyakönyvi adatokhoz, az 

egészségügyi iratokhoz stb. 

 Genetikai profilt tartalmazó adatállomány létrehozása: A Nemzeti Toxikológiai és 

Kriminalisztikai Intézet egy központi helyen fogja összegyűjteni az érintettek által 

biztosított genetikai jelentésekből vagy az INTCF-től eltérő, külső laboratóriumoktól 

megszerzett elektronikus fájlokból begyűjtött profilokat abból a célból, hogy egyetlen 

adatbázisba rögzítse őket, ezáltal valamennyi érintett személyt össze lehet hasonlítani 

a genetikai hasonlóságok meglétének igazolása céljából, amelyekből felderíthetők a 

biológiai családi kapcsolatok nyomai (az érintettek számára térítésmentes eljárás). 

Ki és hogyan férhet hozzá a tájékoztató szolgálathoz? 

Azok, akik csecsemőrablással kapcsolatos feltételezések bizonyítékaival rendelkeznek, 

ideértve azokat a szülőket, akik biológiai gyermekeiket keresik, a gyermekeket, akik biológiai 

szüleiket keresik, vagy a testvéreket, akik biológiai testvéreiket keresik, továbbá azokat a 

személyeket, akiknek jogos érdeke fűződik ehhez. Az Igazságügyi Minisztérium honlapján a 

szolgálat működésével, célkitűzéseivel és a hozzá fordulás módjaival kapcsolatos minden 

szükséges információ megtalálható. Számos módon lehet információkat kérni: személyesen, 

telefonon vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapján található linken keresztül az iroda 

elektronikus kapcsolattartási nyomtatványával. 

A kérelem benyújtását követően az együttműködési megállapodást aláíró mindegyik fél által 

kijelölt kapcsolattartón keresztül elindítják a szükséges eljárásokat, melyekben megkérik a 

konkrét esetekben fellelhető információkat és dokumentumokat. A tájékoztató szolgálat másik 

fontos feladata a Nemzeti Toxikológiai és Kriminalisztikai Intézet adatbázisából vagy privát 

laboratóriumokból az érintettektől begyűjtött DNS-profilok rögzítésének lebonyolítása. A 

rögzítést megelőzően az INTCF megállapítja, hogy az elvégzett elemzés megfelel-e a 

megbízhatóságot garantáló technikai minimumkövetelményeknek. 

A kérelem benyújtása után megindítják az adminisztratív eljárást, felveszik az adatokat az 

informatikai alkalmazásba, és beolvassák az érintettek által benyújtott dokumentációt. Az 

érintettek nyomon követhetik az eljárásukat, és a szolgálat által biztosított felhasználónévvel 

és jelszóval hozzáférhetnek ahhoz, továbbá ki is nyomtathatják a már begyűjtött 

dokumentumokat. Fontos megjegyezni, illetve itt hívjuk fel az összes érintett figyelmét arra, 

hogy az adminisztratív eljárás nem indít semmilyen bírósági – polgári jogi vagy büntetőjogi – 

eljárást. Az adminisztratív szolgálattal az a cél, hogy megkönnyítsék az információk gyűjtését 

arra az esetre, ha az érintett az információk ismeretében bírósági útra kívánja terelni az ügyet. 

Az említett jelentés önmagában nem vált ki semmilyen joghatást, még akkor sem, ha 

bizonyítékként felhasználható. Az áldozatok a jelentés tartalmának megismerését követően 

maguk indítják el az általuk megfelelőnek ítélt eljárást, amennyiben azt szükségesnek vélik. 

A Minisztérium kötelezettséget vállalt arra, hogy kialakítja az együttműködés formáit az 

érintettekkel, és beleegyezett abba, hogy kinevezzenek egy közvetítőt az Igazságügyi 

Minisztérium részéről a velük való kapcsolattartásra, hogy ezzel biztosítsák a működőképes 

és hatékony kommunikációt.  
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A tájékoztató szolgálat statisztikája a 2013. február 26. és 2017. április 30. közötti 

időszakban: 

 567 eljárást indítottak, amelyekben 693 személy érintett. 

 Az állítólagos, tájékoztató szolgálat tudomására jutott csecsemőrablásokkal 

kapcsolatos szülések nagyrészt a 60-as és a 70-es években történtek. 

 Az eljárásokat megindító kérelmek többségét a tájékoztató szolgálatnak vagy az állami 

rendőrség kirendeltségeinek nyújtották be. 

A Nemzeti Toxikológiai és Kriminalisztikai Intézet (INTCF) ismertetett egy jelentést1, amely 

tartalmazta az újszülöttek exhumált csontmaradványaiból és egyéb, a halál után megvizsgált 

szöveteikből (biopszia) nyert DNS-minták vizsgálatának általános eredményeit összesen 128 

esetre vonatkozóan, amelyekben voltak arra utaló jelek, hogy az újszülött gyermeket 

elrabolták; a vizsgálatokat a 2011–2017 közötti időszakban az ügyészségtől beérkező 76, 

illetve a vizsgálóbíróságtól beérkező 52, DNS-vizsgálatra irányuló kérelem nyomán végezték. 

A DNS-vizsgálatokról szóló jelentés adatai azt mutatják, hogy a Nemzeti Toxikológiai és 

Kriminalisztikai Intézet által elemzett esetek többségében nem lehet az újszülöttek elrablását 

megállapítani, mivel az esetek 90%-ában a rokonoknál végzett DNS-vizsgálatok révén 

sikerült azonosítani az újszülötteket. 

Az Igazságügyi Minisztérium azzal fejezi be, hogy úgy kezelte az újszülöttek elrablásának 

állítólagos eseteihez kapcsolódó problémakört, hogy megnyitotta a dokumentumok és 

információk megszerzésének csatornáját, és felajánlotta az áldozatoknak, hogy rögzíttethessék 

a genetikai profiljukat az INTCF adatbázisában, ám semmiképpen nem akarta helyettesíteni a 

bírák és bíróságok igazságszolgáltatásban betöltött szerepét. 

A kérdések órája szakaszban a következő európai parlamenti képviselők tettek fel kérdéseket: 

 Jude Kirton Darling a Minisztérium által azoknak az áldozatoknak felajánlott 

támogatásról kérdezett, akik maguk viselik a bűncselekmény bizonyításának terhét. 

 Eleonora Evi az ENSZ erőszakos eltüntetésekkel és nem önkéntes eltűnésekkel 

foglalkozó 2014. évi munkacsoportjának ajánlásairól, illetve a bűncselekmény 

elévüléséről kérdezett. 

 Michela Giuffrida az áldozatsegítő szolgálat eljárásáról kérdezett, amely talán lehetne 

humánusabb és kevésbé adminisztratív. 

 Julia Pitera a szervezetek által és a Minisztérium szolgálatánál bejelentett esetek 

közötti különbség magyarázatáról kérdezett. 

 Tatjana Zdanoka azt kérdezte, hogy az igazságszolgáltatás miért késett ennyit a 

válaszlépéssel, és jelenleg miért csak egy személy ellen folyik eljárás. 

 Marina Albiol az ügyészség ösztönzésének szükségességéről kérdezett, hogy 

kivizsgálja az eltűnési eseteket, továbbá érdeklődött egy koordináló ügyész 
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kinevezéséről, a DNS-tesztek ingyenessé tételéről és kérte az 1940-es és 1950-es 

években eltűnt gyermekek eseteinek kivizsgálását. Megkérdezte továbbá, hogy 

tisztában vannak-e azzal, hogy az argentin kormány hogyan kezelte a korábbi hasonló 

eseteket.  

 Josep-Maria Terricabras arról beszél, hogy még proaktívabban kell reagálni az 

áldozatok felé, és megfelelő módon meg kell vizsgálni az eseteket, és azt javasolja, 

hogy az első teszt nem exhumálás legyen, hanem kórházi dokumentumokon alapuló 

vizsgálat. 

 Rosa Estarás arról kérdezett, hogy megnyugtató megoldást kell adni az áldozatoknak, 

hogy hiányolja a Belügyminisztériummal és az Egészségügyi Minisztériummal, illetve 

az autonóm közösségek képviselőivel való egyeztetést. 

Joaquín Delgado, a Minisztérium képviselője az alábbi válaszokat adta: 

 Kirton Darling részére: ismertette, hogy az ügyek kivizsgálása a büntetőeljárást 

megindító ügyészség hatáskörébe tartozik. A polgári pert a magánszemélyek indítják, 

és nekik kell benyújtaniuk a keresetet. Az Igazságügyi Minisztérium azzal segít nekik, 

hogy átadja és megkeresi a dokumentumokat. 

 Eleonora Evi részére: a bűncselekmény elévülését illetően ismertette, hogy a 

kiskorúak eltűnésével kapcsolatos bűncselekmények nem évülnek el, az a bíróságoktól 

függ, és nincs egységesített követelmény. A 2014. évi ENSZ-munkacsoporttal 

kapcsolatban nem érkezett válasz. 

 Michela Giuffrida asszony számára megerősítette, hogy a minisztérium teljes 

mértékben elkötelezett az áldozatok és az érintett személyek számára iránymutatást és 

tanácsadást nyújtani. 

 Emlékeztette Marina Albiol asszonyt, hogy amennyiben olyan ügyet archiválnak, 

amely esetében minden vizsgálati útvonalat kimerítettek, azt mindig újból meg lehet 

nyitni.  Az Ügyészség rendelkezik felhatalmazással arra, hogy eljárjon ilyen 

ügyekben, és ösztönözték, hogy indítson vizsgálatokat, továbbá az Ügyészség által 

kért DNS-tesztek ingyenesek. Az argentin esettel kapcsolatban azt válaszolta, hogy 

semmit nem tud róla. 

Találkozó a Legfőbb Ügyészséggel (2017. május 22.) 

José Manuel Maza Martín úr, legfőbb ügyész  

José Miguel de la Rosa Cortina úr, a Legfőbb Ügyészség Technikai Titkárságának 

koronaügyésze 

María Luzón Cánovas, a Legfőbb Ügyészség Technikai Titkárságának főügyésze 

Az 1978. évi spanyol alkotmány 124. cikkében közvetlenül bízza meg az Ügyészséget a 

jogszerűség, az állampolgárok jogai és a törvény által oltalmazott közérdek védelme 

érdekében az igazságszolgáltatás hivatalból vagy az érdekeltek kérelmére történő fellépésének 

előmozdításával, minden esetben a jogszerűség és a pártatlanság elveinek betartása mellett.  
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Ezen alkotmányos álláspontból kiindulva a Törvénytelen Örökbefogadás Áldozatainak 

Országos Szövetsége (ANADIR) 2011 januárjában egy 261 személy által aláírt panaszt 

terjesztett elő a Legfőbb Ügyészségen. A Legfőbb Ügyészség kötelezettséget vállalt arra, 

hogy valamennyi családnak választ adnak, akik elszenvedték egy újszülött elvesztését, és akik 

feltették a kérdést, hogy fennállt-e egy újszülött gyermek halott csecsemővel való 

felcserélésének elkövetése, vagy ami ezzel megegyezik, hogy az a gyermek, akiről azt 

mondták, hogy elhunyt, nem volt-e valójában gyermekrablás áldozata. Ez a közös panasz egy 

újszülöttek elrablásával és egy másik pár gyermekeként történő anyakönyvezésével 

foglalkozó hálózat meglétét sugallta, amely elsősorban az 1950-es és az 1990-es évek között 

működött. A Legfőbb Ügyészség megvizsgálta a panasz tárgyát képező eseményeket, és 

semmilyen nyomot nem talált, amely alátámasztotta volna az említett célokból működtetett 

szervezet meglétét. A jelentett események Spanyolország egész területén szétszórva történtek 

szülőotthonokban és kórházakban, különböző egészségügyi csapatokkal, a szülőanyák 

teljesen eltérő társadalmi osztályokba tartoztak, és teljesen más családi helyzetben voltak, így 

voltak köztük újdonsült, férjezett vagy egyedülálló anyák, illetve már több gyermeket szült 

anyák is. Mivel nincsenek olyan bizonyítékok, amelyek alátámasztanák, hogy a bejelentett 

csecsemőrablásokat összehangoltan követték el, az Ügyészség úgy vélte, hogy a panasz 

kezelésének az a legjobb módja, ha minden egyes bejelentett esetet külön vizsgálnak ki, és a 

hatáskörök meghatározásához azt a helyet veszik alapul, ahol az édesanya életet adott a 

gyermeknek. Így az ügyeket arra a spanyol ügyészségre továbbítják, amelynek a területén az 

említett bejelentésben szereplő szülés történt. Ez lehetővé tette, hogy minden egyes ügyészség 

részletekbe menően kivizsgálhassa az összes tényt, beszerezze a kórházaktól a 

kórtörténeteket, a születési és halotti anyakönyvi kivonatokat, a tartományi levéltárak és 

temetők dokumentumait, és általánosságban vizsgálatokat végezzen – amennyiben a földi 

maradványok ezt lehetővé teszik – a minták begyűjtése érdekében, hogy a Nemzeti 

Toxikológiai Intézet a rokonság megállapítása céljából elvégezhesse a DNS-ek összehasonlító 

elemzését és vizsgálatát. Az első panaszok kivizsgálásához újabb benyújtott panaszok 

érkeztek a különböző területi ügyészségekre, ezért kinevezték az Ügyészség Technikai 

Titkárságának egyik tagját, hogy központosítsa és koordinálja a különböző ügyészségek 

eljárását.  

A koordináció céljából és a 2012. év során bejelentett minden egyes eset tisztázásában való 

elmerülés érdekében a Legfőbb Ügyészség egy körlevelet (2/2012.) tett közzé az „újszülött 

gyermekek elrablásával kapcsolatos eljárások követelményeinek egyesítéséről”. A körlevél 

olyan követelményeket határoz meg, amelyek az összes ügyészre vonatkozóan egységesítik, 

hogy milyen módon kell lefolytatniuk a panaszok kivizsgálását mind az ügyész vizsgálatának 

folyamatát, mind a bírósági eljárást illetően. A körlevél legfőbb kiindulópontja a bejelentett 

esetek kivizsgálásának kötelezettsége, és eltekint a lehetséges elkövetett cselekmény elévülése 

intézményének jövőbeli alkalmazásától. Azaz a panasz jogi megvalósíthatóságától 

függetlenül igyekeznek tisztázni a valós történteket. Az Ügyészség annak érdekében, hogy 

megkönnyítse az esetek kivizsgálását és bíróság elé kerülését, egy követelményt fogalmaz 

meg az elévüléssel kapcsolatban: az illegális fogva tartás bűncselekmény egy folyamatos 

bűncselekmény (amely a jogellenes helyzet fennállásáig elkövetettnek tekintendő), és amíg az 

illegálisan fogva tartott sértett nem ismeri fel, hogy bűncselekmény áldozata, nem indul el az 

elévülési idő, mivel fennáll az említett jogellenes helyzet. 

Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy a bűncselekmény elévülésének témájával foglalkozó 

bíróságok és törvényszékek nem oldották meg egyértelműen a kérdést (egyes bíróságok 

követték az Ügyészség álláspontját, ám mások megállapították, hogy ha „az áldozat kiskorú, 
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az időtartam attól a naptól kezdődik, amikor az áldozat elérte a felnőttkort, és amennyiben az 

áldozat ennek elérése előtt elhunyna, az időtartam a halál időpontjától kezdődik”). 

Az Ügyészség fellépése három területre bontható:  

 az Ügyészség vizsgálatának folyamata 

 a bírósági eljárások lefolytatásának ösztönzése  

 az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium 

és a Legfelsőbb Ügyészség közötti együttműködési megállapodás (kelt: 2013. február 

26.) nyomon követésével és ellenőrzésével foglalkozó bizottságban az újszülöttek 

állítólagos elrablása által érintettek tájékoztató szolgálatának területén való fellépések 

továbbfejlesztése, mely bizottság utolsó ülését 2017. március 24-én tartotta. 

Amióta az ANADIR 2011 januárjában benyújtotta az első kollektív panaszt, csökkenés 

figyelhető meg a benyújtott panaszok számában. 2011-ben 1346 panaszt nyújtottak be, 

amelyek következtében ugyanennyi ügyészségi vizsgálati eljárás indult; a következő években 

2012-ben 463, 2013-ban 165, 2014-ben 79, 2015-ben 26, 2016-ban 13 és 2017-ben 3 esetet 

jelentettek be. A 2011 és 2017 között összesen megkezdett 2095 ügyészségi vizsgálati 

folyamat közül az esetek 25%-ában (522) nyújtott be panaszt az ügyész az igazságügyi 

szervekhez, és indította el a megfelelő bírósági eljárást, a többi ügyet pedig három kivételével 

– amelyek továbbra is vizsgálat tárgyát képezik – archiválták az Ügyészségen. 

Az e jelentés tárgyát képező petíciókat illetően hat petíció (1201/2012, 1209/2012, 

1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) az Ügyészségre benyújtott panasz volt, amelyek 

ugyanennyi ügyészségi vizsgálati folyamatot indítottak el, ám ezeket végül sajnos anélkül 

archiválták, hogy teljes mértékben fel tudták volna deríteni azokat, és hogy megállapították 

volna, hogy a panaszosok utólagos panaszt nyújtottak volna be a bíróságon.  

Az 1013/2012. számú petíciót szintén benyújtották az Ügyészségre is, amely az 

Ügyészségnek a granadai vizsgálóbíróság előtt benyújtott panaszával zárult, ám végül a 

Nemzeti Toxikológiai Intézet véleménye alapján megszüntették az eljárást, mivel az 

kimondta, hogy a maradványok összehasonlító DNS-vizsgálata alapján a panaszos biológiai 

apaságának 99,9%-os valószínűsége áll fenn. 

Három petíció (1323/2012, 1631/2012 és 758/2013) nem kapcsolódik az Ügyészségre 

benyújtott panaszokhoz, bár az első kettő esetében bizonyítható, hogy nyújtottak be panaszt a 

granadai vizsgálóbírósághoz, ám az utolsó, 758/2013. számú petíció esetében az Ügyészség 

nem ismeri a konkrét tényeket, és az ügyben nem folyik bírósági eljárás. A vizsgálatokat a 

brit rendőrség végezte. 

Az Ügyészség által végzett munka ellenére a vizsgálatok eredménye nem igazolta a 

büntetőjog által előírt mértékű bizonyossággal és szigorral a kifogásolt esetek mögötti 

igazságot, vagy nem lehetett vád alá helyezni az érintett személyeket, akik közül néhányan 

már elhunytak. Az Ügyészség azzal folytatja a munkát, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy 

választ ad – bár az esetleg nem lesz mindig kielégítő – minden helyzetre, amire bizonyíték a 

Madridi Ügyészség által a 46. számú fővárosi bíróságon benyújtott vádemelés, amelyben az 

ügyész illegális fogva tartás, szülés hamis bejelentése és közokirat-hamisítás 

bűncselekménnyel vádol egy nőgyógyászt. 

Az Ügyészség tudatában van annak, hogy a panaszosok frusztráltak, mivel nem kaphatnak 
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végleges választ, és nem tudják minden kétséget kizáróan megszüntetni azt a gyanút, amelyre 

a panaszukat alapozzák. Ugyanakkor az Ügyészség kizárja, hogy létezett egy hálózat, vagy ez 

egy újszülöttek kereskedelmével kapcsolatos szervezetet támogatott volna. 

A kérdések órája szakaszban a következő európai parlamenti képviselők tettek fel kérdéseket: 

 Jude Kirton Darling egy különleges ügyészi álláshely létrehozásáról, aki felelős lenne 

ezen ügyekért, és megkérdezi, hogy az ügyészek tisztában voltak-e egy petíció benyújtója, 

Ruth Appleby (0758/13. sz. petíció) konkrét ügyével, és azt állította, hogy az Interpol 

foglalkozott ezzel az üggyel, és tájékoztatást kért a spanyol hatóságoktól. A legfőbb ügyész 

válaszában kifejtette, hogy megállapodtak abban, hogy konkrét ügyészségekre továbbítják az 

ügyeket azok kivizsgálása céljából, és hogy egy koordináló ügyész felügyeli az összes 

vizsgálatot. A koordináló ügyész Maria Luzón asszony volt. A 2/2012. sz. körlevél eljárási 

modult adott az ügyészeknek az összes vizsgálati lehetőség kimerítésére vonatkozó 

utasításokkal, illetve, hogy az eseteket tekintsék illegális fogva tartásnak, ami a legsúlyosabb 

bűncselekmény volt, és nem évül el. Minden ügyészségen két, erre a területre szakosodott 

kolléga dolgozik.  Maria Luzon azt válaszolja, hogy nem rendelkeznek információval az 

Appleby-ügyről. Az ügy nem került a spanyol hatóságok elé, mivel az Egyesült Királyság 

rendőrsége nyomozott, a spanyol rendőrség támogatásával. 
 

 Michela Giuffrida megkérdezi, hogy miként történik a büntetőjogi intézkedés, és 

hogyan lehetséges, hogy a fennmaradó gyanús esetek 70%-a egyetlen madridi klinikára 

koncentrálódik, és hogy a bűncselekmények motivációja pénzügyi vagy ideológiai jellegű 

volt-e. Az államügyészség válasza az volt, hogy saját kezdeményezésre járt el, és vizsgálati 

eljárást indított, amint tudomást szerzett a bűncselekményekről. Az államügyész emlékeztetett 

arra, hogy a bűncselekmények a 20. századi történelem egy bizonyos időszakában történtek, 

közvetlenül a polgárháború után, a Franco diktatúra és a demokratikus kormányok alatt, de 

nehéz volt megállapítani, hogy ideológiai motivációval bírtak-e, mivel olyan korszak alatt 

történtek, amely vegyítette a diktatúrát és a demokráciát, és a társadalom minden szintjére 

hatással volt. További bizonyítékok nélkül lehetetlen megállapítani, hogy ezek az emberiesség 

elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények vagy az illegális fogva tartás súlyos, 

pénzügyileg motivált bűncselekményei voltak-e. A Madridi San Ramón Klinikát illetően 

kijelenti, hogy ide koncentrálódik a panaszok nagy része. 
 

 Eleonora Evi megkérdezi, hogy Spanyolország mikor fogja végrehajtani az ENSZ 

erőszakos eltüntetésekkel és nem önkéntes eltűnésekkel foglalkozó munkacsoportjának 

ajánlásait, és hogy a büntető törvénykönyvben kívánja-e háborús bűncselekménynek vagy 

emberiesség elleni bűncselekménynek kategorizálni a gyermekrablás bűncselekményét. Maria 

Luzoni azt válaszolta, hogy ezek a bűncselekmények a legsúlyosabb bűncselekményeknek, 

illegális fogva tartásnak minősülnek, ezért megkérdőjelezhetetlenek; ezt tükrözi az ügyészség 

cselekvési egysége, az egyesítésének kritériumokat a 2/2012. sz. körlevél tükrözi. A legfőbb 

államügyész válaszolta, hogy a nemzetközi egyezmények ratifikálása nem az ügyészség, 

hanem a kormány feladata. 

 

 Julia Pitera megkérdezi, hogy hány fellépést hajtott végre az ügyész ebben a 

kérdésben, hányat saját kezdeményezésére és hány ért véget. Maria Luzon azt válaszolja, 
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hogy 2095 panaszt nyújtottak be 2011 óta, amelyből 25%-ot utaltak az igazságszolgáltatási 

szervhez, ám a vizsgálatot sokszor a bizonyítékok hiánya miatt nem voltak képesek lezárni. 

 

 Tatjana Zdanoka elmondja, hogy az ellopott csecsemőkre vonatkozó első petíciók 

2007-ben érkeztek be az EP-hez, és hogy a jelenlegi tényfeltáró látogatás ezeknek a 

petícióknak az eredménye; úgy véli, hogy az ügyészségi fellépés megkésett és tudni akarja az 

ügyészséghez beérkezett panaszok időrendjét, és a válasz az, hogy az első panaszt az 

ügyészséghez 2011-ben az ANADIR (amely 261 ember panaszát gyűjtötte össze) nyújtotta 

be. 

Találkozó a helyettes ombudsmannal (2017. május 22.) 

Concepció Ferrer, helyettes ombudsman. 

Marta Kindelan Bustelo, a helyettes ombudsman hivatalának vezetője 

Andrés Jiménez, a Biztonsági és Igazságszolgáltatási Terület vezetője  

Concepcio Ferrer, az ombudsman helyettese üdvözli a küldöttséget, és röviden bemutatja a 

bűncselekmények okait. A helyettes ombudsman szerint a polgárháború után két ok volt: a 

politikai tisztogatás, amelynek célja a társadalom megtisztítása volt, valamint az erkölcsi 

tisztogatás, amely arra törekedett, hogy a családok megfeleljenek az akkori nemzeti 

katolicizmus ideájának, amely nem engedélyezte az egyedülálló anyákat. De Ferrer asszony 

szerint nem lehet kizárni a tisztán pénzügyi okokat sem. 

Kindelan asszony és Andrés Jiménez úr ismerteti az ombudsman eljárását az úgynevezett 

„ellopott csecsemők” kérdésében. 

A spanyol alkotmánynak (54. cikk) megfelelően az ombudsman a spanyol parlament alapvető 

jogok védeleméért felelős főbiztosa (ez az I. címben található). Ennek érdekében felügyeli a 

hatóságok cselekvését. Hivatalból vagy az állampolgároktól érkezett panaszok alapján jár el. 

Az ombudsman ismerte az „elrabolt csecsemők” névvel illetett problémát, mivel 2010 végétől 

panaszok érkeztek hozzá. Több mint 300 panasz érkezett az érintettektől 2010 és 2013 között. 

A panaszokban segítséget kérnek a vizsgálatok előmozdítása érdekében, és újszülöttek vagy 

csecsemők biológiai szüleik beleegyezése nélkül történő állítólagos elrablására, valamint 

harmadik személyeknek való átadására hivatkoznak, akik sajátjukként anyakönyveztették 

őket. Ennek érdekében a biológiai szülőket a gyermekek valótlan elhalálozásáról 

tájékoztatták, és nem adtak rá megfelelő magyarázatot, továbbá nem hagyták nekik, hogy 

megtekintsék az állítólagosan elhalálozott csecsemőket.  Ezen a ponton érdemes rámutatni 

arra, hogy az ombudsman nem foglalhat állást semmilyen, a bírák és a bíróságok elé tárt 

konkrét ügyben, mivel az alkotmány (117. cikk) a bírák és a bíróságok kizárólagos jogkörébe 

utalja a bíráskodást és a kiszabott büntetés végrehajtását. Következésképpen az ombudsmant 

szabályozó törvény nem engedi meg számára, hogy egyéni vizsgálatot indítson az ügyekben, 

amelyek vonatkozásában bírósági eljárás van folyamatban. Az ombudsman ennek ellenére 

kivizsgálhatja a panaszokban ismertetett általános problémákat (a 3/1981. számú sarkalatos 

törvény 17.1. cikke) és a bírósági eljárásokban felmerülő késedelemmel kapcsolatos 

kérdéseket. Ez azt eredményezi, hogy az ombudsman biztosíthatja, hogy a bírósági eljárások 

indokolatlan késedelem nélkül lezáruljanak, és figyelmet fordíthat az általános problémákra, 
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de nem foglalhat állást sem egy bizonyos bírósági eljárás más konkrét aspektusában, sem a 

bíróságok által hozott határozatokat illetően. 

Az ombudsman elfogadta a panaszokat, és kétféle fellépést alkalmazott. Egyrészt, lendületet 

adott az ezen a területen tevékenykedő közhatalmaknak (Igazságügyi Minisztérium és 

Legfőbb Ügyészség). Másrészt, ellenőrizte az egyedi esetekben a fellépések korrigálását 

(Legfőbb Ügyészség és Országos Rendőr-főkapitányság). Emlékeztetni kell arra, hogy abban 

az időben (2010 vége) a problémával még éppen csak akkor kezdett el foglalkozni az ország 

közvéleménye. Meg kellett győzni a kormányt és az ügyészséget, hogy az egyedi esetekkel 

való szembenézésen túl általános hatályú intézkedésekre van szükség, tekintettel a bejelentett 

esetek súlyosságára, az alapvető jogok állítólagos megsértésére és az érintett személyek 

vélhetően nagy számára. Az ombudsman továbbította az Igazságügyi Államtitkárságnak, 

hogy maximálisan érdekelt az esetek kivizsgálásában, illetve azt a feltételt, hogy az 

Igazságügyi Minisztérium és más osztályok és hatóságok által elfogadandó intézkedésekkel 

általános választ kell adni a problémára az esetlegesen elindítandó konkrét bírósági perek 

sérelme nélkül.  Ezzel párhuzamosan az ombudsman szükségesnek vélte egy olyan jelentés 

készítésére felkérni a Legfőbb Ügyészséget, amely az érintettek panaszaihoz kapcsolódó 

eljárások kezeléséről, az indított eljárások számáról és ezek lefolytatásának állapotáról szól. 

Ezenkívül több száz rendőrségi intézkedés iránt érdeklődött, és ellenőrizte, hogy lefolytatták-e 

a nyomozásokat.  Az ombudsman Minisztérium, Ügyészség és Országos Rendőr-

főkapitányság előtti fellépéseinek célja az volt, hogy az érintettek ne ütközzenek további 

nehézségekbe az „elrabolt csecsemők” állítólagos eseteinek felkutatása és kivizsgálása során. 

Az Igazságügyi Minisztérium 2012-ben létrehozta az újszülöttek állítólagos elrablása által 

érintettek tájékoztató szolgálatát (amelyen keresztül hozzáférést nyújt a lehetséges 

áldozatoknak az eredeti származásukhoz kapcsolódó, a közigazgatás birtokában lévő 

dokumentumokhoz és információkhoz, illetve az anyakönyvi adatokhoz és az egészségügyi 

iratokhoz), továbbá jóváhagyta a 2012. október 1-i JUS/2146/2012 rendeletet, amely 

értelmében létrehozták az állítólagos csecsemőrablásokkal kapcsolatos, személyes jellegű 

meghatározott adatállományokat, és elfogadták a tájékoztatás iránti kérelmek hivatalos 

formanyomtatványait. Két adatállományt hoztak létre: az egyik a csecsemőrablás által érintett 

személyek által benyújtott adminisztratív tájékoztató kérelmeket tartalmazza; a másikban a 

DNS-profilokat gyűjtötték össze. Ettől a pillanattól kezdve a Nemzeti Toxikológiai és 

Kriminalisztikai Intézet előzetes bírósági meghagyás megléte nélkül is elérhető a 

magánszemélyek számára, és az Intézet központosíthatja az érintettek által biztosított 

genetikai jelentésekből szerzett profilokat azzal, hogy azokat egyetlen adatbázisban gyűjtse 

össze. Emellett egy cselekvési útmutatót is összeállított a törvényszéki orvosok számára 

annak érdekében, hogy a legnagyobb technikai szigor mellett végezhessék el az újszülöttek 

exhumálását, amennyiben erre szükség van. Szintén 2012-ben a Legfőbb Ügyészség elfogadta 

a 2012. december 26-i 2/2012. számú körlevelet, amely egységesítette az újszülöttek 

elrablásával kapcsolatos eljárások kritériumait. 

Ettől kezdődően egyértelműen csökkent az ombudsmanhoz beérkező panaszok száma, és 

2014-ben már nem érkezett újabb panasz. Az ombudsman valamennyi hozzá forduló 

állampolgárt tájékoztatott a jogairól, illetve a hatóságok által továbbított információkról, 

legyen az általános jellegű, vagy a konkrét esethez kapcsolódó. 

Az ombudsman e súlyos ügyre vonatkozó álláspontja a következő pontokban foglalható 

össze: 
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1) A családi közegüktől megfosztott személyeknek vitathatatlan joguk van arra, hogy 

megismerjék biológiai származásukat. E személyeknek és közvetlen családtagjaiknak a 

családi élethez is joguk van. 

2) Az, hogy a vizsgálatok hiánya, ezek beszerzésének nehézsége vagy más megfontolások 

okán mára már elvesztették a büntetőjogba vetett bizalmukat, egyáltalán nem jelenti azt, hogy 

bezárultak az igazság kiderítésének és a helyreállításnak a lehetőségei. 

3) Az ügyészségek vagy a bírák az érintettek és családtagjaik kérelmére kötelesek átadni az 

archivált dokumentum és a kórtörténet elrendelésének másolatát. 

4) Amennyiben új vizsgálatok elvégzése válhat szükségessé, hivatalból vagy az érdekelt fél 

kérelmére újra lehet nyitni az ügyeket, a bírósági utat is beleértve. 

5) Még abban az esetben is, ha az eltelt idő miatt nem lehetséges a büntetőeljárás elindítása 

(elévülés), három polgári peres eljárási fajta indítható: 

a) A származás visszakövetelése (Polgári Törvénykönyv 131. és azt követő cikkei). 

b) A fiktív származás vitatása (Polgári Törvénykönyv 136. és azt követő cikkei). 

c) Polgári jogi felelősségre vonás erkölcsi sérelem okozása miatt (Polgári Törvénykönyv 

1902. cikke). 

6) Számos új intézkedést kell meghozni, amelyek az áldozatok jogainak legerősebb védelmét 

segítik elő. 

Az ombudsman nemrégiben saját kezdeményezésére eljárást kezdeményezett valamennyi 

autonóm közösség előtt. Ezek dokumentum-nyomonkövetési bizottságok létrehozásának 

lehetőségére vonatkoznak, amelyek az állami és magán kórházak és szülőotthonok 

nyilvántartási könyveinek, illetve a már megszűnt, a kiskorúak védelmével foglalkozó 

tartományi tanács örökbefogadási nyilvántartásának, valamint a nők védelmével foglalkozó 

ügynökség dokumentumainak hollétét vizsgálnák. A vizsgálat létfontosságú lehet azok 

felkutatása érdekében, akik állítólag más emberek gyermekeiként voltak nyilvántartva, vagy 

akiket a biológiai szülők beleegyezése nélkül adtak örökbe. 

A kérdések órája szakaszban a következő európai parlamenti képviselők tettek fel kérdéseket: 

• Jude Kirton Darling az állami vagy magántulajdonban lévő archívumokban lévő 

információkhoz való hozzáférésről kérdez. A válasz az, hogy az ombudsman valamennyi 

állami archívumhoz hozzáfér, ám emlékeztet arra, hogy a magántulajdonban lévő archívumok 

kívül esnek a hatáskörén. 

• Julia Pitera és Tatjana Zdanoka azt kérdezik, hogy miért 2011-ben derült fény az ügyekre. 

A válasz az, hogy a sajtó nyomozást végzett az említett ügyekben, illetve egy cikksorozatot 

tett közzé, amely mozgósította a civil társadalmat; a közvélemény a sajtó fellépésének 

köszönhetően kapta fel az ügyet. 

• Eleonora Evi azt kérdezi, hogy ki nevezi ki az ombudsmant, milyen határidő áll 

rendelkezésére az állampolgárok panaszainak megválaszolására, és hogy létezik-e emberi 

jogokkal vagy a gyermekrablás áldozataival foglalkozó nemzeti terv. Az ombudsmanhelyettes 
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asszony ismerteti, hogy az ombudsman személyét a spanyol parlamenti képviselők 3/5-e 

választja meg, így személye független marad. A nemzeti tervvel kapcsolatban elmondja, hogy 

az a kormány hatáskörébe tartozik, és kidolgozás alatt van, a határidőket illetően ilyenek 

nincsenek, hanem azokat magukra határozzák meg, és ez 30 nap. 

• Josep-Maria Terricabras azt kérdezi, hogy az ombudsman hivatalból járt-e el a Madridi 

San Ramón Klinikához kapcsolódó ügyekben, és az ombudsman azt válaszolja neki, hogy 

csak az ide beérkezett 300 panaszról tud beszélni. 

• Marina Albiol azt kérdezi, hogyan értékelik ezeket az ügyeket, ha egy bűnözői hálózat 

meglétét sejtik, szisztematikus cselekedetként vagy elszigetelt esetekként. Ezenkívül kiemeli 

az archívumokhoz való hozzáférést, és hogy milyen ajánlásokat fogalmazott meg az 

ombudsman ezzel kapcsolatban. Az ombudsmanhelyettes asszony hangsúlyozza, hogy 

létrehoztak egy tájékoztató szolgálatot az archívumok nyilvántartásaihoz való hozzáférés 

érdekében, és egyes helyeken szisztematikus bűncselekményekről, és nem elszigetelt 

esetekről beszélhetünk (az ombudsman 2011., 2012. és 2013. évi évente jelentéseire 

hivatkozik). 

• Rosa Estarás kiemeli, hogy az ombudsman előadása után azt a következtetést lehet 

levonni, hogy nem volt ideológiai indíték a bűncselekmények elkövetése mögött, és nem 

létezett semmilyen hálózat.  

Találkozó orvosokkal, szakértőkkel és újságírókkal (2017. május 23.) 

 Dr José Antonio Lorente úr, a Granadai Egyetem professzora, és Dr. Tomás Cobo úr, 

az Orvosi Egyesületek Szervezete. A DNA ProKids és a DNA-Pro-Organ bemutatása 

Lorente bemutatja a DNA-Prokids nemzetközi programot, melynek célja, hogy kiaknázza a 

humángenetikai azonosításhoz használt technológiákat (DNS vizsgálata) az eltűnt gyermekek 

azonosítása céljából DNS-vizsgálatok elvégzésével, amelyek alapján független adatbázisokat 

hoznak létre az alábbiak számára: 

 Védelem alá helyezett, ismeretlen családból származó eltűnt gyermekek, akik 

árvaházakban, nem kormányzati szervezeteknél vagy más intézményekben vannak. 

 Eltűnt személyek családtagjai: szülők, nagyszülők, akik gyámságuk alatt álló gyermek 

eltűnését jelentették be. 

Ezenkívül DNS-vizsgálatokat végeznek örökbefogadási ügyekben, hogy megbizonyosodjanak 

róla, hogy a gyermeket örökbe adó anya valóban a biológiai édesanya, és találtak olyan 

eseteket, ahol elrabolták és örökbe adták a gyermekeket, és ezt azzal magyarázták, hogy 

szegény családokból érkeztek, és hogy a feltételezett anyák pénzt kaptak, hogy támogathassák 

a család többi tagját. A gyermekek azonosítása véget vethet a gyermekkereskedelemnek és a 

gyermekekkel és illegálisan örökbeadásokkal kapcsolatos bűncselekményeknek. A DNS-

vizsgálatoknak köszönhetően egy elveszett gyermek megtalálhatja a családját, ahogyan ez 

Guatemalában is történt, ahol 500 gyermek visszakerült rokonaihoz. A Granadai Egyetem 

által a Texasi Egyetemmel közösen létrehozott programot a spanyol kormány és számos 

magánalapítvány finanszírozta. Humanitárius programként szolgáltatásai ingyenesek. 
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Cobo a DNA-Pro-Organ programot mutatja be: ez a program hasonlít az előző programhoz 

(DNA-Prokids), és számos adatbázist hoz létre, amelyek a szervek nyomon követhetőségének 

megállapítását célozzák a donor génjeinek ellenőrzésén keresztül: egyet a szervdonorokról, 

egyet a szervek befogadóiról, egyet az átültetett szervekről és egyet a szervkereskedelemben 

felhasznált vagy ellopott szervekről. A program célja, hogy megszüntessék a 

szervkereskedelmet, és hogy a bűnöző szervkereskedők ne higgyék, hogy büntetlenül 

maradnak, ha nem tudják bizonyítani a szerv eredetét.  

 Vila Torres úr, ügyvéd és a Bufetevila Abogados & Asociados ügyvédi iroda 

igazgatója 

Valódi aggodalmát fejezi ki amiatt a helyzet miatt, amelyben az áldozatok vannak, és röviden 

összefoglalja azt, amely az áldozatok által az Ügyészségnek 2011-ben benyújtott együttes 

panasszal kezdődött. Az Ügyészség eljárást indít a panaszok befogadásával, ám Vila úr 

szerint a vizsgálatok felületesek, és az ügyeket a bírák archiválják.  Az első büntetőeljárás Dr. 

Eduardo Vela ügye, akit 2018 januárjában állítanak bíróság elé. Vila Torres úr úgy véli, hogy 

ki kell vizsgálni, hogy mivel magyarázható az esetek tömeges archiválása. Ezenkívül kifejti, 

hogy a bűncselekmény elévülését illetően nincs egyhangú, sem egységes követelmény az 

igazságszolgáltatás részéről, és ez igazságtalan az áldozatokkal szemben. Az ügyek 

kinyomozását illetően az érintettnek magának kell viselnie a nyomozás költségeit, és nem 

minden család van olyan helyzetben, hogy ezt megengedhesse magának. Az ügyek ideiglenes 

archiválása, amíg nem kerülnek elő újabb vizsgálatok, azt eredményezi, hogy az ügyek nyitva 

maradnak, mivel technikailag nincsenek lezárva. Vila Torres úr úgy véli, hogy kevés, rossz és 

drága nyomozás történt.  

Kéri, hogy a bírósági eljárások legyenek ingyenesek, hogy a bűncselekmények elévülésére 

vonatkozó kritériumokat bírósági szinten egységesítsék, hogy gyakoroljanak nyomást a 

Vatikánra, hogy foglalkozzon az áldozatokkal, hogy az Igazságügyi Minisztérium 

Információs Irodája ruházzák fel kényszerítő hatáskörrel arra az esetre, amikor bekéri a 

különböző felek dokumentációját, hogy a DNS-tesztek legyenek ingyenesek az érintettek 

számára, hogy e politika végrehajtása során ismerjék el a polgárháború kontextusát és Franco 

későbbi uralmát, valamint hogy az anyákat a kórházakban ellátó egyházi rendek biztosítsanak 

hozzáférést az archívumukhoz. 

Elmondja, hogy a katolikus egyház rész vett abban, hogy a maffia eladta a csecsemőket, az 

írországi Magdolna nővérek esetéhez hasonlóan. Elmondta, hogy több ezer peseta cserélt 

gazdát, de az egyház nem szeretné, ha ez kiderülne. Számos levelet küldtek a Vatikánnak, de 

soha nem kaptak választ. 

Megemlíti továbbá az elévülési idővel kapcsolatban, hogy „még ha az apa bizonyítja is, hogy 

a csecsemőt vásárolták, az államügyész nem állítja bíróság elé”, és hogy az ügy nyitva tartása 

(tárolás) jogi csapda Spanyolországban,ha nyitva hagyják az ügyet, nem róható fel jogsértés. 

 Ana María Pascual asszony, újságíró, Interviú magazin 

Ana Maria Pascual oknyomozó újságíró az Interviú magazinnál, és hat éven keresztül 

vizsgálta az elrabolt gyermekek ügyét. Számos áldozatot ismer: anyákat és apákat, akiknek a 

gyermekeiről azt mondták, hogy születésükkor elhunytak; testvéreket, akik az állítólagosan 

elhunyt testvérüket keresik, és olyanokat, akiket nem a mindenkor hatályos jogszabályok 
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szerint adtak örökbe. Az érintettek egyetlen célja, hogy megtalálják szeretteiket. A 

közintézmények azonban – a spanyol kormánytól és számos autonóm közösségtől kezdve a 

bírósági rendszerig és a katolikus egyházig – ezt nem könnyítik meg. Épp ellenkezőleg: Az 

ügyek az igazságszolgáltatás érdektelensége és a hatóságok részéről támasztott nyilvánvaló 

akadályok miatt nem oldódnak meg. 

Összefoglalja, hogy miből állt a csecsemők elrablása Spanyolországban. A probléma 

gyökerénél az ideológiai elemet találjuk. A polgárháború nemrég történt megnyerése után a 

Franco-rezsim olyan törvényeket hirdetett ki, amelyek előnyben részesítették a 

köztársaságpárti családok gyermekei személyazonosságának eltüntetését. Így 1940-ben a 

foglyok, a kivégzettek és a száműzöttek gyermekei felett a karitatív intézményeket hivatalos 

gyámnak jelölték ki, amelyeket egyházi felekezetek irányítottak. A következő évben lehetővé 

tették, hogy bármely gyermeket, akinek a szüleit nem találták, mert fogságba estek vagy 

tömegsírokban hevertek, egy másik személyazonossággal újonnan anyakönyvi 

nyilvántartásba vették, és a diktatúrához hű családoknak adták át őket. Több ezer gyermeket 

szakítottak el a családjától, a háború veszteseitől erőszakkal; azzal a kifogással, hogy 

megsegítik az özvegyasszonyokat, karitatív központokba internálták a gyermekeiket, ahol az 

új fasiszta állam szerinti ideológiai nevelést kapták. Sok esetben elrabolták az apácák és 

papok által nevelt gyermekeket, kicserélték a személyazonosságukat, és az anyjuk soha nem 

találta meg őket.   

A tiltott magzatelhajtás megakadályozása érdekében a Franco-rezsim a titkos szüléseket 

részesítette előnyben, amikor a nők a szélsőséges szegénység miatt vagy azért, mert 

egyedülálló anyák voltak, nem tudták ellátni a gyermekeiket – ez volt a legfőbb ideológiai 

akadály az anyaság előtt a diktatúra alatt –, szülőotthonokban szülhettek, és a nevük sehol 

nem került említésre a gyermek anyakönyvi kivonatában. Ezeket a gyermekeket közvetlenül a 

lelencházakba vagy árvaházakba vitték, ahol örökbe adták őket. Ám minden törvényben van 

kiskapu: a titkos szülés volt a tökéletes fedősztori az egyedülálló anyák csecsemőinek 

elrablásához. Tanúvallomások vannak a birtokunkban olyan nőktől, akiknek a kezéből szó 

szerint kiragadták az újszülöttjüket amiatt az egyszerű ok miatt, hogy nem házasok, és a 

szülőotthonok felelősei döntötték el, hogy melyik nő nem jogosult anyává válni. A titkos 

szülés 1999-ig maradt hatályban Spanyolországban. 

Az előbbi történelmi kontextus elmagyarázza, hogy mi történt a spanyol szülőotthonokban az 

50-es évektől kezdve, amikor egyre elterjedtebbé vált a kórházban szülés. Ám a panaszos 

személyek között létezett egy másik profil is a csecsemőrablások ügyében: a házasságok. 

Amikor az ideológia egyesült a haszonszerzéssel, az üzlettel; amikor néhány orvos, apáca, 

köztisztviselő és pap rájöttek, hogy nem történt semmi, mivel a rezsim pártfogolja őket, ha 

egy szülőotthonban született csecsemő halálát színlelték, a csecsemőrablás elkezdett titokban 

elkezdett hivatalossá válni. Ezeket a hivatalosan elhunyt gyermekeket olyan meddő 

házaspároknak adták át igen nagy pénzösszegekért, akik szülők szerettek volna lenni. Néhány 

esetben ez az összeg egy lakás árával megegyezett; más esetekben a családok részletekben 

fizettek új gyermekükért, akiket az anyakönyvi hivatalban a biológiai gyermekükként vettek 

nyilvántartásba.  

A panaszosok számára a nyomozás első számú forrása a szülőotthonok úgynevezett 

nyilvántartó könyvei. A spanyol jog megtiltja az egészségügyi intézményeknek, hogy 

megsemmisítsék ezeket a könyveket, ám a kórtörténetekkel nem ez a helyzet, azokat öt év 

elteltével kiselejtezhetik. Mindazonáltal a csecsemőrablás miatt feljelentett egyes magán- és 
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állami intézmények azt állítják, hogy nem tudják, hol vannak a nyilvántartó könyveik. Egyik 

bíró sem kötelezte a rendőrséget e kórházak nyilvántartásba vételére. Ezek a nyilvántartó 

könyvek tartalmazzák az elrabolt gyermekek megkeresésének elkezdéséhez szükséges összes 

alapadatot: az anyák érkezési időpontja, koruk, gyermekeik száma, a kijelölt szoba száma, a 

szülés dátuma, az, hogy a csecsemőt inkubátorba kellett-e helyezni, a kijelentkezés időpontja 

stb.  

A közintézmények – mint az Igazságügyi Minisztérium újszülöttek állítólagos elrablása által 

érintettek tájékoztató szolgálata – teljesen hasznavehetetlen nyilvántartó könyvekre vonatkozó 

dokumentumokat adnak át az érintetteknek, mivel azokban az egy adott időpontban szült 

összes nő nevét kitörölték az érintett személy kivételével az adatvédelemről szóló 15/1999. 

számú törvény miatt, ami áthidalhatatlan akadályt jelent. Ilyen körülmények között nem lehet 

vizsgálatot lefolytatni. Tudjuk, hogy amikor hamisan azt állították, hogy egy csecsemő 

meghalt, őt gyakran más, általában 40 év feletti elsőszülő, állítólag várandós nőnek adták oda, 

és az anyaság törvényesítése érdekében ezt a nőt vették nyilvántartásba a kórházban. Elég 

lenne csupán ezeket az asszonyokat és a már felnőtt gyermekeiket megvizsgálni ahhoz, hogy 

megoldják az eltulajdonított gyermekek egyes eseteit. Ezt teszi most éppen az áldozatok egy 

kisebb csoportja, akiknek sikerült törlések nélkül megszerezniük ezt a belső dokumentumot 

egy hanyag vagy együttműködő bíró segítségével. Ahhoz, hogy ez a keresés hatékony legyen 

és garanciákat tartalmazzon, a bíróságoknak fel kell karolniuk azt. A nyomozásnak az 

érintettek és a nyomozók elől elzárt másik forrása a már megszűnt, nők védelmével 

foglalkozó ügynökség és kiskorúak védelmével foglalkozó akció archívuma, amelyet 

nemrégiben fedeztek fel egy újságírói oknyomozás során. Ez a két, 1984-ben megszűnt 

intézmény az Igazságügyi Minisztériumtól függött, és a lázadó nők és egyedülálló anyák 

átneveléséért, illetve a problémás családokból származó gyermekekért felelt. Az archívumok 

jelenleg a Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium pincéjében találhatók. Ezekhez az 

archívumokhoz nem lehet közvetlenül vagy szabadon hozzáférni, mivel személyes adatokat 

tartalmaznak. Ezért nem használhatók semmire, ha azokat nem lehet összességükben 

megnézni. Tudjuk, hogy az elrabolt gyermekek egy részét felrakták az örökbefogadási piacra, 

és a nők védelmével foglalkozó ügynökség volt az, amely a várandós nőket a hálózathoz 

küldte. Ezek az archívumok felbecsülhetetlen értékű információval rendelkeznek, amelyek 

segítségével össze lehetne hasonlítani a halott újszülöttekre és az ezzel egy időben a 

kiskorúak védelmével foglalkozó akció keretében anyakönyvezett csecsemők adatait. A 

spanyol képviselőháznak módosítania kell az említett törvényt, hogy a parlamentje össze 

tudják hasonlítani az adatokat. 

Meglepő, hogy a 2011-ben benyújtott 3000 panasz közül csak egy járt sikerrel. Ez az Eduardo 

Vela nőgyógyász – az elrabolt gyermekek hálózatában az egyik leginkább hallatott név – 

elleni vádemeléshez kapcsolódik, aki biztosan hozzájárult a nők védelmével foglalkozó 

ügynökség bevételéhez. Ő lesz az első nyomozás alá vont személy, akit a vádlottak padjára 

ültetnek, és teszi ezt azért, mert sajátjaként ismert el egy lánygyermek anyakönyvi kivonatán 

szereplő aláírást 1969-ből. Ebben a dokumentumban azt állítják, hogy a lánygyermek egy 

olyan asszony biológiai gyermeke, akinek a szülésénél az orvos segédkezett. Ez az asszony 

azonban meddő. Sohasem volt várandós.  

Az okok kivizsgálása hosszadalmas és sikertelen. A bírák vagy nem találják bűncselekmény 

nyomát, vagy nem tudják, kit vonjanak felelősségre. Figyelemreméltó a vizsgálat 

kezdeményezése szándékának általános hiánya mind az ügyészek, mind a bírák részéről. A 

panaszosok maguk kérelmezték a vizsgálatokat a bíróságtól. A bíró azonban néhány esetben 
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csak felületes nyomozásra kötelezte a rendőrséget. Néhány összefoglaló alapján, amelyet meg 

tudtam vizsgálni, a rendőrség nem végzett igazi nyomozást, csupán arra szorítkozott, hogy 

átadta a bíróságnak a feljelentett szülőotthonok régi dolgozóinak nevét, ami alig vagy semmit 

sem tud hozzátenni az ügyhöz. Néhány alkalmon kívül nem rendelte el például, hogy 

nyomozzanak az anyakönyvi hivatalnál az újszülöttek anyakönyvi kivonata és halotti 

bizonyítványai után, hogy összevessék ezeket az adatokat a szülőotthonokban rögzített 

adatokkal. Lehet ez az érdeklődés hiánya vagy más ok miatt, de ami biztos, hogy a 

panaszosok óriási, az intézmények miatt kialakult tehetetlenséggel találják magukat szemben. 

Pascual asszony közvetíteni szeretné az érintettek megcsappant bizalmát azon DNS-

vizsgálatok iránt, amelyeket néhány magánlaboratórium fejlesztett ki az áldozatok 

szervezeteivel aláírt egyezményekben. Ezeknél hibák merültek fel. A genetikai vizsgálatok 

által csupán félszáz gyermeket sikerült ismét összehozni a szülőanyjával, akik a kényszerű 

elválasztáskor egyedülállók voltak. Ebből következően úgy tűnhet, hogy az elrabolt 

gyermekekkel foglalkozó hálózat csupán az egyedülálló anyákra szakosodott, amely kétséget 

kizáróan az egyik legkiszolgáltatottabb közösség volt a diktatúra alatt. Ez a látásmód egy 

ideológiai kérdéssé szűkítené a botrányt, és kizárná a rendkívüli nyereségszerzést mint 

indokot, amely miatt feltehetően öt évtizeden keresztül sajátították ki a gyermekeket 

Spanyolországban. Az újságíró felfedi, hogy a spanyol kormány elkezdett adni a látszatra, 

hogy támogatja az elrabolt gyermekek megkeresését. A bizalom hiánya miatt azonban kevés 

áldozat megy el az Igazságügyi Minisztérium által létrehozott irodába. Sürgeti, hogy a 

politikai pártok hozzanak tető alá egy állami egyezményt ebben a témában. 

A kérdések órája szakaszban a következő európai parlamenti képviselők tettek fel kérdéseket: 

 Eleonora Evi, aki az amnesztiatörvényt kérdőjelezi meg a bűnözők e bűnözői 

csoportja által elkövetett bűncselekmények fényében 

 Julia Pitera, aki előadja, hogy ezek az események egy meghatározott történelmi 

időszakban történtek, és azt kérdezi, hogyan bocsáthatnák rendelkezésre a 

magánklinikák archívumait. 

 Jude Kirton Darling azt kérdezi, hogy megvizsgálták-e annak a lehetőségét, hogy 

kapcsolatba lépnek az európai országok szövetségeivel, akiknek Írországhoz hasonló 

problémákkal kellett megküzdeniük. 

 

Vila Torres úr válaszol: 

 

• Kapcsolatfelvétel történt Írországgal a hasonló esetekkel kapcsolatban. Egyúttal a 

katolikus egyháznak hasonló argentin esetekre adott válaszát is nyomon követik. 

Kerekasztal a petíciók benyújtóival (2017. május 23.)  

A petíciók benyújtói ismertették a képviselők előtt az ügyeik legutóbbi fejleményeit, ám 

mindegyikük a következőkre panaszkodik: a nyomozás hiánya, az igazságszolgáltatásban 

halogatott határidők, amelyeket elfogadhatatlannak gondolnak, a közigazgatás azon jogi 

kötelezettsége, hogy őrizze meg a dokumentumokat és azokat bocsássa az érdekeltek 

rendelkezésére, illetve a hatóságok védelmének hiánya, mivel az áldozatoknak maguknak kell 

viselniük a vizsgálati és bizonyítási terhet. Nyíltan bírálják az Igazságügyi Minisztérium által 
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létrehozott tájékoztató irodát, amely véleményük szerint bürokratikus, és nem nyújt 

pszichológiai segítséget vagy jogi tanácsadást.  

Kérték, hogy: a számukra kötelező DNS-vizsgálatok legyenek ingyenesek; egységesítsék a 

bírák kritériumait a bűncselekmények elévülése tekintetében; hozzanak létre egy különleges 

rendőrségi csoportot az ellopott csecsemők eseteinek kivizsgálására, valamint hozzanak létre 

egy nemzeti adatbázist az érintettekről; az eljárások ne archiválják; gyakoroljanak nyomást a 

Vatikánra, hogy az érintett egyházi rendek nyissák meg nyilvántartásukat és biztosítsanak 

hozzáférést az igazságügyi rendszer és a családok számára; továbbá hozzanak létre egy 

vizsgálóbizottságot a spanyol parlamentben. 

Mindenki elmeséli a kálváriáját, amelyet átélnek az eltűnt családtagjai keresése során, és kéri, 

hogy az állam vállalja a felelősségét, és kérjen bocsánatot az áldozatoktól. Ki lehet emelni a 

petíciók benyújtói bírósági rendszerbe és a lefolytatott nyomozásokba vetett bizalmának 

hiányát. 

A petíciók európai parlamenti képviselőkkel rendezett kerekasztal-beszélgetésen megjelent 

benyújtói az alábbi személyek voltak: 

• Ruth Appleby (758-13. számú petíció) ismerteti ügy legújabb fejleményeit: legutóbbi 

fellebbezését 2005-ben La Corunában a bíróság elutasította, és a Legfelsőbb Bírósághoz 

intézett legutóbbi fellebbezését is elutasították, mostanáig kimerítette az összes 

spanyolországi jogorvoslati lehetőséget, ezért fellebbezést nyújtott be a strasbourgi Emberi 

Jogok Európai Bíróságához, de a mai napig kérték, hogy bíróság előtt tanúvallomást tegyen 

az ügyéről. Elfogadhatatlannak tartja a késedelmet, és nem bízik az eddig az ügyében 

elvégzett hatósági vizsgálatokban. 

•  Patricia, Eustoquia Camarero Urquiza (0927-13. sz. petíció) lánya panaszkodott, hogy 

a közigazgatás nem nyújt és nem kíván információt nyújtani fiútestvéréről, hogy az iratok, 

például a boncolás tele van hamis állításokkal, hogy az ügyét Granadában bejelentette, de az 

ügyészek és a rendőrség nem vizsgálta meg azt, és az állításokat a bizonyítékok hiánya miatt 

archiválták. 

• Isasmendi úr Eduardo Raya Retamero (1013–12. sz. petíció) képviseletében elmondja, 

hogy a petíció részleteit már ismertették, de kijelentette, hogy a Raya Retamero által 

eltemetett személy nem a lánya volt, és a minták a DNS-tesztek is igazolják ezt. Minden jogi 

lehetőséget kimerített, egészen az alkotmánybíróságig. Kifogásolja az 1990–92 közötti 

granadai letartóztatásokat, és az emberiesség elleni bűncselekménynek minősíti azokat. 

Kifogásolja, hogy az ügyeket azért archiválták, mert nem történt adminisztratív nyomon 

követés és a közigazgatás nem nyújtott segítséget. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12. sz. petíció) elmondja, hogy nem áll 

rendelkezésre új információ az ügyével, csecsemő lánya Cadizban való eltűnésével 

kapcsolatban. Vádolja az államot, azt követelve, hogy ügyeiket bíróság vigyék bíróság elé, és 

elmondja, hogy az áldozatoktól nem várható el, hogy a bizonyítás terhét viseljék. Jogi és 

pszichológiai támogatást kért az áldozatok legnagyobb spanyolországi csoportja számára. 

Mivel ezek a bűncselekmények az emberiesség elleni bűncselekmények, és az állam felelős 

ezért a helyzetért. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772-12. sz. petíció) kijelenti, hogy a levéltárak 
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magzatok haláláról szóló történetekkel, és 2013-ben zárták lezárták a nyomozást, mivel az 

ügyész kizárta azt a lehetőséget, hogy kivizsgálja az évtizedek óta eltemetett csecsemők 

holttesteit. 

• Flor Díaz de Lis Maria Carrasco (1772-12. sz. petíció) kijelentette, hogy nem bízik az 

államban, az áldozatok maguk végzik saját vizsgálataikat, és egy független bizottság 

létrehozását kéri, amely megvizsgálja a bírák által jelenleg félretett ügyeket. 

• Francisco González de Tena (1772-12. petíció), a „Colectivo sin identidad Canarias” 

nevében arra kéri az Európai Parlamentet, hogy avatkozzon be az állami közigazgatás 

inaktivitása miatt. Arra kéri az egyházat, hogy nyissa meg archívumát, és kifogásolja a 

dokumentumok szándékos megsemmisítését, amit bűncselekménynek kellene minősíteni. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772-12. sz. petíció) a Huelva szövetség képviseletében 

azt nyilatkozza, hogy aggódik petíciójának dokumentációja miatt. Megkérdőjelezi ügye 

bírósági tárgyalását, és a vizsgálatok lezárását. Úgy döntött, hogy fellebbezést nyújt be a 

strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (1772-12. sz. petíció) továbbra is keresi édesanyját, aki 

a valenciai „Casa Cuna” kórházban született, és a kórházért felelős egyházi rend nem hajlandó 

adatokat kiadni a szüleiről. A petíció benyújtója kéri az egyházi archívumok megnyitását. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12. sz. petíció) elmondja, hogy ikreket, egy 

fiút és egy lányt raboltak el tőle egy jerezi kórházban az állam részéről senki nem kereste meg 

őt. Azt kifogásolja, hogy a vizsgálatokat az áldozatok végezték el. Az államot vádolja a 

helyzet miatt, amely nem ad választ, és az ügy jelenleg a bírósághoz került. Arra kéri az 

Európai Parlamentet, hogy segítsen az ügye újbóli megnyitásában. Érzelmekkel telve beszél a 

szenvedéseiről és nehézségeiről az elmúlt években, mondván, hogy azt hitte, hogy „az 

összetört szíve miatt fog meghalni, nem azért, mert már öreg”. 

A kérdések órája szakaszban a következő európai parlamenti képviselők tettek fel kérdéseket: 

 Eleonora Evi hangsúlyozta az igazságszolgáltatás részéről az ügyek megoldásában 

mutatott alacsony hajlandóságot, elmondja, hogy a kormánynak követnie kellene az 

ENSZ erőszakos eltüntetésekkel és nem önkéntes eltűnésekkel foglalkozó 

munkacsoportjának ajánlásait, és politikai akaraterőt kellene gyűjteni ahhoz, hogy 

biztosítsák a gyermekek jogainak és személyazonossághoz kapcsolódó jogainak 

védelmét. 

 Julia Pitera megkérdezte a petíciók benyújtóit, hogy miért nem fordultak a spanyol 

parlament petíciós bizottságához, és Ferenc pápa nyitottságát kiaknázandó 

megkeresték-e a Vatikánt azzal, hogy kérik az egyházi rendek archívumainak 

megnyitását. 

 Tatjana Zdanoka kérte, hogy ítéljék el a bűnösöket, és elfogadhatatlannak ítélte azt, 

hogy jelenleg csupán egy ügy van bíróság előtt. 

 Michela Giuffrida kéri, hogy az áldozatok DNS-tesztjét az állam fizesse, továbbá az 

állam viselje az igazságügyi és jogi költségeket, illetve az áldozatok pszichológiai 

gondozásának és támogatásának költségeit; hogy jöjjön létre rendőrségi 

munkacsoport, amely összekapcsolja a vizsgálatokat; hogy biztosítsanak hozzáférést a 



 

PE608.138v05-00 22/33 CR\1140098HU.docx 

HU 

magánarchívumokhoz; és hogy az érintettek kapjanak áldozati státuszt. Kérte továbbá 

az érintetteket, hogy mozgósítsák magukat a közösségi oldalakon, hogy a 

társadalomhoz is eljusson az üzenetük.   

 Jude Kirton Darling kérte az ügy országos szintű állami kivizsgálását, és véleménye 

szerint szükség van egy független bizottságra, amely kivizsgálná a problémát. Emellett 

kérte, hogy gyakoroljanak nyomást a Vatikánra, hogy kérje az egyházi archívumok 

megnyitását. 

 Rosa Estarás szívfacsaróként értékelte a tanúvallomásokat, és úgy véli, hogy a 

kormány jóhiszeműen jár el, és hisz a kormány jóakaratában, hogy kivizsgálja a 

történteket, azaz hogy kiderül az igazság az áldozatok számára. Amellett száll síkra, 

hogy a DNS-vizsgálatok ingyenesek legyenek; hogy biztosítsanak hozzáférést a 

vizsgálathoz szükséges dokumentumokhoz, és számolják fel az áldozatok előtt álló 

akadályokat (bár ismételten hangsúlyozta az igazságszolgáltatás függetlenségét); hogy 

a nyilvántartásokat meg kell nyitni, és a bizonyítékokat át kell adni az 

igazságszolgáltatásnak. 

 Josep-Maria Terricabras az államügyészséget, hogy kutassa fel a vádakkal kapcsolatos 

bizonyítékokat, és ezt nem az áldozatoknak kellene megtenniük. Kéri, hogy 

egységesítsék a bírák kritériumait a bűncselekmények elévülése tekintetében (az 

ügyészség egységes kritériumokat használ, de ez nem tükröződik a bírák fellépéseibe) 

és nevezzenek ki egy költségvetési koordinátort. Kiemeli annak jelentőségét is, hogy 

az adatvédelem nem védheti az elkövetőket. 

 Marina Albiol úgy véli, hogy az egyház abban az időben bűnrészes volt emberiesség 

elleni bűncselekmények elkövetésében, és ezt kötelesek kivizsgálni, amely 

kötelezettséget nem teljesít a kormány. 

Találkozó a spanyol képviselőház igazságügyi bizottságával (2017. május 23.) 

Margarita Robles Fernández, az igazságügyi bizottság elnöke fogadta az európai parlamenti 

képviselők küldöttségét, és együttérzését fejezte ki az előző esti londoni merénylet 

áldozataival. Kirton Darling, az európai parlamenti képviselők küldöttségének vezetője 

megköszönt, majd egy perc néma tiszteletadással adóztak az áldozatok emlékére. 

Az igazságügyi bizottsággal folytatott meghallgatás célja, hogy megismerjék, hogy mit tett a 

spanyol képviselőház ezzel a témával kapcsolatban, továbbá véleményt és információt 

cseréltek a képviselőház által elfogadott parlamenti kezdeményezésekről. A spanyol 

képviselőház igazságügyi bizottsága kettő nem jogalkotási javaslatot fogadott el ezzel a 

témával kapcsolatban a X. és a XI. parlamenti ciklusban (ezek a javaslatok a kormánynak 

iránymutatással szolgáló kezdeményezések). 

 11. parlamenti ciklus: Nem jogalkotási javaslat az újszülöttek elrablásának 

kivizsgálásáról (161/277. ügyszám), az igazságügyi bizottság által elfogadva 2016. 

április 5-én. 

 10. parlamenti ciklus: Nem jogalkotási javaslat a kormány arra való ösztönzéséről, 

hogy mélyedjen el a csecsemőrablás áldozatainak megsegítésére irányuló munkában 

(161/2585. ügyszám), az igazságügyi bizottság ülésén elfogadva 2014. június 10-én. 
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Jose Ignacio Prendes Prendes (Polgárok képviselőcsoport) megerősítette, hogy az áldozatokat 

megfosztották a személyazonosságuktól, és hogy a képviselőcsoportja kérte, hogy 

emberiesség elleni bűncselekmény áldozataiként ismerjék el őket, ami azt jelentené, hogy a 

bűncselekmény nem évül el.  

Jaume Moya Matas, CUP-EC-EM képviselőcsoport, elmondja, hogy „szégyen, hogy európai 

parlamenti képviselők végzik a mi feladatunkat’, és kéri, hogy: hozzanak intézkedéseket a 

demokrácia helyreállítására; az állam vállaljon felelősséget e téren; az érintetteket ismerjék el 

„áldozatként”, amivel jogosulttá válnának az ingyenes jogi támogatásra és segítségnyújtásra, 

valamint központosított DNS-akta létrehozására (ingyenes tesztekkel az érintettek számára). 

Ezenkívül kéri az Igazságügyi Minisztérium tájékoztató irodájának átszervezését, hogy 

komolyabb eszközök álljanak a rendelkezésére. Kéri, hogy legyen egy erre a témára 

szakosodott szekciója az Ügyészségnek, amely hivatalból járna el. 

Maria Jesus Moro Almaraz (Néppárt képviselőcsoport) úgy véli, hogy nem szabad 

demagógiát csinálni ebből a témából, és azt mondani, hogy nem haladt előre az ügy, az 

igazság elferdítése. Mióta a kormány megismerte az első bejelentéseket 2011-ben, az 

Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és az 

Ügyészség mozgósította magát az ügyben, és nagyon hamar megkezdte a munkát (2012. 

február). A bizottságban két kezdeményezést fogadtak el, és a legutóbbit egyhangúan 

szavazták meg. Ezekben kérték, hogy hozzanak létre egy egységes adatbázist a genetikai 

profiloknak (amelyhez a vizsgálatokat a Nemzeti Toxikológiai Intézet végzi) és egy szilárd 

sértetti jogállást a csecsemőrablások által érintettek bevonásával. 

Jude Kirton Darling szerint példát lehetne venni az ír tapasztalatokról, mivel azt konstatálta, 

hogy súlyos bizalmi válság áll fenn az érintettek részéről az elvégzett vizsgálatok iránt. Azt is 

megkérdezte, hogy lehetséges-e egy független vizsgálóbizottság létrehozása. 

Michela Giuffrida rámutat a helyzet tragikusságára, ahol fontos lenne megtudni az igazat a 

múltról. Úgy véli, hogy a legfőbb cél az lenne, ha konkrét eredményekre jutnának, ezért 

javasolja az érintettek számára a DNS-vizsgálatok és a jogi segítségnyújtás ingyenessé tételét, 

egy speciális ügyész kijelölését és egy vizsgálati bizottság, továbbá egy rendőrségi 

munkacsoport létrehozását ezzel a témával kapcsolatban, továbbá a sértetti jogállás 

megállapítását. 

Margarita Robles Fernández (szocialista képviselőcsoport és az igazságügyi bizottság elnöke) 

ismerteti, hogy nem kell belekeverni a politikát a bűncselekmények elkövetésébe. Úgy véli, 

hogy a bűncselekmény elévülése probléma, ám a kritériumok egységesítése a Legfelsőbb 

Bíróság ítéletétől függ. Kéri, hogy ne menjenek bele a bírósági határozatok értékelésébe, 

mivel minden egyes ügyet egyénileg és függetlenül bíráltak el. Az elnök asszony ismerteti, 

hogy 1987-ben megváltozott az örökbefogadásról és az anyakönyvi nyilvántartásról szóló 

törvény, és a demokratikus állam visszavette a korábban a parókiák által gyakorolt előjogokat. 

Azt mondta, hogy egy vizsgálóbizottság létrehozására irányuló kérés érkezett az előadók 

testületéhez és a nyomon követést várja. 

Ester Capella y Farre (Katalán Köztársasági Baloldal képviselőcsoport) ismerteti, hogy a 

2010-ben elindult történelmi megemlékezési folyamat nem fejeződött be, és szükség van az 

igazságszolgáltatásra, az igazságra és a jóvátételre.  Előadja, hogy 2016-ban nyújtottak be egy 

kérelmet egy vizsgálati bizottság létrehozására a képviselőházban az Együtt Képesek 

Vagyunk Rá és a Szocialista Képviselőcsoport részéről, és úgy véli, hogy elő kellene 
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mozdítani az ügyészség és a rendőrségi csoportok erre szakosodását.  

Találkozó a Spanyol Püspöki Konferenciával (2017. május 23.) 

Jose Maria Gil Tamayo úr, a Spanyol Püspöki Konferencia főtitkára 

Carlos López Segovia lelkész, az Általános Ügyek titkárhelyettese 

Jesus Miguel López Nieto úr, a bírósági szolgálat technikai titkára 

Jose Maria Gil Tamayo előadja, hogy fontos jóvátételt nyújtani az ártatlanoknak és 

megkeresni az igazságot, továbbá biztosítani az emlékezést és a jóvátételt.  

Kifejti, hogy a püspöki konferencia a spanyol püspököket képviseli, és a második vatikáni 

tanács óta létezik. A spanyol püspökök kollégiumi intézménye volt, amely Rómába jelentett, 

ami azt jelentette, hogy az egyházmegyék önállóak voltak és közvetlenül jelentettek Rómába. 

Ezért a Püspöki Konferencia hatáskörei korlátozottak. 

Elmagyarázza, hogy a parókiák archívumai a tridenti (XVI.) zsinat óta léteznek, és ezeken az 

egyházhoz kapcsolódó adatokat rögzítenek (keresztelők, esküvők stb.), amelyekhez az 

érdekelt személyek hozzáférnek (az adatvédelmi törvény alkalmazásával), ám ha az adatokba 

bírósági úton vagy az Ügyészségen keresztül kérnek betekintést, nincs semmi akadálya az 

archívumok megnyitásának. Tamayo úr emlékeztet arra, hogy a Konferenciának nincs 

semmilyen felhatalmazása az egyházmegyék felett, és minden parókia valamelyik 

egyházmegyétől függ. Ám ha valakinek jogos érdeke fűződik hozzá, a Püspökséghez 

fordultak, és biztosan nem lenne semmi akadálya az archívumokban található adatokhoz való 

hozzáférésnek. A polgári intézmények parókiákban őrzött vallási archívumait az állami 

intézményekbe továbbították; 1987-ben megváltozott az örökbefogadásról és az anyakönyvi 

nyilvántartásról szóló törvény, és az állam visszavette a korábban a parókiák által gyakorolt 

előjogokat.  

Hogyan lehet hozzáférni az archívumokhoz: a keresztelés helye szerinti parókián keresztül 

garantálják a hozzáférést és biztosítják a harmadik felek bizalmas adatainak védelmét. 

Tamayo úr maximális együttműködéséről biztosít a hatályos jogszabályok keretein belül. A 

vallási felekezetek egy teljesen más téma, ugyanis ezek teljes mértékben önállóak, és 

közvetlenül a Vatikántól függnek. 

Julia Pitera egy sor kérdést tesz fel a keresztlevelekben és az anyakönyvi nyilvántartásban 

szereplő adatok egybeeséséről, . Előadja, hogy a tartományi székhelyeken állami kórházakban 

a születések számának a huszadik század második felétől tapasztalt növekedésével a születési 

adatok inkább az anyakönyvi nyilvántartásokban szerepelhetnek, mivel a keresztelőt később 

tartják meg. A gyermekek elhalálozásával kapcsolatos adatok az anyakönyvi 

nyilvántartásokban, és nem az egyházi könyvekben szerepelnek. 

Eleonora Evi azt kérdezi, hogy volt-e ideológiai konnotációja az eltűnéseknek, hogy voltak-e 

helyi hálózatok, és úgy véli, hogy ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az áldozatok személyes 

tragédiájához, létre kellene hozni egy vizsgálati bizottságot. 

Marina Albiol kijelenti, hogy a csecsemők eltűnését a 40-es és a 90-es évek között az 
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ideológiai elnyomás, később a nyereségorientált üzlet motiválta. Úgy gondolja, hogy a vallási 

gyülekezetek, a gyermekotthonok és a titkos szülések egy olyan rendszert alkottak, amely 

hozzájárult a helyzethez. Felteszi a kérdést, hogy az egyház elvégzi-e saját vizsgálatát és hogy 

megnyitják-e (és határozatlan ideig megőrzik-e) a gyülekezetek archívumait. Kérdezi, hogy az 

egyház proaktívan együttműködik-e ebben az ügyben, és tesz-e javaslatokat a tagjai számára, 

hogy hogyan lépjenek fel ilyen tragédiák esetén. 

Josep-Maria Terricabras úr arra is felszólítja az egyházat, hogy proaktívan járuljon hozzá 

ehhez a kérdéshez, ahogyan a közelmúltban más esetekkel is foglalkozott, például a 

pedofíliával.  

Jose Maria Gil Tamayo a kérdésekre válaszolva biztosít arról, hogy teljes mértékben elítéli a 

történteket, amelyekre szerinte nincs semmilyen mentség. Kijelenti, hogy történelmi 

szempontból kell megérteni a helyzetet, ahol a szegénység és a becsület nagyon meghatározó 

dolgok voltak. Kéri, hogy büntessék meg a felelősöket, ám ne szennyezzék be bizonyos 

vallási felekezetek jó hírnevét és munkáját a néhány személy által elkövetett 

bűncselekmények miatt. Úgy véli, hogy a leplezett örökbefogadások a szabályozás hiánya 

miatt következtek be. Szerinte időszerű lenne általános ajánlásokat megfogalmazni a 

tartományi kormányzatok és a vallási felekezetek archívumai számára, mindig szem előtt 

tartva a harmadik felek jogainak védelmét. Kötelezettséget vállal arra, hogy útmutatókat 

fogalmaz meg a püspökök számára az archívumokról, és együttműködésüket fogja kérni 

ebben az ügyben. Elutasítja azt, hogy az egyház intézményként hálózatként működött volna, 

és kijelenti, hogy feltételezések szerint konkrét személyek követtek el bűncselekményt az 

illegális örökbefogadásokkal és a csecsemők elrablásával, amelyeket bűncselekménynek és az 

alapvető jogok elleni merényletnek kell tekinteni. 

Jude Kirton Darling azt kérdezi, hogy az egyház össze tudna-e állni proaktívan az Igazságügyi 

Minisztériummal, és rendelkezésére tudná-e bocsátani az archívumait az adatvédelmi 

ügynökség beleegyezésével. Tamayo úr azt válaszolja, hogy a plébánia archívumának adatai 

nagyrészt a mormonok által készített mikrofilmeken vannak, és bizakodó az igazságügyi 

minisztérium dokumentációs szolgálataival való együttműködéssel kapcsolatban, amely során 

biztosítanák az egyházi levéltárakhoz való hozzáférést, és nem jelentene problémát ezekez 

hozzáférhetővé tenni az Igazságügyi Minisztérium számára mindaddig, amíg a harmadik felek 

jogait tiszteletben tartják. 

Jude Kirton Darling zárásként reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a Ferenc pápa 

ilyen témák iránt tanúsított nagyobb fokú érzékenysége, amelyekkel már Argentínában is 

szembe kellett néznie, bizonyos fokig segíteni fog a helyzet megoldásában az archívumok 

megnyitását illetően. 

Evi asszony azt kérdezi, hogy van-e bármilyen jele annak, hogy ezeket az esetek egy 

szervezett hálózat keretében történtek, illetve annak, hogy bármilyen ideológiai 

alkotóelemmel rendelkeznének. Az egyház azt válaszolta, hogy nem érzékelnek szervezett 

hálózatot, ezek inkább egyének által elkövetett cselekmények. 

Általános észrevételek  

Az európai parlamenti képviselők küldöttségének látogatása intenzív volt, mind a tartalom, 

mind a látogatások napirendje szempontjából, és a média széles körűen beszámolt róla. 
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Szeretnénk mindazon intézményeknek köszönetet mondani, amelyek fogadtak bennünket. A 

diktatúra évei alatt és a demokrácia első éveiben történt csecsemőrablások és illegális 

örökbefogadások témája mélyen érintette az európai parlamenti képviselőket, akik szeretnék 

kifejezni együttérzésüket az áldozatokkal és családtagjaikkal. A látogatás abból adódott, hogy 

helyben kell értékelni az ügy terjedelmét, és meg kell vizsgálni, hogy milyen intézkedéseket 

tettek és meg lehetne tenni az áldozatok aggályainak kezelésére, az igazság megállapítására és 

a helyzet ismétlődésének megakadályozására. 

A látogatást követő benyomásunk, hogy egyértelmű ellentmondások vannak a különböző 

hatóságok, valamint az áldozatok, az újságírók és az ügyvédek elbeszélései között, és ez 

számos kérdést vet fel.  

Az európai parlamenti képviselők üdvözölték, hogy valamennyi érintett fél elismerte és 

elfogadta, hogy az újszülöttek elrablása a polgárháború után, a Franco-diktatúra idején és a 

demokratikus uralom alatt történt. Eltérések vannak azonban az érintett személyeknek a felek 

által megbecsült száma között, ami nem segít a problémakör dimenziójának megfelelő 

értékelésében. Eltérőek az annak megállapítására vonatkozó kritériumok is, hogy a csecsemők 

elrablását egy intézményesített embercsempész hálózat vagy egyéni bűnözők követték-e el. A 

kritériumok ilyen eltérései mellett ami biztosan egyértelmű volt, az az áldozatok 

intézményekbe vetett bizalmának hiánya és érzésük, hogy félrevezették őket, mivel nem 

gondolják elegendőnek az elvégzett vizsgálatokat, mert úgy vélik, hogy nem az áldozatnak 

kell bizonyítania a bűncselekmény megtörténtét. Szeretnék, ha az Ügyészség proaktívabban 

lépne fel, és hivatalból járna el minden egyes ügyben, és ne az áldozatnak kelljen viselnie a 

bírósági eljárás terheit. A képviselők továbbá úgy vélték, hogy javítani lehetne az 

áldozatoknak nyújtott segítség minőségén és proaktivitásán, mind pszichológiai szinten, mind 

a jogi tanácsadás és a bejelentett esetekre vonatkozó adminisztratív tájékoztatás területén. 

Amiben a képviselők mind egyetértettek, az az, hogy súlyos probléma áll fenn, amelyben 

igazságszolgáltatásra, emlékezésre és jóvátételre van szükség. 

Az európai parlamenti képviselők hangsúlyozták, mennyire fontos az egyház számára az 

igazságszolgáltatási rendszerrel való együttműködés azáltal, hogy munkájának támogatásához 

hozzáférést biztosít az archivált dokumentumokhoz. Azt is üdvözölték, hogy a püspöki 

konferencia elkötelezte magát az iránt, hogy archívumét hozzáférhetővé teszi az Igazságügyi 

Minisztérium számára, és sajnálják, hogy ez eddig sürgősen nem történt meg. 

Ajánlások 

A fentiek figyelembevételével a Petíciós Bizottság az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg az 

illetékes nemzeti hatóságok számára: 

1. elítéli a petíciók benyújtói, az áldozatok és az áldozatok szervezetei által jelentett, a 

hatóságok általi kötelességmulasztásokat, és hogy a hatóságok nem védték meg őket, és 

mostanáig nem vizsgálták ki megfelelően állításaikat; kéri a spanyol hatóságokat, hogy 

vállalják egy megerősített és folyamatos, stabil és konkrét párbeszéd időben történő 

elindítását a petíciók benyújtóival és az érintettek szervezeteivel;  

2. ajánlja egy különleges ügyészi álláshely létrehozását az állítólagos újszülöttrablások és 

illegális örökbefogadások valamennyi esetének kezelésére; 
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3. felhívja az Ügyészséget, hogy proaktívabban lépjen fel, és hivatalból járjon el az ilyen 

ügyekben, hogy ne az áldozatnak kelljen viselnie a bírósági eljárás terheit; 

4 rámutat, hogy a spanyol állam köteles maradéktalanul megfelelni a gyermek jogairól 

szóló ENSZ-egyezménynek és a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni 

védelméről szóló ENSZ-nyilatkozatnak; ennélfogva úgy véli, hogy a spanyol államnak 

az elrabolt gyermekek ügyében a nemzetközi jog szerinti kötelezettségekkel teljes 

mértékben összhangban álló nemzeti jogi keret biztosításához szükséges intézkedéseken 

kívül biztosítania kellene az intézményi megközelítést; 

5. véleménye szerint a spanyol államnak meg kellene erősítenie az emberiesség elleni és a 

háborús bűntettek elévülésének kizárásáról szóló ENSZ-egyezményt, sőt, emberiesség 

elleni bűncselekményként kellene elismernie az elrabolt gyermekekkel kapcsolatban 

elkövetett bűncselekményeket; 

6. határozott meggyőződése, hogy a Franco diktatúrája alatt és a későbbiekben elkövetett 

gyermekrablások ügyeihez kapcsolódó lehetséges bűncselekményeket hatékonyan és 

eredményesen kell kivizsgálni, és hogy nem adható amnesztia; ennek megfelelően 

felszólítja a spanyol hatóságokat, hogy fogadják el a szükséges jogi és 

igazságszolgáltatási intézkedéseket a nemzeti jog minden olyan értelmezésének 

érvénytelenítése céljából, amely összeütközésben áll e cél tényleges megvalósításával;  

7 felszólít, hogy legyen olyan protokoll, amely alapján a hatóságok az áldozatok jogairól 

szóló irányelv 17. cikkének megfelelően felelnek a más tagállamban lakóhellyel 

rendelkező áldozatokat érintő ügyek kivizsgálásáért, és fokozottabb együttműködésre 

szólít fel az érintett hatóságok között; 

8. felszólítja az Interpolt, hogy a határokon átnyúló ügyekben kövesse nyomon a nyomozó 

hatóságok munkáját; 

9. ösztönzi a spanyol hatóságokat az uniós polgárok által az Európai Parlamentnek címzett 

petíciókban említett, az újszülöttek elrablásának az igazságszolgáltatás és az ügyészség 

általi, hivatalból történő kivizsgálása céljából, az áldozatokkal és szervezeteikkel 

együttműködve, többek között a számukra felmerülő jogi kiadások fedezését célzó 

jogsegéllyel konkrét adminisztratív és jogi megoldások megfogalmazására, illetve azok 

kiemelt és sürgős alkalmazására; 

10. kiemeli annak szükségességét, hogy a spanyol hatóságok megerősítsék az áldozatokkal 

és a szervezeteikkel folytatott párbeszéd és részvételük közvetlen csatornáit, hogy ezzel 

kezeljék a hatékony közvetítés révén történő megoldást az áldozatok későbbi 

vizsgálatokba vetett bizalmának kiépítése érdekében; 

11. emlékeztet, hogy az esetek többségére az 1940 és 1992 közötti időszakban került sor, 

amint az a benyújtott petíciókból és panaszokból kiderül; ajánlja, hogy a spanyol 

kormány az áldozatok igazsághoz, igazságszolgáltatáshoz és jóvátételhez való joga 

biztosításának első lépéseként ismerje el, hogy a Franco-diktatúra alatt az állam is részt 

vett, és/vagy passzívan tűrte az újszülöttek szisztematikus elrablását és illegális 

örökbefogadását, ami garantálná, hogy ilyen a jövőben ne történhessen meg újra; 

12. ösztönzi a spanyol hatóságokat, hogy e célból azonnali hatállyal hozzák meg a 
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megfelelő intézkedéseket, amelyek kötelezik a kormányt arra, hogy nyújtson forrásokat, 

és tegyen lépéseket a csecsemőrablások és az illegális örökbefogadások állítólagos 

eseteinek megoldását segítve, hogy az érintettek körében az áldozatok szervezeteivel 

való lehető legszorosabb együttműködés szükségességének tudatosítása céljából a 

közösségi hálózatokra is kiterjedő információs kampányok elindításával erősítsék meg 

kötelezettségvállalásukat;  

13. javasolja, hogy kifejezetten ezekre az esetekre hozzanak létre egy külön nemzeti DNS-

bankot, amely lehetővé teszi az áldozatokkal kapcsolatos információk átvizsgálását 

annak érdekében, hogy segítsen nekik megtalálni valódi családjukat; felszólít arra, hogy 

többek között a Nemzeti Toxikológiai és Kriminalisztikai Intézeten keresztül 

biztosítsanak ingyenes DNS-teszteket az állítólagosan lopott csecsemők minden 

bejelentett esetében, anélkül, hogy ehhez bírósági vagy ügyészi végzésre lenne szükség, 

de a jogszerűen létrehozott áldozati szervezetek képviselőinek részvételével és/vagy 

felügyeletével;  

14. javasolja, hogy hozzák meg az összes szükséges intézkedést az újszülöttek azonosítása 

biztonságának és az anyai származás minden kétséget kizáró megállapításának 

biztosítására a szükséges orvosi, biometrikus és analitikus vizsgálatok elvégzésével;  

15. sajnálatát fejezi ki a spanyol kormány által az ENSZ erőszakos eltüntetésekkel és nem 

önkéntes eltűnésekkel foglalkozó munkacsoportjának 2014. évi jelentésében tett 

ajánlások végrehajtása terén elért „korlátozott előrehaladással” kapcsolatban, és kéri a 

spanyol kormányt, hogy sürgősen hajtsa végre ezeket az ajánlásokat, különös tekintettel 

az eltűnt személyek felkutatásáról szóló foglalkozó nemzeti terv elfogadására; 

16. javasolja, hogy emeljék az Igazságügyi Minisztérium újszülöttek lehetséges 

elrablásának áldozatait támogató szolgálatának pénzügyi dotációját, biztosítva, hogy az 

áldozatok a spanyol hatóságok szilárd kötelezettségvállalást kapnak arra, hogy viselik 

az áldozatok számára nyújtott pszichológiai segítség, jogi tanácsadás, 

társadalombiztosítási védelem és az adminisztratív tájékoztatáshoz való teljes 

hozzáférés költségeit, figyelembe véve az áldozatok jogairól szóló irányelvet (2012/29); 

17. üdvözli néhány regionális parlament (például Navarra) azon döntését, hogy az 

áldozatoknak ingyenes jogi segítségnyújtást nyújt, és javasolja, hogy a spanyol kormány 

fogadjon el olyan hasonló nemzeti szintű mechanizmusokat és jogi intézkedéseket, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy minden állampolgár és az érintett családok egyforma 

támogatást és védelmet kaphassanak az ország területén belül, beleértve az 

igazságszolgáltatáshoz való ingyenes hozzáférést és panaszaik alapos kivizsgálását 

minden esetben; 

18. tudomásul veszi a spanyol képviselőház igazságügyi bizottsága által 2016. április 5-én 

és 2014. június 10.-én elfogadott, az újszülöttek elrablásának kivizsgálásáról és a 

csecsemőrablás áldozatainak megsegítéséről szóló nem jogalkotási javaslatokban 

megfogalmazott iránymutatásokat és konkrét intézkedéseket; 

19. üdvözli, hogy a 2017. évi állami költségvetésben a képviselőcsoportok megegyeztek 

abban, hogy 100 000 eurót különítenek el az Igazságügyi Minisztérium 

költségvetésében, amelynek analitikusan bizonyított adatokkal történő felhasználása 

hozzájárulhat az érintettek panaszai kezelésének és rendezésének javításához, és 
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javasolja, hogy korán tekintsék azt át, hogy biztosítani lehessen a megfelelő források 

rendelkezésre állását; tudomásul veszi továbbá a kompromisszumos módosítással 

elfogadott megállapodást, amely kifejezett vállalást tartalmaz arra nézve, hogy 

létrehoznak egy technológiai platformot az érintettek fogadására és a genetikai profilok 

vizsgálatára; 

20. üdvözli az Ügyészség által kiadott, az „újszülött gyermekek elrablásával kapcsolatos 

eljárások követelményeinek egyesítéséről” szóló 2/2012. számú körlevelet, és javasolja 

az Általános Igazságszolgáltatási Tanácsnak, hogy vizsgálja meg az ilyen 

bűncselekmények elévülésére vonatkozó azon kritériumok lehetséges egységesítését, 

amelyek miatt azok elévülhetnek; ajánlja, hogy biztosítsák és segítsék elő az 

anyakönyvekhez és a régi kórházi születési nyilvántartásokhoz való hozzáférést; 

21. sürgeti a spanyol hatóságokat, hogy megfelelő szakemberek bevonásával biztosítsanak 

folyamatos és ingyenes pszichológiai támogatást az áldozatoknak;  

22. javasolja, hogy a különleges jogállás, a sértett jogállásának megállapításával teljes 

mértékben és eredményesen védjék a csecsemőrablással vagy illegális örökbefogadással 

feltételezhetően érintett szülőket és azonosított gyermekeket, amely magában foglalja az 

állami kártérítés lehetőségét is, figyelembe véve az áldozatok jogairól szóló irányelvet; 

23. hangsúlyozza, hogy az egyházi hatóságoknak el kell ismerniük a csecsemőrablásban és 

az illegális örökbefogadásban való potenciális részvételüket, és bocsánatot kell kérniük 

az áldozatoktól; sürgeti őket, hogy proaktívan és hatékonyabban működjenek együtt az 

Igazságügyi Minisztériummal, és hogy a gyülekezetek és vallási gyülekezetek 

archívumát tegyék elérhetővé az áldozatok számára, teljes körű hozzáférést és 

maximális átláthatóságot biztosítva, megkönnyítve a bírósági vizsgálatokat, adott 

esetben találkozók révén is; 

24. elismeri a katolikus egyház bocsánatkérését az Egyesült Királyságban erőszakos 

örökbefogadás áldozatául esett nőktől, és az áldozatok hasonló elismerésére biztat 

Spanyolországban is; 

25. javasolja végezetül egy vizsgálati bizottságot mihamarabbi létrehozását a 

képviselőházban, amely hozzájárulna a probléma jobb megértéséhez, értékelné, hogy a 

Nemzeti Toxikológiai és Kriminalisztikai Intézet (INTCF) eredményei reprezentatívak-

e, eldöntené, hogy ez csak egyes emberek műve volt, vagy egy intézményesült 

kereskedelmi hálózat, és jobb intézkedéseket javasolna az események felderítésének 

előmozdítása érdekében azért, hogy ehhez hasonló eset soha többet ne fordulhasson elő 

a jövőben. az áldozatok szervezetei, az Igazságügyi Minisztérium és az OMC 

(Organizacion Medica Colegial) képviselettel kell rendelkezzen e bizottságban; 

26. rendkívül fontosnak tartja egy külön igazságszolgáltatási egység létrehozását, amely 

rendelkezik a szükséges pénzügyi és rendvédelmi forrásokkal, és amely kivizsgálja a 

feltételezett gyermekrablásokat; 

27. felszólít egy olyan bírói csoport létrehozására, amely lefolytatja az eseti vizsgálatokat, 

figyelembe véve az ugyanolyan jellegű eseményekkel kapcsolatos számos panaszt;  

28. hangsúlyozza, hogy több megállapítás is rámutat az elrabolt gyermekekkel kapcsolatban 
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elkövetett cselekmények bűnszövetkezetben elkövetett, rendszeres jellegére; felhívja a 

spanyol hatóságokat, hogy folytassanak le minden nyomozati cselekményt, teljes 

mértékben figyelembe véve valamennyi panaszt és az érintett polgárok által benyújtott 

dokumentumokat; 

29. hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú, hogy a spanyol kormány teljes mértékben 

együttműködjön a csecsemőrablásokkal és illegális örökbefogadásokkal kapcsolatos 

nemzetközi vizsgálatokkal, különösen az argentin bíró, María de Cubria Servini által 

vizsgált 4591/2010. sz. üggyel és a Mexikói Nemzeti Főügyészség által nemrégiben 

indított nyomozással; 

30. felhívja a Bizottságot, hogy az európai ombudsmant és az Európai Unió Alapjogi 

Ügynökségét, hogy hatáskörükön belül vizsgálják meg és kövessék nyomon a spanyol 

hatóságok által elkövetett erőszakos és nem önkéntes eltűnések áldozatai jogainak 

esetleges megsértését;  

31. kéri a Petíciós Bizottság elnökét, hogy továbbítsa ezt a jelentést a petíciók benyújtóinak 

és a csecsemőrablások és illegális örökbefogadások áldozatai által létrehozott 

egyesületeknek, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságnak, az Európai 

Bizottságnak, az európai ombudsmannak, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének, a 

spanyol kormánynak, a spanyol autonóm közösségek kormányainak, a spanyol 

ombudsmannak, valamint az ENSZ erőszakos és nem önkéntes eltűnésekkel foglalkozó 

munkacsoportjának.  
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Az EPP képviselőcsoport kisebbségi véleménye  

 

Az EPP képviselőcsoport fenntartja a spanyolországi csecsemőrablások áldozatainak jogát 

egy független és eredményes igazságügyi vizsgálathoz.  

 

Támogatjuk, hogy minden áldozat részesüljön ingyenes DNS-tesztben; felhívjuk az egyházat, 

hogy az archívumait tegye hozzáférhetővé az érintett családok számára; támogatjuk az 

Igazságügyi Minisztérium áldozatokat támogató szolgálata pénzügyi dotációjának jelentős 

emeléséről szóló döntést, valamint egy vizsgálati bizottság létrehozását a képviselőházban, 

teljesítve ezzel a petíciók benyújtóinak követeléseit.  

 

E tényfeltáró látogatás igen érzékeny jellege miatt meggyőződésünk, hogy a jelentésnek 

kiegyensúlyozottnak és tényeken alapulónak kell lenni. Ezért is támogattuk a küldöttség 

elnökének eredeti jelentéstervezetét. 

 

Sajnáljuk, hogy a végső jelentés arra a következtetésre jut az ajánlásaiban, hogy e bűnöket a 

spanyol állam követte el, ahogy az a GUE/NGL képviselőcsoport által benyújtott 23. és 74. 

módosításokban áll. Hangsúlyozzuk, hogy e következtetésnek nincs alapja. Sajnálatunkat 

fejezzük ki amiatt, hogy az ilyen kijelentéseknek belső politikai haszna van. Végezetül 

hangsúlyozzuk, hogy az igazságszolgáltatás, nem pedig a Petíciós Bizottság hatásköre annak 

eldöntése, hogy e bűnöket magánszemélyek vagy egy intézményesült kereskedelmi hálózat 

követte el.  
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