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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1772/2012, ktorú predkladá Ana Peso Haro (španielska štátna 
príslušníčka), o krádeži novorodenca v nemocnici v Španielsku a o 
neschopnosti orgánov riadne vyšetriť prípad

Petícia 1790/2012, ktorú predkladá Ascensión Barbero Sánchez (španielska 
štátna príslušníčka), o krádeži novorodenca v nemocnici v Španielsku a o 
neschopnosti orgánov riadne vyšetriť prípad

1. Zhrnutie obsahu petície 1772/2012 

Predkladateľka petície je pevne presvedčená, že jej dieťa, ktoré sa narodilo v roku 1973 
v pôrodnici v Granade, bolo pri pôrode odcudzené nemocničným personálom. Vysvetľuje, že 
sedem hodín po narodení dieťaťa jej zdravotnícky personál oznámil, že jej dieťa zomrelo. V 
roku 2011 predkladateľka petície nahlásila prípad orgánom, ktoré už ukončili vyšetrovanie. 
Akciová spoločnosť, ktorá prevádzkuje cintorín, jej oznámila, že telo zosnulého dieťaťa bolo 
pochované v masovom hrobe, a preto ho nemožno vybrať. Predkladateľka petície poukazuje 
na viacero podobných prípadov, ktoré boli v Španielsku v súčasnosti nahlásené a vyšetrujú sa, 
a obviňuje španielsky štát zo zločinov proti ľudskosti.

Zhrnutie obsahu petície 1790/2012 

Predkladateľka petície je pevne presvedčená, že jej dieťa, ktoré sa narodilo v roku 1990 in 
v nemocnici v Granade, bolo pri pôrode odcudzené nemocničným personálom. Je 
presvedčená, že jej vlastné dieťa bolo vymenené za novorodenca, ktorý nebol zdravý a ktorý 
o tri dni zomrel. Predkladateľka petície poukazuje na viacero podobných prípadov, ktoré boli 
v Španielsku v súčasnosti nahlásené a vyšetrujú sa, a obviňuje španielsky štát zo zločinov 
proti ľudskosti.
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2. Prípustnosť

Petícia 1772/2012

Petícia bola uznaná ako prípustná 12. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

Petícia 1779/2012

Petícia bola uznaná ako prípustná 15. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Komisia odkazuje Výbor pre petície na svoje oznámenie z 28. 8. 2013 o petíciách 1013/2012, 
1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012 a 1631/2012 s rovnakou témou, 
ktoré platí mutatis mutandis na prípady týchto dvoch predkladateliek. 

Predkladateľ v petícii 1013/2012 uvádza, že on a jeho manželka stratili 6. júna 1990 dieťa 
v nemocnici s poliklinikou v Granade. Tvrdí, že ich novonarodené dieťa vymenili 
v nemocnici za iného novorodenca, ktorý o niekoľko dní umrel. Predkladateľ petície tvrdí, že 
neexistuje účinný právny prostriedok proti takýmto hromadným krádežiam detí z verejných 
nemocníc, keďže v Španielsku existuje prepojenie medzi príslušnými lekármi a vysoko 
postavenými politikmi. Sťažovateľ sa domnieva, že ide o porušenie Charty základných práv 
Európskej únie, ako aj Dohovoru o právach dieťaťa.

Petície súvisiace s petíciou 1013/2012 sa týkajú toho istého problému, t. j. krádeže 
novorodencov v nemocniciach v Španielsku, a zdá sa, že niektoré uvedené skutočnosti sa 
vzťahujú na 60. roky 20. storočia, ostatné boli údajne spáchané neskôr v 80. a 90. rokoch 20. 
storočia.

Pokiaľ ide o opatrenia a opomenutia členských štátov, Komisia má v zásade právomoc len 
dohliadať na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie (pozri 
článok 17 ods. 1 ZEÚ). Pokiaľ ide o otázky základných práv, na ktoré upozorňuje 
predkladateľ petície, Komisia pripomína, že podľa článku 51 ods. 1 Charty základných práv 
sú ustanovenia charty určené pre členské štáty len pri vykonávaní práva Únie.

Na základe informácií poskytnutých predkladateľmi petícií sa nezdá, že vo veci uvedenej 
v petíciách vykonával členský štát právo Únie. 

Zdá sa, že príslušné deti boli bez vedomia rodičov nezákonne poskytnuté na adopciu. Také 
konanie a rozhodnutia španielskych orgánov by súviseli s oblasťami občianskeho práva, ktoré 
neupravujú ustanovenia právnych predpisov EÚ. Právnymi predpismi EÚ v súčasnom stave 
[najmä nariadenie (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel IIa)] sa upravujú len otázky súdnej 
právomoci, uznávania a vykonávania platných rozsudkov v inom členskom štáte.
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Vo veci, ktorú uvádzajú predkladatelia petícií, je preto na členských štátoch, aby zabezpečili 
rešpektovanie svojich záväzkov v oblasti základných práv, ktoré vyplývajú z medzinárodných 
dohôd a z ich vnútorných právnych predpisov.

Podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, v Španielsku už právne konania 
v podobných veciach1 prebiehajú. 

Záver

Na základe prvkov uvedených v petíciách Komisia nemôže v tejto veci ďalej konať. 
Predkladatelia petícií môžu svoju vec predložiť vnútroštátnym orgánom vrátane súdov, a ak 
sa domnievajú, že boli porušené niektoré ich základné práva, môžu podať sťažnosť 
Európskemu súdu pre ľudské práva Rady Európy.

                                               
1 Pozri výročnú správu Agentúry pre základné práva za rok 2011 
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-
chapter4_EN.pdf): „Pozornosť verejnosti v Španielsku bola zameraná na tzv. ukradnuté deti, 
ktoré boli v rokoch 1940 – 1980 poskytnuté v nemocniciach na adopciu bez vedomia 
a súhlasu ich matiek. Údajne to bol v niektorých nemocniciach systematický postup, do 
ktorého boli zapojení lekári, zdravotné a rádové sestry. V júni 2011 generálny prokurátor 
uviedol, že z 849 začatých vyšetrovaní sa v 162 prípadoch zistili dôkazy o trestnom čine a v 
týchto prípadoch boli podané žaloby. Existujú však čoraz väčšie náznaky, že tento postup sa 
týkal stoviek detí. Na základe sťažností rozličných organizácií – ako sú napríklad Národné 
združenie obetí protizákonných adopcií (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones 
Irregulares) a SOS Ukradnuté deti (SOS Bebés Robados) – týkajúcich sa odkladov štátu, 
pokiaľ ide o sprístupnenie záznamov s cieľom umožniť vyhľadávanie stratených príbuzných, 
generálny prokurátor poukázal na skutočnosť, že vyšetrovania budú trvať určitú dobu, 
pretože sa musia koordinovať so všetkými autonómnymi spoločenstvami v Španielsku, keďže 
sa predpokladalo, že sú do veci zapojené rozličné siete.“


