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Cilj 

Obisk za ugotavljanje dejstev v Španiji je bil opravljen z namenom, da bi se sestali z 

vlagatelji peticij št. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 

1631/2012, 1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 in 758/2013 ter vzpostavili dialog z 

nacionalnimi organi, da bi bolje razumeli različne vidike pritožb vlagateljev peticij v zvezi z 

novorojenčki, odtujenimi v porodnišnicah med Francovo diktaturo in po njej.  

Kraje in nezakonite posvojitve so povezane s področjema civilnega in kazenskega prava, za 

kateri ne veljajo določbe prava EU. Veljavna zakonodaja EU (natančneje Uredba (ES) 

št. 2201/2003 (uredba Bruselj IIa)) ureja le zadeve v zvezi s pristojnostjo, priznavanjem in 

izvrševanjem veljavnih sodnih odločb v drugih državah članicah.  

Zato so primeri, ki jih navajajo vlagatelji peticij, v pristojnosti države članice, ki mora sama 

poskrbeti za izpolnjevanje svojih obveznosti glede temeljnih pravic v skladu z mednarodnimi 

sporazumi in nacionalno zakonodajo. 

Sestanek na ministrstvu za pravosodje (22. maj 2017) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, državna sekretarka 

Joaquín Delgado Martin, generalni direktor za odnose s pravosodnimi organi (Administración 

de Justicia) 

Carmen Troya Calatayud, koordinatorka informacijske službe za obveščanje oškodovancev v 

primerih domnevnih odtujitev novorojenčkov, sodna uradnica 

Antonio Alonso, svetovalec na področju bioloških ved na madridskem oddelku Nacionalnega 

inštituta za toksikologijo in forenzično znanost (Instituto Nacional de Toxicología y de 

Ciencias Forenses) 

Delegacijo je sprejela državna sekretarka Carmen Sánchez-Cortés Martín, ki je predstavila 

temeljni cilj ministrstva za pravosodje v primeru odtujitev novorojenčkov, in sicer zagotoviti 

čim večjo institucionalno podporo oškodovancem ter poiskati realne in izvedljive rešitve, ki 

bi olajšale preiskave, sprožene z namenom iskanja njihovih sorodnikov, ne da bi posegali v 

ugotavljanje dejstev in kazensko ali drugo odgovornost, ki bi lahko iz tega izhajala. 

Dejanja, zaradi katerih so pravosodni organi začeli preiskovati domnevne odtujitve 

novorojenčkov in sprejeli ukrepe v podporo oškodovancem, izhajajo iz prijav, ki so jih vložila 

združenja oškodovancev, v zvezi z domnevnim obstojem mreže za nezakonito trgovino z 

novorojenčki, predvsem med letoma 1960 in 1980. 

Ko so bili zbrani podatki o ozadju in vse potrebne informacije o tej zadevi, je ministrstvo 

pozvalo na sestanek združenja in oškodovance, ki so za to zaprosili, da bi zbralo njihove 

prijave in začelo opredeljevati težave, s katerimi se srečujejo, ter iskati možne rešitve. 

Februarja 2012 so se na ministrstvu za pravosodje prvič sestali predstavniki združenj in 

oškodovanci, ki so za to zaprosili. Predstavljene so bile različne težave, s katerimi so se 

srečevali pri preiskovanju dejstev. Ministrstvo se je zavezalo, da bo vzpostavilo stalno in 

trdno sodelovanje z oškodovanci, in dogovorili so se, da se bodo redno sestajali. 
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Poleg tega je ministrstvo ugotovilo, da je treba okrepiti sodelovanje med različnimi javnimi 

organi: 

 vzpostavilo je stik z ministrstvom za notranje zadeve, da bi analizirali možnosti za 

učinkovito ukrepanje organov kazenskega pregona pri preiskovanju teh prijav; 

 vzpostavilo je stik z generalnim državnim tožilstvom in pozvalo, naj se preveri 

izvedljivost priprave splošnih navodil za vse državne tožilce, da bi določili standarde 

ukrepanja v teh primerih, na podlagi katerih bi nudili oškodovancem čim več pomoči; 

 vzpostavilo je stik s špansko agencijo za varstvo podatkov in jo obvestilo o konkretnih 

težavah, ki jih imajo oškodovanci pri dostopu do podatkov v različnih arhivih in 

registrih (bolnišnična dokumentacija, matični registri ipd.); 

 z ministrstvom za zdravje, socialne zadeve in enakost se je dogovarjalo, da bi proučili 

možnosti sodelovanja na tem področju v zvezi z vplivom teh primerov na ravnanje na 

klinikah in v bolnišnicah; 

 ministrstvo za pravosodje je tudi posredovalo navodila organom, ki sodijo v okvir 

njegove pristojnosti, in sicer Nacionalnemu inštitutu za toksikologijo in forenzično 

znanost ter uradom za pomoč žrtvam. 

Ministrstvo za pravosodje je na prvem srečanju z oškodovanci ugotovilo, da je bilo v številnih 

primerih sproženo reševanje zadeve po sodni poti, kar pa njihovih interesov ni povsem 

zadovoljilo, ne glede na kazenske ali upravne posledice, ki bi lahko izhajale iz teh dejanj, saj 

je bil glavni cilj oškodovancev, da najdejo svoje sorodnike. Prizadevanja je bilo torej treba 

usmeriti v vzpostavitev mehanizmov, ki bi preiskavo čim bolj olajšali. Zato je bila za pomoč 

oškodovancem ustanovljena služba za usmerjanje in zagotavljanje upravnih podatkov 

oškodovancem v primerih odtujitev novorojenčkov. Za ustrezno zagotavljanje te službe, ki je 

začela delovati 26. februarja 2013, je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi urada na naslovu 

Calle de la Bolsa št. 8 v Madridu, v katerem uradniki vsak dan obravnavajo dokumentacijo in 

pomagajo oškodovancem v skladu s protokolom o notranji organizaciji te službe, ki je bil 

pripravljen v ta namen, in pri tem uporabljajo posebno računalniško aplikacijo, s katero 

beležijo vse podatke. 

Namen službe je, da oškodovancem zagotovi dokumentacijo o rojstvu ali porodu, s katero 

razpolagajo pravosodni organi ali se hrani v matičnih registrih, pokopaliških arhivih, 

bolnišnicah, nadškofijah, pokrajinskih svetih, občinah ipd. ter dokaze o dejstvih, ki bi jih 

oškodovanci po potrebi lahko uporabili kot podlago za ustrezne civilne ali kazenske postopke 

in tako ugotovili biološko materinstvo in/ali očetovstvo. V tem uradu je treba dati soglasje, 

potrebno za posredovanje podatkov o rojstvu ali porodu ministrstvu za zdravje, socialne 

zadeve in enakost, da se ti lahko primerjajo s tistimi v zdravstveni kartoteki ali katerem koli 

drugem dokumentu, ki ga hranijo zdravstvene ustanove. Ministrstvo za notranje zadeve tesno 

sodeluje z informacijsko službo prek svojih uradov za prijave in pomoč državljanom, ki so na 

voljo na celotnem ozemlju Španije. V ta namen je v vsaki instituciji, ki sodeluje na tem 

področju, določena odgovorna oseba oziroma t.i. kontaktna točka, ki zbira obstoječe 

informacije od različnih organov institucije v skladu z njenim področjem pristojnosti z 

namenom, da bi zbrali informacije in obstoječo dokumentacijo o vsakem posamičnem 

primeru. 

Dostop do podatkov in dokumentacije je mogoč v skladu z veljavnimi zakonskimi pogoji, kar 

zadeva soglasje zadevne osebe, varstvo podatkov, zaupnost informacij in odgovornost javnih 
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organov. Podatki o zadevnih osebah se brez posebne prostovoljne in informirane privolitve te 

osebe ne zbirajo neposredno niti posredno, kar je v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo 

na tem področju. 

Da bi lahko vse zbrane podatke ustrezno obdelali, sta bili z Odredbo JUS 2146/2012 z dne 

1. oktobra vzpostavljeni dve podatkovni zbirki: 

 Zbirka št. 119: vloge posameznih oškodovancev v primerih odtujitev novorojenčkov 

za pridobitev upravnih informacij. 

 Zbirka št. 120: profili DNK posameznih oškodovancev v primerih odtujitev 

novorojenčkov. 

Poleg tega so bili odobreni uradni vzorci vlog za zagotovitev, da oškodovanci predložijo 

tehnične in identifikacijske podatke, potrebne za pridobivanje informacij in dokumentacije, 

ter podatke, potrebne za pripravo poročila Nacionalnega inštituta za toksikologijo in 

forenzično znanost. Inštitut je določil protokol ukrepanja, da bi pridobljene genske profile 

centralizirali in jih vključili v enotno podatkovno zbirko, ki bo omogočala primerjavo vseh 

vpletenih posameznikov, da bi se ugotovilo njihovo morebitno gensko ujemanje. 

Ministrstvo za zdravje je zaradi zapletenosti sodnih postopkov, ki so v nekaterih primerih za 

velik del državljanov težko razumljivi, in družbenega preplaha menilo, da je treba 

oškodovancem dati na voljo vsa razpoložljiva sredstva, da bi imeli na voljo referenčno točko, 

kamor bi lahko prišli po informacije, nasvete in ustrezno pomoč, tudi psihološko. 

Za ta namen je bil oblikovan poseben protokol za pomoč v primerih nezakonitih posvojitev, 

ki ga uporabljajo uradi za pomoč žrtvam, delujoči pod okriljem tega ministrskega oddelka. 

Protokol je na voljo tudi uradom za pomoč žrtvam na ozemljih, kjer so pooblastila prenesena 

na avtonomne skupnosti. 

Ti uradi za žrtve ponujajo osebno in kvalificirano strokovno pomoč, ki jo izvaja vodja 

postopka ali po potrebi psiholog. Zagotavljajo splošne informacije o postopku vlaganja tožb, 

informacije o izvajanju preskusov DNK in o možnosti dodelitve spremljevalca za obravnavo. 

Prav tako se oškodovancem, ki to potrebujejo, v različnih fazah ponudi psihološka pomoč v 

skladu s splošnim postopkom zagotavljanja pomoči, ki ga uporabljajo ti uradi. 

Kaj ponuja ta služba? 

 Upravne informacije in dokumentacijo: prek te službe se oškodovancem omogoči 

dostop do dokumentacije in informacij, ki jih hranijo pravosodni organi in institucije, 

vključno s podatki iz registrov, zdravstvenih datotek ipd.. 

 Vzpostavitev podatkovne zbirke genskih profilov: Nacionalni inštitut za toksikologijo 

in forenzično znanost bo centraliziral profile, pridobljene iz genskih poročil 

oškodovancev ali elektronskih arhivov, ki so jih ustvarili zunanji laboratoriji, da bi jih 

združil v enotno podatkovno zbirko, ki bo vsem vpletenim posameznikom omogočala 

primerjavo za ugotavljanje genskega ujemanja, s katerim bi lahko poiskali dokaze o 

bioloških sorodstvenih vezeh (postopek je za oškodovance brezplačen). 

Kdo lahko dostopa do informacijske službe in kako? 
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Posamezniki, ki sumijo, da bi lahko bile žrtve domnevne odtujitve novorojenčka, vključno s 

starši, ki iščejo svoje biološke otroke, otroki, ki iščejo svoje biološke starše, in sorojenci, ki 

iščejo svoje biološke sorojence, ter osebe, ki izkažejo legitimen interes. Na spletni strani 

ministrstva za pravosodje so objavljene vse potrebne informacije o delovanju in ciljih te 

službe ter načinu dostopa do nje. Pri tej službi je mogoče za informacije zaprositi na več 

načinov: osebno, po telefonu ali z elektronskim kontaktnim obrazcem urada prek povezave na 

spletni strani ministrstva za pravosodje. 

Ko je vloga oddana, se potrebni upravni dokumenti izmenjujejo prek kontaktne točke, ki jo 

določita podpisnika sporazuma o sodelovanju, in se tako zaprosi za informacije in morebitno 

dokumentacijo v zvezi s posameznim primerom. Informacijska služba opravlja tudi 

pomembno nalogo vnašanja profilov DNK, ki jih prispevajo oškodovanci in ki so jih 

pripravili zasebni laboratoriji, v podatkovno zbirko Nacionalnega inštituta za toksikologijo in 

forenzično znanost. Inštitut pred vnosom ugotovi, ali opravljena analiza zadošča minimalnim 

tehničnim zahtevam, ki zagotavljajo njeno zanesljivost. 

Po oddaji vloge se odpre upravni spis, podatki se zabeležijo v računalniško aplikacijo in 

optično se prebere dokumentacija, ki so jo predložili oškodovanci. Ti lahko spremljajo svoj 

spis, do katerega dostopajo z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki jim ga dodeli služba, 

ter lahko zbrano dokumentacijo tudi natisnejo. Poudariti je treba, da se z upravnim spisom ne 

sproži noben pravosodni postopek, ne civilni ne kazenski, na kar so opozorjeni tudi vsi 

oškodovanci. Namen te upravne službe je olajšati zbiranje informacij, če želi oškodovanec na 

podlagi zbranega gradiva sprožiti sodni postopek. Omenjeno poročilo se sicer lahko uporabi 

kot dokazno gradivo, vendar samo po sebi nima pravosodnega učinka. Oškodovanci morajo 

glede na njegovo vsebino v primeru, da se jim zdi to primerno, začeti sodni postopek. 

Ministrstvo se je zavezalo, da bo sodelovalo z oškodovanci in jim kot kontaktno točko 

določilo svojega enotnega sogovornika, da bi komunikacija stekla in da bi bila učinkovita.  

Statistični podatki informacijske službe od 26. februarja 2013 do 30. aprila 2017: 

 odprtih je bilo 567 spisov, ki zadevajo 693 oseb; 

 rojstva, povezana z domnevnimi primeri odtujitve novorojenčkov, ki so znana 

informacijski službi, so se večinoma zgodila v 60. in 70. letih 20. stoletja; 

 večino vlog, na podlagi katerih je bil odprt spis, so oškodovanci predložili 

informacijski službi ali postaji nacionalne policije. 

Nacionalni inštitut za toksikologijo in forenzično znanost (INTCF) je pripravil poročilo1 s 

skupnimi rezultati preskusov DNK, opravljenih v obdobju od leta 2011 do 2017 na izkopanih 

ostankih kosti in drugih posmrtnih tkivih (biopsije) novorojenčkov v 128 primerih, kjer je 

kazalo, da je morda šlo za odtujitev novorojenčka, oziroma je preiskavo DNK zahtevalo javno 

tožilstvo (76 zahtev) ali preiskovalno sodišče (52 zahtev). Podatki iz poročila o DNK kažejo, 

                                                 
1 

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

me1=Content-

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

dad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=I

NTCF 

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
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da v večini primerov, ki jih je analiziral INTCF, ni šlo za odtujitev novorojenčkov, saj je bilo 

v 90 % primerov mogoče preveriti identifikacijo novorojenčka z opravljanjem preskusov 

DNK pri njihovih sorodnikih. 

Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da je težavo domnevnih primerov odtujitev 

novorojenčkov obravnavalo tako, da je omogočilo pridobivanje dokumentacije in informacij, 

žrtvam pa ponudilo možnost, da svoje genske profile prispevajo v podatkovno zbirko 

Nacionalnega inštituta za toksikologijo in forenzično znanost. Vendar nikakor ni nameravalo 

prevzeti vloge, ki jo imajo v skladu s pravno zakonodajo sodniki in sodišča. 

V času za vprašanja so sodelovali naslednji evropski poslanci: 

 Jude Kirton Darling o podpori, ki jo ministrstvo ponuja žrtvam, ki morajo prispevati 

dokaze za kaznivo dejanje; 

 Eleonora Evi o priporočilih delovne skupine OZN iz leta 2014 o prisilnih ali 

neprostovoljnih izginotjih in zastaranju kaznivega dejanja; 

 Michela Giuffrida o naravi službe za pomoč žrtvam, ki bi morala biti morda bolj 

človeška in manj uradniška; 

 Julia Pitera je zahtevala pojasnilo o razliki med primeri, ki so jih prijavila združenja, 

in primeri, ki so bili predloženi prek službe ministrstva; 

 Tatjana Ždanoka je vprašala, zakaj je tako dolgo trajalo, da se je pravosodni sistem 

odzval, in zakaj trenutno sodijo samo eni osebi; 

 Marina Albiol o potrebi po spodbujanju tožilstva, da razišče primere izginotij in med 

javnimi tožilci določi koordinatorja, o tem, da se preskusi DNK opravijo brezplačno, 

ter o potrebi po preiskavi izginotij otrok v 40. in 50. letih 20. stoletja. Zanimalo jo je, 

ali se zavedajo, kako je podobne primere obravnavala prejšnja argentinska vlada;  

 Josep-Maria Terricabras o potrebi po bolj proaktivnem odgovoru žrtvam in ustrezni 

preiskavi primerov, pri čemer je povedal, da prvi preskus ne sme biti izkop, ampak 

bolnišnične preiskave; 

 Rosa Estaràs o tem, kako pomembno je dati zadoščenje žrtvam; pogreša sestanek z 

ministrstvom za notranje zadeve in ministrstvom za zdravje ter s predstavniki 

avtonomnih skupnosti. 

Predstavnik ministrstva Joaquín Delgado je poslancem odgovoril naslednje: 

 Jude Kirton Darling: pojasnil je, da mora primere preiskati tožilstvo, ki sproži 

kazenski postopek. Posamezniki sprožijo civilni postopek in morajo podati prijavo. 

Ministrstvo za pravosodje jim pomaga tako, da prispeva in poišče dokumentacijo. 

 Eleonori Evi: glede zastaranja kaznivega dejanja je pojasnil, da kazniva dejanja, 

povezana z izginotji mladoletnikov, ne zastarajo, vendar je to odvisno od sodišč, pri 

čemer ni enotnih meril. Glede delovne skupine OZN iz leta 2014 ni podal nobenega 

odgovora. 

 Micheli Giuffrida je potrdil, da se je ministrstvo v polni meri zavezalo svetovanju 

žrtvam in oškodovancem.  

 Marino Albiol je spomnil, da se lahko primer, ki je bil arhiviran, ker so bile izčrpane 

vse možnosti preiskave, kadar koli ponovno odpre. Za ukrepanje je pooblaščeno 
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državno tožilstvo, ki je bilo pozvano, naj zadeve razišče, preskusi DNK, ki jih naroči 

tožilstvo, pa so brezplačni. Odgovoril je, da omenjenega primera iz Argentine ne 

pozna. 

Sestanek na državnem tožilstvu (22. maj 2017) 

José Manuel Maza Martín, državni tožilec  

José Miguel de la Rosa Cortina, državni tožilec, vodja tehničnega sekretariata državnega 

tožilstva 

María Luzón Cánovas, državna tožilka tehničnega sekretariata državnega tožilstva 

V skladu s členom 124 španske ustave iz leta 1978 ima državno tožilstvo nalogo, da po uradni 

dolžnosti ali na zahtevo zainteresiranih strani spodbuja pravosodne ukrepe za varstvo 

zakonitosti, državljanskih pravic in javnega interesa, ki ga zagotavlja zakonodaja, ter pri tem 

v vsakem primeru spoštuje načela pravne države in nepristranskosti.  

V skladu s tem ustavnim položajem je nacionalno združenje oškodovancev v primerih 

nezakonitih posvojitev (ANADIR) januarja 2011 na državnem tožilstvu podalo prijavo, ki jo 

je podpisalo 261 oseb. Državno tožilstvo se je zavezalo, da bo odgovorilo vsem družinam, ki 

so izgubile novorojenega otroka in so se spraševale, ali je bil njihov otrok morda zamenjan z 

mrtvim dojenčkom ali, kar je pravzaprav isto, je bil otrok, ki so ga razglasili za mrtvega, v 

resnici žrtev odtujitve. Po podatkih, navedenih v tej skupni prijavi, naj bi obstajala mreža za 

odtujitve novorojenih otrok, ki so se večinoma dogajale med letoma 1950 in 1990 z 

namenom, da se novorojenčki registrirajo kot otroci drugega para. Generalno državno 

tožilstvo je proučilo prijavljena dejanja in ni našlo nobenih dokazov o obstoju organizacije s 

takšnimi cilji. Prijavljena dejanja so se zgodila v porodnišnicah in bolnišnicah vseh španskih 

regij, pri njih so sodelovale različne zdravstvene ekipe, matere pa so izhajale iz povsem 

različnih družbenih razredov in družinskih razmer, od prvesnic, poročenih in samskih mater, 

do mater, ki so že imele več otrok. Ker ni bilo dokazov za trditev, da so bile prijavljene 

odtujitve opravljene organizirano, je državno tožilstvo presodilo, da je prijavljene primere 

najbolje obravnavati posamično, kot merilo za določanje pristojnosti pa uporabiti kraj, kjer je 

mati rodila, zato je tožilstvom v Španiji posredovalo prijave, ki so se nanašale na rojstva na 

njihovih ozemljih. Tako je lahko vsako tožilstvo podrobno proučilo posamezna dejanja, 

zbralo zdravstvene kartoteke bolnišnic, vpise rojstev in smrti, dokumentacijo iz pokrajinskih 

arhivov in pokopališč, opravilo splošno preiskavo ter zbiralo vzorce, če so ostanki to 

omogočali, da bi Nacionalni inštitut za toksikologijo in forenzično znanost opravil analizo in 

izdelal primerjalno študijo DNK, ki bi omogočala določitev materinstva in/ali očetovstva. 

Preiskovanju teh prvih prijav so se pridružile nove, ki so bile podane na različnih lokalnih 

tožilstvih. Zato je bil določen član tehničnega sekretariata tožilstva, ki skrbi za centralizacijo 

in usklajevanje delovanja različnih tožilstev.  

Za namene takšnega usklajevanja in poglobljene pojasnitve vsakega posameznega primera, 

prijavljenega leta 2012, je generalno tožilstvo pripravilo okrožnico (2/2012) o poenotenju 

meril v postopkih, povezanih z odtujitvami novorojenčkov. V tej okrožnici so določena 

merila, za vse tožilce, kako preiskovati prijave tako v preiskovalnih postopkih tožilca kot tudi 

v sodnih postopkih. Okrožnica kot glavno postavko določa obveznost preiskave prijavljenih 

dejanj, pri čemer se v prihodnje opusti uporaba instituta zastaranja za morebitno zagrešeno 
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dejanje. To pomeni, da se poskuša pojasniti, kaj se je dejansko zgodilo, ne glede na pravno 

izvedljivost prijave. Tožilstvo je zaradi lažjega preiskovanja dejanj in obravnav pred sodiščem 

določilo naslednje merilo glede zastaranja: kaznivo dejanje protipravnega pridržanja je trajno 

kaznivo dejanje (zato se šteje, da se izvaja, dokler se ohranja nezakonito stanje) in dokler 

pasivni objekt protipravnega pridržanja ne izve, da je žrtev kaznivega dejanja, zastaralni rok 

ne začne teči, saj nezakonito stanje še vedno traja. 

Sodišča, ki so obravnavala temo zastaranja kaznivega dejanja, pa vprašanja niso rešila 

enoglasno. Nekatera sodišča so sledila predlogu državnega tožilstva, druga pa so odločila, da 

roki v primeru mladoletnih žrtev začnejo teči od dne, ko žrtev postane polnoletna, če prej 

umre, pa od datuma smrti. 

Državno tožilstvo je ukrepalo na treh področjih:  

 preiskovalni postopki državnega tožilstva; 

 dajanje navodil za sodne postopke;  

 v odboru za spremljanje in nadzor sporazuma o sodelovanju med ministrstvom za 

pravosodje, ministrstvom za notranje zadeve, ministrstvom za zdravje in državnim 

tožilstvom za izvajanje ukrepov na področju obveščanja oškodovancev v primerih 

domnevnih odtujitev novorojenčkov, podpisanega 26. februarja 2013, ki se je zadnjič 

sestal 24. marca 2017. 

Odkar je združenje ANADIR januarja 2011 podalo prvo kolektivno prijavo, število prijav 

upada. Leta 2011 je bilo podanih 1346 prijav, zaradi katerih je bilo sproženih prav toliko 

preiskovalnih postopkov tožilstva, nato pa leta 2012 463 prijav, leta 2013 165, leta 2014 79, 

leta 2015 26, leta 2016 13 in leta 2017 3 prijave. Od skupaj 2095 postopkov tožilstva, začetih 

med letoma 2011 in 2017, je tožilstvo v 25 % (522) primerov podalo kazenske ovadbe sodnim 

organom, da so se začeli ustrezni sodni postopki, drugi primeri pa so bili arhivirani na 

tožilstvu, razen treh, ki so še predmet preiskave. 

Šest primerov iz peticij, ki so predmet tega poročila (1201/2012, 1209/2012, 1368/2012, 

1369/2012, 1772/2012), je bilo prijavljenih tožilstvu in v teh primerih so bili sproženi 

preiskovalni postopki tožilstva, nazadnje pa so bili arhivirani, saj dejanj žal ni bilo mogoče 

povsem pojasniti in prijavitelji pozneje niso vložili tožbe na sodišču.  

Tudi primer peticije 1013/2012 je bil prijavljen tožilstvu in se je končal s prijavo, ki jo je 

tožilstvo vložilo na preiskovalno sodišče v Granadi, vendar je bil postopek nazadnje ustavljen, 

ko je Nacionalni inštitut za toksikologijo s primerjalno analizo DNK posmrtnih ostankov 

ugotovil 99,9-odstotno verjetnost, da je prijavitelj biološki oče. 

V zvezi s tremi peticijami (1323/2012, 1631/2012 in 758/2013) ni bila vložena nobena prijava 

na tožilstvo, vendar je bila v zvezi s prvima dvema zadevama vložena prijava pri 

preiskovalnem sodišču v Grenadi. Dejstva v zvezi z zadnjo peticijo št. 758/2013 tožilstvu niso 

znana in ta zadeva ni bila predmet pravosodnega postopka. Preiskave je opravila britanska 

policija. 

Kljub prizadevanjem tožilstva se na podlagi rezultatov preiskav ni z gotovostjo in 

nedvoumnostjo, ki se zahtevata v kazenskem pravu, potrdilo, da so se prijavljena dejanja 

dejansko zgodila, ali pa ni bilo mogoče določiti tožbenih razlogov za vpletene osebe, med 

katerimi so nekatere že umrle. Državno tožilstvo nadaljuje svoje delo z zavezo, da bo dalo 
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odgovor, pa čeprav ta ne bo v vseh primerih zadovoljiv. Dokaz za to je obtožnica, ki jo je 

madridsko tožilstvo vložilo na sodišču št. 46 v prestolnici in v kateri ginekologa obtožuje 

kaznivega dejanja protipravnega pridržanja, lažne izjave o porodu in ponarejanja uradnih 

listin. 

Državno tožilstvo se zaveda, da so prijavitelji razočarani, če ne morejo dobiti dokončnega 

odgovora in zato ne morejo nedvoumno odpraviti sumov, na katerih temeljijo njihove prijave, 

vendar zavrača možnost, da bi obstajala mreža ali podpora kakršni koli organizaciji za 

trgovino z novorojenčki. 

V času za vprašanja so sodelovali naslednji evropski poslanci: 

 Jude Kirton Darling o uvedbi posebnega državnega tožilca, pristojnega za te zadeve. 
Zanimalo jo je, ali so tožilci seznanjeni s primerom vlagateljice peticije Ruth Appleby 

(0758/13), ki ga je obravnaval Interpol, ki je zahteval informacije od španskih organov. 

Državni tožilec je odgovoril, da je bilo dogovorjeno, da se zadeve predložijo v preiskavo 

posameznim tožilstvom in da vse preiskave nadzira tožilec koordinator. To nalogo opravlja 

Maria Luzón. Z okrožnico 2/2012 so tožilci dobili podlago za enotno ukrepanje z navodili, da 

izčrpajo vse možnosti preiskave in da zadeve obravnavajo kot protipravno pridržanje, ki je 

najresnejše kaznivo dejanje in kot tako ne more zastarati. Na vsakem tožilstvu sta dve osebi, 

specializirani za to področje. Maria Luzon je odgovorila, da nima podatkov o primeru 

Appleby. Primer ni bil posredovan španskim organom, saj je policijska preiskava potekala v 

Združenem kraljestvu s podporo španske policije. 
 

 Michela Giuffrida je vprašala, kako se izvajajo postopki kazenskega pregona in kako 

je mogoče, da je 70 % izjemno sumljivih primerov povezanih s kliniko v Madridu, ter kakšen 

je bil motiv za ta kazniva dejanja, finančni ali ideološki. Tožilstvo je odgovorilo, da ukrepa po 

uradni dolžnosti in začne postopek preiskave, ko izve za kaznivo dejanje. Tožilec je opozoril, 

da so se ta kazniva dejanja zgodila v posebnem zgodovinskem obdobju 20. stoletja, in sicer 

neposredno po državljanski vojni, med Francovo diktaturo in v času vladanja demokratičnih 

vlad, vendar je težko ugotoviti, ali je šlo za ideološko motivirana dejanja, saj gre za obdobje 

na prehodu od diktature do demokracije, prizadeti pa so bili vsi socialni sloji. Brez dodatnih 

dokazov ni mogoče sklepati, da gre za hudodelstva zoper človečnost, vojne zločine ali huda 

kazniva dejanja protipravnega pridržanja iz finančnih razlogov. Kar zadeva kliniko San 

Ramón v Madridu, je potrdil, da je veliko prijav povezanih z njo. 
 

 Eleonora Evi je vprašala, kdaj bo Španija izvajala priporočila delovne skupine OZN o 

prisilnih ali neprostovoljnih izginotjih in ali namerava kazniva dejanja kraje otrok v 

kazenskem zakoniku opredeliti kot vojne zločine ali hudodelstva zoper človečnost. Maria 

Luzon je odgovorila, da so ta kazniva dejanja opredeljena kot najresnejša kazniva dejanja, kot 

protipravno pridržanje, in ne zastarajo; to je razvidno iz delovne enote tožilstva, in sicer je 

poenotenje meril zajeto v okrožnici 2/2012. Generalni državni pravobranilec je odgovoril, da 

za ratifikacijo mednarodnih konvencij ni odgovorno tožilstvo, ampak vlada. 

 

 Julio Pitera je zanimalo, s koliko zadevami v zvezi s tem se je tožilec ukvarjal, koliko 

jih je obravnaval po službeni dolžnosti in koliko je bilo zaključenih. Maria Luzon je 

odgovorila, da je bilo od leta 2011 vloženih 2095 pritožb, od tega jih je 25 % obravnaval 
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pravosodni organ, vendar preiskav v številnih primerih ni bilo mogoče zaključiti zaradi 

pomanjkanja dokazov. 

 

 Tatjana Ždanoka je povedala, da je Evropski parlament prve peticije o ukradenih 

otrocih prejel leta 2007 in da je tokratni obisk za ugotavljanje dejstev rezultat teh peticij, 

meni, da so dejanja tožilstva pozna in jo zanima kronološko zaporedje tožbenih zahtevkov. 

Prvo pritožbo pri tožilstvu je leta 2011 vložilo združenje ANADIR (v tej pritožbi so združene 

pritožbe 261 oseb). 

Sestanek z namestnico varuha človekovih pravic (22. maj 2017) 

Concepció Ferrer, namestnica varuha človekovih pravic 

Marta Kindelan Bustelo, vodja kabineta namestnice varuha človekovih pravic 

Andrés Jiménez, vodja področja varnosti in pravice  

Concepció Ferrer, namestnica varuha človekovih pravic, je sprejela delegacijo in v kratkem 

uvodu pojasnila, kateri so po njenem mnenju razlogi za ta kazniva dejanja. Po njenih 

navedbah sta bila po državljanski vojni razloga dva: politična čistka, s katero so želeli očistiti 

družbo, in moralna čistka, s katero so želeli doseči, da bi družine spoštovale 

nacionalkatolicizem tega obdobja, ki ni odobraval mater samohranilk. Concepció Ferrer kljub 

temu meni, da ni mogoče izključiti niti povsem finančnih interesov. 

Marta Kindelan Bustelo in Andrés Jiménez sta predstavila ukrepe varuha človekovih pravic v 

zvezi s problemom tako imenovanih ukradenih dojenčkov. 

Varuh človekovih pravic je v skladu s špansko ustavo (člen 54) visoki predstavnik španskega 

parlamenta za varstvo temeljnih pravic (iz naslova I ustave). V ta namen nadzira delovanje 

javnih organov. Ukrepa po uradni dolžnosti ali kadar prejme pritožbe državljanov. Varuh 

človekovih pravic je bil s problemom tako imenovanih ukradenih dojenčkov seznanjen, ko je 

konec leta 2010 začel prejemati pritožbe v zvezi s tem. Od konca leta 2010 do leta 2013 je 

prejel več kot 300 pritožb oškodovancev. Pritožniki so prosili za pomoč pri spodbujanju 

preiskav, ki so se nanašale na domnevne odtujitve novorojenčkov ali dojenčkov brez 

privolitve bioloških staršev ter njihovo izročitev tretjim osebam, ki so jih registrirale kot svoje 

otroke. V ta namen so bili biološki starši lažno obveščeni, da so njihovi otroci umrli, ne da bi 

prejeli ustrezna pojasnila in ne da bi jim dovolili videti njihove domnevno mrtve dojenčke. Na 

tej točki je treba opozoriti, da se varuh človekovih pravic ne sme izreči o nobeni konkretni 

zadevi, ki je bila predložena sodiščem, saj so v skladu z ustavo (člen 117) izključno sodišča 

pristojna za sojenje in izvrševanje sodb. Varuh človekovih pravic torej v skladu z zakonom, ki 

ureja njegovo delovanje, ne more preiskovati posameznih zadev, ki še čakajo na razsodbo 

sodišča. Vseeno pa lahko razišče splošne težave, predstavljene v pritožbah (člen 17(1) 

sistemskega zakona 3/1981), in tudi vprašanja v zvezi z dolgotrajnimi sodnimi postopki. To 

pomeni, da lahko varuh človekovih pravic skrbi za to, da se sodni postopki razrešujejo brez 

nepotrebnega zavlačevanja, in preuči splošne težave, ne sme pa se izreči o nobenem drugem 

konkretnem vidiku posameznega sodnega postopka niti o odločitvi sodnika ali sodišča. 

Varuh človekovih pravic je pritožbe sprejel in ukrepal na dva načina. Na eni strani je 
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spodbujal dejavnost javnih organov na tem področju (ministrstva za pravosodje in 

generalnega državnega tožilstva). Na drugi strani je preverjal, ali je vodenje postopkov v 

posameznih primerih pravilno (generalno državno tožilstvo in generalna policijska uprava). 

Opozoriti je treba, da je takrat (konec leta 2010) problem v Španiji šele prišel v javnost. 

Upravo in tožilstvo je bilo treba prepričati, da je treba zaradi resnosti prijavljenih dejanj, 

temeljnih pravic, ki so bile domnevno kršene, in možnosti, da je bilo prizadetih veliko ljudi, 

sprejeti splošne ukrepe in ne le ukrepe v posameznih primerih. Varuh človekovih pravic je 

državnega sekretarja za pravosodje obvestil, da ima velik interes za preiskavo teh dejanj in da 

bi se bilo treba na ta problem odzvati celovito z vrsto ukrepov, ki bi jih sprejeli ministrstvo za 

pravosodje ter drugi oddelki in organi, brez poseganja v konkretne sodne postopke, ki bi se 

lahko sprožili. Obenem je varuh ocenil, da je primerno, da generalno državno tožilstvo 

zaprosi za poročilo o postopkovni obravnavi prijav oškodovancev, številu začetih postopkov 

in stanju njihove obravnave. Pregledal je tudi več sto ukrepov policije in se prepričal, da so 

bile izvedene preiskave. Cilj delovanja varuha človekovih pravic v odnosu do ministrstva, 

tožilstva in generalne policijske uprave je bil, da oškodovanci ne bi imeli dodatnih težav pri 

iskanju in preiskavi domnevnih primerov ukradenih dojenčkov. 

Ministrstvo za pravosodje je leta 2012 ustanovilo informacijsko službo za obveščanje 

oškodovancev v primerih domnevnih odtujitev novorojenčkov (ki domnevnim žrtvam lajša 

dostop do dokumentacije in uporabnih informacij upravnih organov v zvezi z biološkim 

materinstvom in/ali očetovstvom ter podatkov iz registrov in zdravstvenih kartotek) in 

sprejelo Odredbo JUS/2146/2012 z dne 1. oktobra, s katero sta bili vzpostavljeni posebni 

zbirki osebnih podatkov, povezanih z domnevnimi odtujitvami novorojenčkov, in so bili 

potrjeni uradni vzorci vlog za pridobitev informacij. Vzpostavljeni sta bili dve podatkovni 

zbirki: ena vsebuje vloge oškodovancev v primerih odtujitev novorojenčkov za pridobitev 

upravnih informacij, druga pa profile DNK. Od takrat je Nacionalni inštitut za toksikologijo 

in forenzično znanost na voljo posameznikom, ki za dostop ne potrebujejo predhodnega 

sodnega naloga, in lahko centralizira profile iz genskih poročil, ki jih prispevajo oškodovanci, 

z namenom, da jih vključi v enotno zbirko podatkov. Pripravljene so bile tudi smernice za 

ukrepanje, namenjene forenzikom, za primer, da bi morali izkopati posmrtne ostanke 

novorojenčkov, da bi lahko to opravili tehnično čim bolj natančno. Poleg tega je generalno 

državno tožilstvo leta 2012 potrdilo tudi okrožnico 2/2012 z dne 26. decembra 2012 za 

poenotenje meril v postopkih, povezanih z odtujitvami novorojenčkov. 

Takrat se je število pritožb, ki jih je prejemal varuh človekovih pravic, bistveno zmanjšalo in 

jih od leta 2014 ni več. Varuh človekovih pravic je vse državljane, ki so se obrnili na njegov 

urad, seznanil z njihovimi pravicami in z informacijami, ki so jih posredovali javni organi, 

tako splošnimi kot v zvezi z njihovim primerom. 

Stališče varuha v zvezi s to resno zadevo lahko povzamemo v naslednjih točkah: 

1) Osebe, ki so bile ločene od svoje družine, imajo nesporno pravico, da poznajo svoj biološki 

izvor. Te osebe in njihovi najbližji sorodniki imajo tudi pravico do družinskega življenja. 

2) Čeprav njihova pričakovanja v zvezi s kazenskim postopkom zaradi pomanjkanja dokazov, 

težavnosti njihovega pridobivanja in drugih razlogov za zdaj niso izpolnjena, to še zdaleč ne 

pomeni, da ni več možnosti za ugotavljanje resnice in povračilo. 

3) Tožilci in sodniki morajo na zahtevo zadevnih oseb in njihovih svojcev tem osebam 

posredovati kopijo odločbe o arhiviranju in zdravstvene evidence. 
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4) Zadeve se lahko v primeru novih dokazov ponovno odprejo po uradni dolžnosti ali na 

zahtevo stranke, tudi kot kazenski postopek. 

5) Tudi če kazenski postopek zaradi zastaranja ne bi bil več mogoč, so na voljo tri različne 

vrste civilnih tožb: 

a) sodna ugotovitev očetovstva in materinstva (člen 131 in naslednji civilnega zakonika); 

b) izpodbijanje fiktivnega očetovstva in materinstva (člen 136 in naslednji); 

c) civilna odgovornost za nepremoženjsko škodo (člen 1902 civilnega zakonika). 

6) Sprejeti je treba toliko novih ukrepov, kolikor jih je potrebnih za boljše varstvo pravic 

žrtev. 

Varuh človekovih pravic je pred kratkim začel izvajati ukrepe po uradni dolžnosti v vseh 

avtonomnih skupnostih glede možnosti ustanovitve komisij za spremljanje dokumentov, ki bi 

ugotavljale, kje so matične knjige javnih in zasebnih bolnišnic in porodnišnic ter knjige 

posvojitev nekdanjega pokrajinskega sveta za varstvo mladoletnikov in nekdanjega patronata 

za varstvo žensk, kar bi bilo lahko odločilno pri iskanju tistih, ki so bili domnevno registrirani 

kot otroci drugih ljudi in dani v posvojitev brez privolitve bioloških staršev. 

V času za vprašanja so sodelovali naslednji evropski poslanci: 

• Jude Kirton Darling o dostopu do informacij iz javnih in zasebnih arhivov. Odgovor se 

glasi, da ima varuh dostop do vseh javnih arhivov, opozarja pa, da so zasebni arhivi zunaj 

njegove pristojnosti. 

• Julia Pitera in Tatjana Ždanoka sta vprašali, zakaj so primeri postali znani leta 2011. 

Odgovor na to je, da se je to vprašanje začelo javno obravnavati v tem času zaradi poročanja 

medijev. Ti so namreč preiskovali primere in objavili vrsto člankov, kar je spodbudilo civilno 

družbo. 

• Eleonora Evi je vprašala, kdo imenuje varuha človekovih pravic, v kakšnem roku mora ta 

odgovoriti na pritožbe državljanov in ali obstaja nacionalni načrt o človekovih pravicah ali 

načrt za žrtve odtujitve otrok. Namestnica varuha človekovih pravic je pojasnila, da varuh za 

imenovanje potrebuje tri petine glasov poslanske zbornice, kar pomeni, da je to neodvisna 

funkcija. Za nacionalni načrt je pristojna vlada, ki načrt že pripravlja. Roki pri delu varuha 

niso določeni, vendar so si jih na uradu postavili sami in sicer 30 dni. 

• Josep-Maria Terricabras je vprašal, ali je varuh človekovih pravic po uradni dolžnosti 

ukrepal v primerih s klinike San Ramón iz Madrida. Varuh je odgovoril, da lahko govori 

samo o 300 prejetih pritožbah. 

• Marina Albiol je vprašala, kako se ti primeri ocenjujejo in ali menijo, da je šlo za 

kriminalno združbo s sistematičnim načrtom ali za ločene primere. Poudarila je tudi pomen 

dostopa do arhivov in priporočil varuha v zvezi s tem. Namestnica varuha je poudarila, da je 

bila za dostop do arhiviranih registrov ustanovljena informacijska služba in da je mogoče v 

nekaterih krajih govoriti o sistematičnih kaznivih dejanjih, ne o posamičnih primerih 

(sklicevala se je na letna poročila varuha človekovih pravic za leta 2011, 2012 in 2013). 
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• Rosa Estaràs je poudarila, da je mogoče po predstavitvi varuha človekovih pravic 

zaključiti, da za izvedbo kaznivih dejanj ni bilo ideoloških razlogov niti ni obstajala mreža.  

Sestanek z zdravniki, strokovnjaki in novinarji (23. maj 2017) 

 Profesor na Univerzi v Granadi dr. José Antonio Lorente in dr. Tomás Cobo iz 

španske univerzitetne zdravstvene organizacije. Predstavitev programov DNA 

ProKids in DNA Pro-Organ 

Dr. José Antonio Lorente je predstavil mednarodni program DNA ProKids, katerega cilj je 

uporabiti tehnologije za identifikacijo človeškega genoma (analizo DNK), da bi identificirali 

pogrešane otroke, zato izvaja analize DNK in ustvarja neodvisne zbirke podatkov, in sicer: 

 o pogrešanih otrocih, ki so bili v varstvu sirotišnic, nevladnih organizacij ali drugih 

institucij in katerih starši niso znani; 

 o sorodnikih pogrešanih: starših in starih starših, ki so prijavili izginotje otroka, za 

katerega so skrbeli. 

Opravljajo se tudi analize DNK v primerih posvojitev, da bi se prepričali, ali je ženska, ki je 

dala otroka v posvojitev, resnično njegova biološka mati, saj so bili odkriti primeri 

ugrabljenih otrok, ki so jih dali v posvojitev s pojasnilom, da izhajajo iz revne družine in da 

bo domnevna mati prejela denar za pomoč preostalim članom družine. Z identifikacijo otrok 

bi lahko ustavili trgovino in kazniva dejanja, povezana z otroki, ter nezakonite posvojitve. Z 

analizo DNK bi izgubljen otrok lahko našel svojo družino, kot je prikazal primer v Gvatemali, 

kjer so 500 otrokom omogočili vrnitev k sorodnikom. Program, ki ga je vzpostavila Univerza 

v Granadi v sodelovanju z Univerzo v Teksasu, je financiran iz javnih sredstev španske vlade 

in različnih zasebnih fundacij, njegove storitve pa so brezplačne, saj gre za humanitarni 

program. 

Dr. Tomás Cobo je predstavil program DNA Pro-Organ, ki je podoben programu DNA 

ProKids. V okviru tega programa je vzpostavljenih več podatkovnih zbirk, namenjenih 

vzpostavitvi sledljivosti organov s pomočjo preverjanja genov darovalca: zbirka podatkov o 

darovalcih organov, zbirka podatkov o prejemnikih organov, zbirka podatkov o presajenih 

organih in zbirka podatkov o organih, ki so predmet trgovine ali kraje. Namen programa je 

odpraviti trgovino z organi in zagotoviti, da se nezakoniti trgovci ne bi počutili varni pred 

kaznijo, ker izvora organa ne bi bilo mogoče dokazati.  

 Odvetnik in direktor odvetniške pisarne Bufete Vila Abogados & Asociados Enrique 

Vila Torres 

Poudaril je, da žrtve živijo v veliki negotovosti, in na kratko povzel razmere, ki so se začele s 

skupno prijavo žrtev tožilstvu leta 2011. Tožilstvo, katerega naloga je kazenski pregon, je 

prijave sprejelo, vendar Enrique Vila meni, da so preiskave površne, sodniki pa zadeve 

arhivirajo. Prva zadeva, ki bo doživela sodni pregon, je primer dr. Eduarda Vele, sojenje pa se 

bo začelo januarja 2018. Enrique Vila Torres meni, da je treba preveriti, zakaj se zadeve 

množično arhivirajo. Opozarja tudi, da sodna oblast nima soglasnega niti poenotenega merila 

za zastaranje kaznivega dejanja, kar je krivično do žrtev. Kar zadeva preiskovanje primerov, 

mora preiskavo plačati oškodovanec, vse družine pa si tega ne morejo privoščiti. Zaradi 
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začasnega arhiviranja zadev do odkritja novih dokazov so zadeve odprte, saj uradno niso 

zaključene. Enrique Vila Torres meni, da je bilo preiskav malo, da so bile izvedene slabo in 

da so bile povezane z visokimi stroški.  

Poziva, naj bo sodni postopek brezplačen, naj se merila za zastaranje poenotijo na ravni sodne 

oblasti, naj se od Vatikana zahteva pomoč žrtvam, naj informacijska pisarna ministrstva za 

pravosodje dobi pooblastila za uporabo prisile pri pridobivanju dokumentacije od različnih 

strani, naj bodo analize DNK za oškodovance brezplačne, naj se pri izvajanju te politike 

priznajo okoliščine državljanske vojne ter kasnejše Francove vladavine in naj verski redovi, ki 

so v svojih bolnišnicah skrbeli za porodnice, omogočijo dostop do svojih arhivov. 

Povedal je, da je katoliška cerkev sodelovala pri mafijskih dejanjih prodaje otrok, podobno 

kot v primeru sester magdalenk na Irskem. Trdi, da so si izmenjali na tisoče pezet, vendar 

cerkev ne želi, da se to razkrije. Na Vatikan so naslovili številna pisma, na katera niso nikoli 

prejeli odgovorov. 

V zvezi z zastaranjem je omenil, da „tudi če oče poda dokaze, da so otroka kupili, ga tožilec 

ne privede pred sodišče“ in dokler je primer odprt (arhiviran), ni nikogar mogoče obtožiti za 

kršitev, kar je pravna luknja v Španiji. 

 Novinarka revije Interviú Ana María Pascual 

Ana María Pascual je raziskovalna novinarka revije Interviú in je šest let raziskovala primere 

ukradenih otrok. Pozna številne žrtve: matere in očete, katerih otroke so ob porodu razglasili 

za mrtve; sorojence, ki iščejo domnevno mrtvega brata ali sestro, in osebe, katerih posvojitev 

ni bila v skladu s takratno zakonodajo. Edini cilj teh oškodovancev je, da bi našli svoje 

najdražje. Namesto da bi jim javne institucije, od španske vlade do številnih avtonomnih 

skupnosti, pravosodnega sistema in katoliške cerkve, pri tem pomagale, se dogaja nasprotno. 

Primeri se ne razrešujejo zaradi nezanimanja sodstva in očitnih ovir s strani javnih organov. 

Povzela je, kako je potekala kraja dojenčkov v Španiji. V samih začetkih so bili razlogi zanjo 

ideološki. Frankistični režim je takoj po zmagi v državljanski vojni sprejel zakone, ki so 

omogočali izbris identitete otrok iz republikanskih družin. Tako so leta 1940 za zakonite 

skrbnike otrok posameznikov, ki so bili zaprti, postreljeni ali v izgnanstvu, imenovali 

dobrodelne institucije, ki so jih vodile kongregacije. Naslednje leto so dovolili, da se vsak 

otrok, katerega staršev niso našli, ker so bili zaprti ali so bili žrtve množičnega poboja, znova 

vpiše v matični register z drugo identiteto in se izroči družinam, privrženim diktaturi. Na 

tisoče otrok so na silo ločili od njihovih družin, ki so bile v vojni na strani poražencev. Z 

izgovorom, da pomagajo vdovam, so otroke zaprli v dobrodelne centre, kjer so jih 

indoktrinirali z ideologijo nove fašistične države. Ti otroci, za katere so skrbele redovnice in 

duhovniki, so bili v številnih primerih ukradeni, spremenili so jim identiteto in matere jih niso 

nikoli našle.  

Da bi preprečili nezakonite splave, je frankistični režim spodbujal skrivne porode, ki so 

ženskam, ki niso mogle skrbeti za svoje otroke zaradi skrajne revščine ali ker so bile samske – 

to je bila v času diktature glavna ideološka ovira za materinstvo – omogočali, da so rodile v 

porodnišnicah in njihova imena niso bila zapisana na rojstnih listih otrok. Te otroke so dali 

neposredno v sirotišnice, od tam pa so jih oddali v posvojitev. Toda zakon je omogočil tudi 

goljufanje: skrivni porod je bil odlična krinka za krajo dojenčkov neporočenim materam. 

Danes so znana pričevanja žensk, ki so jim novorojenčke odvzeli zgolj zato, ker niso bile 
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poročene, vodje porodnišnic pa so odločali o tem, katere ženske nimajo pravice do 

materinstva. Možnost skrivnega poroda je bila v Španiji odpravljena leta 1999. 

Te zgodovinske okoliščine pojasnjujejo, kaj se je v španskih porodnišnicah dogajalo po letu 

1950, ko je bila večina porodov opravljena v bolnišnicah. Obstaja pa še en profil prijaviteljev 

kraje dojenčkov: zakonski pari. Ko se je ideologiji pridružil dobiček oziroma posel, ko so 

nekateri zdravniki, redovnice, funkcionarji in duhovniki ugotovili, da se jim ne bo nič 

zgodilo, če potvorijo smrt dojenčka, rojenega v porodnišnici, ker jih ščiti režim, so se skrivaj 

začele dogajati kraje dojenčkov. Otroke, ki naj bi po uradnih podatkih umrli, so za precejšnjo 

vsoto denarja prodali neplodnim zakonskim parom, ki so želeli postati starši. V nekaterih 

primerih je bil znesek podoben ceni stanovanja, v drugih je družina novega člana odplačala po 

obrokih in ga vpisala v matično knjigo, kot bi šlo za njihovega biološkega otroka.  

Glavni viri informacij za prijavitelje so tako imenovane uradne evidence porodnišnic. 

Španska zakonodaja zdravstvenim ustanovam prepoveduje uničenje teh evidenc za razliko od 

zdravstvenih kartotek, ki se hranijo pet let. Kljub temu nekatere javne in zasebne ustanove, 

prijavljene zaradi kraje dojenčkov, zatrjujejo, da ne vedo, kje so njihove uradne evidence. 

Noben sodnik policiji ni naročil hišne preiskave teh bolnišnic. V uradnih evidencah so 

zabeleženi vsi osnovni podatki, ki omogočajo iskanje ukradenih otrok: datumi sprejema 

mater, njihova starost, število otrok, številka bolniške sobe, datum poroda, ali je dojenček 

potreboval inkubator, datum odhoda iz bolnišnice itd.  

Javne ustanove, kot sta informacijska služba za obveščanje oškodovancev v primerih 

domnevnih odtujitev novorojenčkov in ministrstvo za pravosodje, oškodovancem izročajo 

povsem neuporabno dokumentacijo iz uradnih evidenc, saj so v skladu z Zakonom 15/1999 o 

varstvu osebnih podatkov prečrtana imena vseh žensk, ki so rodile v določenem obdobju, 

razen zadevne osebe, kar je nerešljiva ovira. V takšnih okoliščinah preiskava ni mogoča. 

Vemo, da je bil otrok, ki je bil razglašen za mrtvega, pogosto dodeljen drugi ženski, ki je bila 

največkrat starejša od 40 let in prvesnica. Ta naj bi bila noseča in so jo v bolnišnici registrirali 

zgolj zato, da so legalizirali njeno materinstvo. Za rešitev nekaterih primerov ukradenih otrok 

bi verjetno zadostovalo, da bi raziskali te gospe in njihove zdaj že odrasle otroke. Prav to 

počne peščica žrtev, ki ji je s pomočjo nepazljivega uradnika ali sodnika, ki je bil pripravljen 

sodelovati, uspelo dobiti celovito dokumentacijo brez prečrtanih podatkov. Da bi bilo to 

iskanje učinkovito in zajamčeno, bi se ga morala lotiti sodišča. Drugi vir informacij, do 

katerih oškodovanci in preiskovalci nimajo dostopa, so arhivi nekdanjega patronata za varstvo 

žensk in nekdanje institucije za varstvo mladoletnikov, ki so jih nedavno odkrili raziskovalni 

novinarji. Ti dve instituciji, ki sta delovali do leta 1984, sta bili podrejeni ministrstvu za 

pravosodje in sta skrbeli za prevzgojo upornih žensk in mater samohranilk ter mladostnikov iz 

problematičnih družin. Arhivi so zdaj shranjeni v kleti ministrstva za zaposlovanje in socialno 

varnost. Neposreden in prost dostop do njih nista mogoča, ker vsebujejo osebne podatke. Zato 

niso koristni, če jih ni mogoče videti v celoti. Znano je, da je del ukradenih otrok prišel na trg 

posvojitev in da je noseča dekleta v past pošiljal patronat za varstvo žensk. Ti arhivi vsebujejo 

zelo dragocene podatke, ki bi jih lahko primerjali s podatki o mrtvorojenih otrocih in 

novorojenčkih, ki so bili v istem času registrirani v instituciji za varstvo mladoletnikov. 

Španski parlament bi moral spremeniti omenjeni zakon, da bi lahko oškodovanci primerjali 

podatke. 

Presenetljivo je, da je bila od 3000 prijav, podanih od leta 2011, uspešna samo ena. Gre za 

prijavo zoper ginekologa Eduarda Velo, ki je eno najbolj zloglasnih imen v zgodbi o 
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ukradenih otrocih in je bil plačani sodelavec patronata za varstvo žensk. Ta bo kot prvi izmed 

preiskovanih sedel na zatožno klop, in sicer zato, ker je priznal, da je podpis na rojstnem listu 

deklice iz leta 1969 njegov. Ta dokument potrjuje, da naj bi bila deklica biološka hči ženske, 

ki ji je dr. Vela pomagal pri porodu, čeprav je bila ta ženska neplodna in nikoli ni zanosila.  

Preiskovanje primerov je bilo dolgotrajno in neuspešno. Sodniki bodisi niso našli znakov 

kaznivega dejanja bodisi niso našli osebe, ki bi bila zanj odgovorna. Zlasti presenetljivo je 

splošno pomanjkanje pobude za preiskave tako s strani tožilcev kot sodnikov. Prijavitelji so 

tisti, ki so od sodišča zahtevali preverjanje. Kljub temu je sodnik le v redkih primerih policiji 

odredil splošno preiskavo. V nekaterih predkazenskih preiskavah, ki jih je bilo mogoče 

proučiti, policija ni izvedla dejanske preiskave, temveč je sodišču samo posredovala imena 

nekdanjih zaposlenih v ovadenih porodnišnicah, ki k zadevi lahko prispevajo le malo ali nič. 

Razen v redkih primerih na primer niso odredili, naj se v matičnih knjigah preverijo vpisi 

rojstev in smrti novorojenčkov, da bi te podatke primerjali s podatki v porodnišnicah. Ne 

glede na to, ali gre za pomanjkanje interesa ali druge razloge, so prijavitelji ostali povsem 

brez prave institucionalne podpore. 

Ana María Pascual želi povedati, da oškodovanci ne zaupajo najbolj preskusom DNK, ki jih 

izvajajo nekateri zasebni laboratoriji, ki so podpisali pogodbe z združenji žrtev, saj je bilo 

ugotovljenih več napak. Na podlagi genskih dokazov je samo približno 50 otrok uspelo najti 

svoje matere, ki so bile v času prisilne ločitve neporočene. Zato se morda zdi, da so se prevare 

z ukradenimi otroki dogajale samo neporočenim materam, ki so bile v času diktature 

nedvomno ena najbolj ranljivih skupin. Ta pogled bi škandal omejil na ideološko vprašanje in 

se izognil izjemni dobičkonosnosti prilaščanja otrok, ki je v Španiji potekalo 50 let. 

Novinarka opozarja, da poskuša španska vlada dajati vtis, da podpira iskanje ukradenih otrok. 

Na urad, ki ga je ustanovilo ministrstvo za pravosodje, se zaradi pomanjkanja zaupanja obrne 

le malo žrtev. Politične stranke morajo o tej temi nujno doseči dogovor na državni ravni. 

V času za vprašanja so sodelovali naslednji evropski poslanci: 

 Eleonora Evi se je spričo kaznivih dejanj te skupine storilcev spraševala o zakonu o 

pomilostitvi. 

 Julia Pitera je izpostavila, da so se ti dogodki zgodili v določenem zgodovinskem 

obdobju, in vprašala, kako bi lahko odprli arhive zasebnih bolnišnic. 

 Jude Kirton Darling je vprašala, ali so proučili možnost, da bi se povezali z združenji 

evropskih držav, v katerih so imeli podobne težave, na primer na Irskem. 

 

Enrique Vila Torres je odgovoril: 

 

• V zvezi s podobnimi primeri so se povezali z Irsko. Prav tako so spremljali odgovor 

katoliške cerkve glede podobnih primerov v Argentini. 

Okrogla miza z vlagatelji peticij (23. maj 2017)  

Vlagatelji peticij so poslancem predstavili zadnje dogodke v svojih primerih. Vsi se 

pritožujejo, da se preiskave ne izvajajo, da so roki v pravosodju nejasni, kar se jim zdi 

nesprejemljivo, da bi morala uprava po zakonski dolžnosti hraniti dokumentacijo in zadevnim 

osebam omogočiti dostop do nje, da jim javni organi ne zagotavljajo zadostnega varstva, saj 
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morajo žrtve same nositi breme preiskovanja in dokazovanja. Odkrito so kritizirali 

informacijski urad, ki ga je ustanovilo ministrstvo za pravosodje, in ga označili za 

birokratskega ter trdili, da ne ponuja psihološke pomoči niti pravnih nasvetov.  

Zahtevali so, naj bodo preskusi DNK, ki jih morajo opraviti, brezplačni, naj sodniki poenotijo 

svoja merila glede zastaranja kaznivih dejanj, naj se ustanovi posebna policijska skupina za 

primere ukradenih dojenčkov, naj se postopki ne arhivirajo, naj se pritiska na Vatikan, da bi 

verski redovi, vpleteni v primere, odprli svoje arhive in omogočili dostop sodstvu in 

družinam, ter naj se v španskem parlamentu ustanovi posebna preiskovalna komisija. 

Vsi so povedali, kako zelo trpijo pri iskanju svojih pogrešanih sorodnikov, in zahtevali, naj 

država prevzame svojo odgovornost in se jim kot žrtvam opraviči. Opozoriti je treba na 

pomanjkanje zaupanja vlagateljev peticij v pravosodni sistem in opravljene preiskave. 

Na okrogli mizi z evropskimi poslanci so bili prisotni naslednji vlagatelji peticij: 

• Ruth Appleby (peticija št. 758/2013) je podala najnovejše informacije o svojem 

primeru: njeno zadnjo pritožbo je sodišče v La Coruni leta 2015 zavrnilo, prav tako pa jo je 

zavrnilo vrhovno sodišče, tako da je izčrpala vsa pravna sredstva v Španiji in je zato vložila 

pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu. Doslej še ni bila pozvana, 

da o svojem primeru priča na sodišču. Meni, da so roki nesprejemljivi, in ne zaupa uradnim 

preiskavam, ki so bile doslej opravljene v okviru njenega primera. 

•  Patricia, hči Eustoquie Camarero Urquiza (0927/13), se je pritožila, da uprava ne 

posreduje in ne želi posredovati informacij glede njenega brata, da so dokumenti, kot je 

poročilo o obdukciji, polni laži, da so v Granadi zavrnili njen primer, vendar ga tožilci in 

policija niso raziskali ter da so bile obtožbe zaradi pomanjkanja dokazov arhivirane. 

• Isasmendi, predstavnik Eduarda Raye Retamera (1013/12), je povedal, da so bile 

podrobnosti glede peticije že predstavljene in izjavil, da Eduardo Raya Retamero ni pokopal 

trupla svoje hčere, kar so potrdili tako vzorci kot analiza DNK. Izčrpal je vse pravne kanale 

do ustavnega sodišča. Opozoril je na primere aretacij v Granadi med letoma 1990 in 1992 ter 

jih označil kot hudodelstva zoper človečnost. Prav tako je opozoril, da se primeri arhivirajo, 

ker jih administracija ne spremlja in ni v pomoč pri njihovem reševanju. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772/12) je povedala, da nima nobenih novih 

informacij v zvezi s svojim primerom – izginotjem njene punčke v Cadizu. Obtožila je državo 

in zahtevala, da se primeri privedejo pred sodišče, povedala pa je tudi, da žrtve ne bi smele 

nositi bremena dokazovanja. Pozvala je, naj se največjim skupinam žrtev v Španiji nudi 

pravna in psihološka pomoč. Po njenem mnenju so ti zločini hudodelstva zoper človečnost, za 

te razmere pa je odgovorna država. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772/12) je povedala, da so v zgodovinskih arhivih 

zavedene številne smrti zarodkov ter da so preiskave zaključili leta 2013, saj je tožilstvo 

zavrnilo možnost preiskovanja posmrtnih ostankov dojenčkov, ki so pokopani že več 

desetletij. 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (1772/12) je povedala, da ne zaupa državi, da žrtve 

same opravljajo preiskave in da želi, da primere, ki jih vložijo sodniki, preišče neodvisna 

komisija. 
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• Francisco González de Tena (1772/12), ki predstavlja organizacijo „Colectivo sin 

identidad de Canarias“, je zaprosil Evropski parlament, naj ukrepa v zvezi z neaktivnostjo 

državne uprave. Cerkev je zaprosil, da odpre svoje arhive, in opozoril, da bi moralo namerno 

uničenje dokumentov veljati za kaznivo dejanje. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772/12), predstavnica združenja iz Huelve, je povedala, 

da jo skrbi za dokumentacijo v zvezi z njeno peticijo. Podvomila je v sojenje v svojem 

primeru in zaključek preiskav. Odločila se je, da se bo pritožila na Evropsko sodišče za 

človekove pravice v Strasbourgu.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (1772/12) še vedno išče svojo mati, rojeno v bolnišnici 

Casa Cuna v Valenciji, verski red, odgovoren za to bolnišnico, pa ne želi odkriti nobenih 

informacij o njenih starših. Prosi, da se odprejo cerkveni arhivi. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772/12) pravi, da so ji v bolnišnici v Jerezu 

ukradli dvojčka, fantka in punčko, in noben predstavnik države ni govoril z njo. Pritožila se 

je, da so preiskave opravljale žrtve. Za nastali položaj je okrivila državo, ki ne daje 

odgovorov, primere pa zdaj vlagajo sodniki. Evropski parlament je zaprosila, da ji pomaga pri 

odpiranju primerov. Čustveno je spregovorila o svojem trpljenju in težavah, s katerimi se 

sooča skozi ta leta ter povedala, da »ne bo umrla od starosti, temveč od strtega srca“. 

V času za vprašanja so sodelovali naslednji evropski poslanci: 

 Eleonora Evi je opozorila na nepripravljenost sodstva, da bi razrešilo te primere. 

Meni, da bi morala vlada upoštevati predloge delovne skupine OZN o prisilnih ali 

neprostovoljnih izginotjih, in zbrati bi bilo treba politično voljo, da bi uveljavili 

pravice otrok in pravico do identitete. 

 Julia Pitera je vlagatelje peticij vprašala, zakaj se niso obrnili na odbor za peticije 

španskega parlamenta in ali so Vatikan zaprosili za odprtje arhivov verskih redov ter 

izkoristili odprtost sedanjega papeža Frančiška. 

 Tatjana Ždanoka je zahtevala, naj se krivcem sodi, saj se ji zdi nesprejemljivo, da je 

bila na sodišču doslej obravnavana samo ena zadeva. 

 Michela Giuffrida je pozvala, naj za preskuse DNK za žrtve plača država ter naj 

država prevzame sodne in pravne stroške ter zagotovi psihološko pomoč in podporo 

žrtvam; zavzela se je za policijsko projektno skupino, ki bo poenotila poizvedovanja, 

za dostop do zasebnih arhivov ter za to, da se oškodovancem dodeli status žrtve. 

Oškodovance je pozvala, naj bodo dejavni v medijih, da bodo svoje sporočilo 

posredovali družbi.  

 Jude Kirton Darling je pozvala k javni preiskavi na nacionalni ravni in opozorila na to, 

da bi morala ta problem proučiti neodvisna komisija. Pozvala je tudi, da je treba 

pritisniti na Vatikan z zahtevo po odprtju cerkvenih arhivov. 

 Rosa Estaràs je pričevanja ocenila kot izjemno ganljiva. Meni, da vlada ravna v dobri 

veri, in verjame v njene dobre namene, da bo preiskala dogodke, ter da iskanje resnice 

pomaga žrtvam. Pozvala je, naj bodo preskusi DNK brezplačni, naj se olajša dostop do 

dokumentacije, potrebne za preiskave, in se odstranijo ovire za žrtve, vendar opozarja, 

da je sodna oblast neodvisna. Poziva k odprtju registrov in posredovanju dokazov 

sodnim organom. 
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 Josep-Maria Terricabras je pozval, naj dokaze za obtožbe poišče tožilstvo, da s tem ne 

bodo obremenjeni oškodovanci, in naj sodniki poenotijo merila v zvezi z zastaranjem 

kaznivih dejanj (tožilstvo pri svojem delu uporablja enotna merila, kar pa ne velja tudi 

za sodnike). Pozval je, naj se imenuje tožilec koordinator. Prav tako je poudaril, kako 

pomembno je, da varstvo podatkov ne služi varovanju storilcev kaznivih dejanj. 

 Marina Albiol meni, da je bila cerkev v tem obdobju sostorilka teh hudodelstev zoper 

človečnost in da jih mora vlada preiskati, česar pa ne počne. 

Sestanek z odborom za pravosodje v poslanski zbornici španskega parlamenta 
(23. maj 2017) 

Margarita Robles Fernández, predsednica odbora za pravosodje, je sprejela delegacijo 

evropskih poslancev in izrazila solidarnost z žrtvami atentata v Londonu, ki se je zgodil 

prejšnji večer, za kar se ji je Jude Kirton Darling, vodja delegacije evropskih poslancev, 

zahvalila. Sledila je minuta molka v spomin na žrtve. 

Pogovor z odborom za pravosodje je bil namenjen seznanitvi s tem, kaj je španska poslanska 

zbornica naredila v zvezi s to temo, ter izmenjavi mnenj in informacij o sprejetih 

parlamentarnih pobudah. Odbor za pravosodje pri španski poslanski zbornici je potrdil dva 

nezakonodajna predloga na to temo v zakonodajnih obdobjih X in XI (ta dva predloga sta 

usmerjevalni pobudi vladi). 

 Zakonodajno obdobje XI: nezakonodajni predlog o preiskavi kraje novorojenčkov (št. 

dokumenta 161/277), ki jo je odbor za pravosodje sprejel na svojem zasedanju 

5. aprila 2016. 

 Zakonodajno obdobje X: nezakonodajni predlog, ki spodbuja vlado k temeljitejšim 

prizadevanjem za podporo žrtvam kraje dojenčkov (št. dokumenta 161/2585), ki jo je 

odbor za pravosodje sprejel na svojem zasedanju 10. junija 2014. 

Jose Ignacio Prendes Prendes iz poslanske skupine Cs (državljanska stranka) je potrdil, da so 

žrtvam odvzeli identiteto in da je njegova poslanska skupina zahtevala, da se priznajo kot 

žrtve hudodelstva zoper človečnost, kar bi pomenilo, da kaznivo dejanje ne more zastarati.  

Jaume Moya Matas iz poslanske skupine CUP-EC-EM (združena lista strank Skupaj 

zmoremo) je povedal, da „je sramotno, da poslanci delajo našo domačo nalogo“ in pozval k 

vzpostavitvi mehanizmov za ponovno vzpostavitev demokracije, naj država prevzame svojo 

odgovornost v zvezi s to temo in oškodovancem prizna status žrtve, s čimer bi dobili pravico 

do brezplačne pomoči v sodnih postopkih, k pomoči in podpori ter vzpostavitvi centralizirane 

zbirke podatkov o DNK (genski preskusi pa naj bodo za oškodovance brezplačni). Poziva tudi 

k prenovi informacijskega urada ministrstva za pravosodje, da bi mu dodelili več sredstev. 

Poziva, naj se za to temo ustanovi poseben oddelek tožilstva, ki bo ukrepal po uradni 

dolžnosti. 

Maria Jesus Moro Almaraz iz poslanske skupine Popular (ljudska stranka) meni, da se ta tema 

ne sme obravnavati demagoško in da je trditev, da napredka ni, neresnična. Kmalu po tem, ko 

je vlada leta 2011 izvedela za prve prijave, so se ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za 

notranje zadeve, ministrstvo za zdravje in tožilstvo zganili in začeli delo (februarja 2012). Ta 

odbor je sprejel dve pobudi, pri čemer je treba poudariti, da je bila druga sprejeta soglasno. V 
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njih je pozval k vzpostavitvi poenotene zbirke podatkov o genskih profilih (iz preskusov, ki 

jih je opravil Nacionalni inštitut za toksikologijo) in vzpostavil trden status žrtve, med katere 

sodijo oškodovanci zaradi kraje dojenčkov. 

Jude Kirton Darling je povedala, da bi si za zgled lahko vzeli primer Irske, saj je bilo 

ugotovljeno, da so oškodovanci do opravljenih preiskav zelo nezaupljivi. Prav tako jo je 

zanimalo, ali bi bilo mogoče vzpostaviti neodvisno preiskovalno komisijo. 

Michela Giuffrida je opozorila, da gre za tragične razmere, v katerih je treba izvedeti resnico 

o preteklosti. Meni, da je pomembno dobiti konkretne rezultate, zato predlaga, naj bodo 

preskusi DNK brezplačni, naj oškodovanci prejmejo pravno pomoč, naj se vzpostavi posebni 

tožilec in ustanovi preiskovalna komisija na to temo ter opredeli status žrtve. 

Margarita Robles Fernández iz poslanske skupine socialistov in predsednica odbora za 

pravosodje je poudarila, da se politika ne bi smela vmešavati v obravnavo kaznivih dejanj. 

Pojasnila je, da obstajajo težave z zastaranjem kaznivega dejanja, vendar se bodo merila 

poenotila po razsodbi vrhovnega sodišča. Pozvala je, naj se sodne odločbe ne vrednotijo, saj 

postopek poteka posamično in neodvisno za vsak primer posebej. Predsednica odbora je 

pojasnila, da je bil leta 1987 spremenjen zakon o posvojitvah in matičnem registru, s čimer je 

demokratična država ponovno dobila pooblastila, ki so jih prej imele župnije. Povedala je, da 

je prošnja po preiskovalni komisiji v rokah odbora poročevalcev in čaka na nadaljnje 

spremljanje. 

Ester Capella y Farre iz poslanske skupine ER (katalonska republikanska stranka) je 

pojasnila, da proces zgodovinskega spomina, ki se je začel leta 2010, še ni zaključen, in da 

mora v njem priti do pravice, resnice in odškodnine. Opozarja, da sta poslanski skupini 

konfederacije Skupaj zmoremo in socialistične stranke leta 2016 na odbor poslanske zbornice 

za pravosodje naslovili prošnjo, in meni, da je treba pozvati k specializaciji tožilstva in skupin 

policije.  

Sestanek s špansko škofovsko konferenco (23. maj 2017) 

Jose Maria Gil Tamayo, generalni tajnik španske škofovske konference 

Carlos López Segovia, podtajnik za splošne zadeve 

Jesus Miguel López Nieto, strokovni tajnik pravne službe 

Jose Maria Gil Tamayo je poudaril, da je treba nedolžnim zagotoviti odškodnino ter si 

prizadevati za pravico, spomin in povračilo.  

Pojasnil je, da škofovska konferenca zastopa španske škofe in obstaja od drugega 

vatikanskega koncila. Gre za stanovsko organizacijo španskih škofov, ki so odvisni od 

Vatikana, saj so škofije avtonomne in odgovarjajo neposredno papežu. Obseg pristojnosti 

škofovske konference je torej omejen. 

Župnijski arhivi obstajajo od tridentinskega koncila (16. stol.) in da se vanje vpisujejo podatki 

o opravljenih zakramentih (krstih, porokah itd.). Do njih lahko dostopajo zadevne osebe (v 

skladu za zakonom o varstvu osebnih podatkov), če pa za podatke zaprosi sodišče ali 
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tožilstvo, ni ovir za odprtje arhivov. Jose Maria Gil Tamayo je opomnil, da škofovska 

konferenca nima nobenih pristojnosti nad škofijami, vsaka župnija pa je podrejena škofiji. Če 

gre za legitimen interes, se je mogoče obrniti na škofa, ki bo zagotovo brez težav omogočil 

dostop do podatkov iz arhivov. Cerkveni arhivi civilnih institucij, ki so bili v župnijah, so bili 

preneseni v državne institucije; leta 1987 je bil spremenjen zakon o posvojitvah in matičnem 

registru, s čimer je država ponovno dobila pooblastila, ki so jih prej imele župnije.  

Kako se je dostopalo do arhivov: župnija, kjer je bil opravljen krst, je zagotavljala dostop in 

zaupnost podatkov tretjih oseb. Jose Maria Gil Tamayo ponuja največje možno sodelovanje v 

okviru veljavne zakonodaje. Verske kongregacije pa so nekaj drugega, saj so povsem 

avtonomne in odgovarjajo neposredno Vatikanu. 

Julia Pitera je zastavila več vprašanj v zvezi z ujemanjem podatkov iz krstnih listov in 

matičnega registra. Poudarila je, da so zaradi povečanja števila porodov v javnih bolnišnicah 

glavnih mest pokrajin v drugi polovici 20. stoletja podatki o rojstvu verjetno zabeleženi v 

matičnem registru, krst pa se je opravljal pozneje. Podatki o smrti otrok so zabeleženi v 

matičnem registru, ne v cerkvenih knjigah. 

Eleonora Evi je vprašala, ali so imela izginotja ideološko konotacijo in ali so obstajale lokalne 

mreže. Meni, da bi bilo treba ustanoviti preiskovalno komisijo, da bi se seznanili z osebnimi 

tragedijami žrtev. 

Marina Albiol je izrazila prepričanje, da so se izginotja dojenčkov od 40. do 90. let 20. 

stoletja dogajala zaradi ideološke represije, pa tudi, ker je bil to donosen posel. Meni, da so 

verske ustanove skupaj s sirotišnicami in skrivnimi porodi sestavljale sistem, ki je te razmere 

spodbujal. Vprašala je, ali bo cerkev opravila svojo preiskavo in ali bodo za preiskavo odprli 

arhive kongregacij (in jih trajno shranili). Vprašala je, ali bo cerkev v tej zadevi proaktivno 

sodelovala in bo svojim članom priporočila, kako naj ravnajo v zvezi s to tragedijo. 

Josep-Maria Terricabras je prav tako pozval cerkev, naj bolj proaktivno sodeluje pri tej temi, 

kot je v zadnjem času sodelovala pri drugih, kot so na primer primeri pedofilije.  

Jose Maria Gil Tamayo je v odgovor na vprašanja potrdil, da vsekakor obsoja ta dejanja, za 

katera po njegovem mnenju ni opravičila. Potrdil je, da je treba razmere razumeti z 

zgodovinskega vidika, saj je bila revščina zelo razširjena, neomadeževanost pa zelo 

pomembna. Poziva h kaznovanju odgovornih, vendar naj se pri tem zaradi zločinov, ki so jih 

zagrešili posamezniki, ne škoduje dobremu imenu in delu nekaterih verskih redov. Meni, da 

so se primeri skrivnih posvojitev zgodili zaradi pomanjkljive ureditve. Poleg tega meni, da bi 

bilo treba arhivom pokrajinskih svetov in kongregacij dati splošna priporočila, obenem pa v 

vsakem primeru zaščititi pravice tretjih oseb. Zavezal se je, da bo v zvezi z arhivi pripravil 

vrsto smernic za škofe in jih bo prosil za sodelovanje v zvezi s to temo. Zavrnil je trditve, da 

naj bi cerkev kot institucija sodelovala v zaroti, in potrdil, da so nekateri domnevno storili 

kazniva dejanja, in sicer nezakonite posvojitve in kraje otrok, kar je treba šteti za zločine in 

kršitev temeljnih pravic. 

Jude Kirton Darling je vprašala, ali bi se lahko cerkev proaktivno pridružila ministrstvu za 

pravosodje ter s soglasjem agencije za varstvo podatkov dala na voljo svoje arhive. Jose 

Maria Gil Tamayo je odgovoril, da je večji del župnijskih arhivov shranjen na mikrofilmih (ki 

so jih naredili mormoni) ter se strinja s sodelovanjem s službo za dokumentacijo ministrstva 

za pravosodje, da se omogoči dostop do cerkvenih arhivov, ki so jih pripravljeni dati na voljo 
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ministrstvu za pravosodje pod pogojem, da se zaščitijo pravice tretjih oseb. 

Jude Kirton Darling je ob koncu izrazila upanje, da bo večja občutljivost papeža Frančiška za 

takšne teme, s katerimi se je že spopadal v Argentini, do neke mere pripomogla k reševanju 

razmer, kar zadeva odpiranje arhivov. 

Eleonora Evi je vprašala, ali obstajajo navedbe, da so ti primeri del organizirane mreže ali 

imajo kakšen ideološki element. Cerkveni predstavniki so odgovorili, da primere vidijo kot 

dejanja nepoštenih posameznikov, ne pa organizirane mreže. 

Splošne opombe  

Delegacija evropskih poslancev je opravila naporen obisk v smislu vsebine in programa, o 

katerem so obsežno poročali v medijih, in se je vsem institucijam zahvalila za sprejem. Tema 

kraje dojenčkov in nezakonitih posvojitev v času diktature in v prvih letih demokracije je 

evropske poslance močno presunila, zato želijo žrtvam in njihovim družinam izraziti 

solidarnost. Obisk je bil namenjen temu, da bi na kraju samem ovrednotili obseg in 

razsežnosti tega vprašanja ter preučili, kakšne vrste ukrepov so že in bi lahko sprejeli, da bi 

obravnavali vprašanja žrtev, odkrili resnico in zagotovili, da se to nikoli več ne bi moglo 

ponoviti. 

Nasprotujoče si trditve različnih javnih organov, žrtev, novinarjev in odvetnikov so pustile 

močan vtis po obisku in zaradi njih se zastavljajo številna vprašanja.  

Evropski poslanci so pozdravili priznavanje in sprejemanje vseh vpletenih strani, da so se 

odtujitve novorojenčkov v obdobju po državljanski vojni, med Francovo diktaturo in v času 

demokratične vladavine dejansko dogajale. Navedbe različnih strani se razlikujejo glede 

števila oškodovancev, kar ne prispeva k ustrezni oceni razsežnosti te problematike. Obstajajo 

tudi različna merila za ugotavljanje, ali se je s krajo dojenčkov ukvarjala mreža za trgovino z 

ljudmi ali posamezni zločinci. Glede na te razlike v merilih je bilo očitno, da žrtve ne zaupajo 

institucijam in se čutijo ovirane, ker menijo, da niso institucije opravile zadostnih preiskav, in 

ker po njihovem mnenju predložitev dokazov za zločin ne bi smela biti naloga žrtev. Želeli bi 

si bolj proaktiven odnos tožilstva in ukrepanje po uradni dolžnosti v vseh primerih, tako da 

žrtvam ne bi bilo treba nositi bremena sodnega postopka. Poslanci so menili tudi, da bi pomoč 

žrtvam lahko proaktivno izboljšali tako na psihološkem področju kot na področju pravnega 

svetovanja in upravnih informacij o prijavljenih primerih. Soglasno so se strinjali, da gre za 

resen problem, pri katerem je treba poskrbeti za pravico, spomin in povračilo škode. 

Evropski poslanci so poudarili, da mora cerkev sodelovati s pravosodjem, tako da olajša 

dostop do dokumentacije v svojih arhivih in spodbudi ukrepanje pravosodja. Pozdravili so 

zavezo škofovske konference, da bo svoje arhive dala na voljo ministrstvu za pravosodje in 

izrazili obžalovanje, da se to še ni zgodilo. 

Priporočila 

Odbor za peticije ob upoštevanju vsega navedenega odgovornim nacionalnim organom 

priporoča naslednje: 
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1. obžaluje, da javni organi do zdaj niso ustrezno in uspešno preiskali obtožb vlagateljev 

peticij, žrtev in združenj oškodovancev; poziva španske organe, naj se zavežejo, da 

bodo čim prej začeli okrepljen, stalen, stabilen in dejanski dialog z vlagatelji peticij in 

združenji oškodovancev;  

2. priporoča ustanovitev posebnega državnega tožilstva za obravnavo vseh primerov 

domnevne kraje in nezakonite posvojitve novorojenčkov; 

3. poziva državno tožilstvo, naj bo bolj proaktivno in v teh primerih ukrepa po uradni 

dolžnosti, da žrtve ne bi nosile bremena sodnega postopka; 

4 opozarja, da mora španska vlada v celoti spoštovati Konvencijo OZN o otrokovih 

pravicah in izjavo OZN o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem; zato meni, da 

mora španska država v primeru ugrabljenih otrok zagotoviti institucionalni pristop in 

sprejeti vseh ukrepe, potrebne za zagotovitev popolne skladnosti nacionalne zakonodaje 

z obveznostmi iz mednarodnega prava; 

5. meni, da mora španska država ratificirati Konvencijo OZN o nezastaranju vojnih 

zločinov in zločinov proti človečnosti ter v primeru ukradenih otrok opredeliti storjene 

zločine kot zločine zoper človečnost; 

6. je trdno prepričan, da je treba temeljito preiskati kazniva dejanja v zvezi z ukradenimi 

otroki v času Francove diktature in kasneje in da v zvezi s tem ne more biti podeljena 

nobena amnestija; zato poziva španske oblasti, naj sprejmejo potrebne zakonodajne in 

sodne ukrepe, ki bi izničili vsak poskus razlage nacionalnega prava, s katerim bi 

onemogočili dejansko dosego tega cilja;  

7 poziva k določitvi jasnega protokola o tem, kateri organi so v skladu s členom 17 

direktive o pravicah žrtev pristojni za preiskovanje primerov žrtev, ki stalno prebivajo v 

drugi državi članici, in poziva k večjemu sodelovanju med vsemi udeleženimi organi; 

8. poziva Interpol, naj spremlja delo, ki ga opravljajo preiskovalni organi v čezmejnih 

primerih; 

9. poziva španske organe, naj določijo in v sodelovanju z žrtvami in združenji začnejo 

takoj izvajati konkretne upravne in sodne ukrepe, vključno z nudenjem brezplačne 

pravne pomoči žrtvam, pri preiskovanju domnevnih kraj novorojenčkov po uradni 

dolžnosti in aktivni podpori žrtvam teh kraj, ki so jih državljani EU izpostavili v 

peticijah, naslovljenih na Evropski parlament; 

10. poudarja, da morajo španski organi okrepiti neposredne kanale za sodelovanje in dialog 

z žrtvami in njihovimi združenji, s čimer bi se odzvali na potrebe po iskanju rešitve z 

učinkovitimi razgovori, kar bi okrepilo zaupanje žrtev v prihodnjih preiskavah; 

11. opozarja, da je to dogajanje večinoma potekalo obdobju med letoma 1940 in 1992, kot 

je razvidno iz peticij in pritožb; priporoča španski vladi, naj prizna, da je med Francovo 

diktaturo država sodelovala pri sistematični kraji in nezakonitih posvojitvah otrok ali 

bila popustljiva do njih kot prvi korak za uresničitev pravice žrtev do resnice, pravice in 

poprave škode, in kot jamstvo, da se to ne bo ponovilo; 
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12. poziva španske organe, naj v ta namen sprejmejo potrebne ukrepe za zavezo države, da 

bo zagotovila vire in sprejela ukrepe za rešitev vseh domnevnih primerov kraj otrok in 

nezakonitih posvojitev, ter okrepijo svojo zavezo tako, da začnejo izvajati kampanje 

obveščanja, tudi prek družabnih omrežij, da bi bile vse vpletene osebe bolje ozaveščene 

in bi začele tesneje sodelovati z združenji žrtev;  

13. priporoča ustanovitev posebne javne banke DNK za te primere na nacionalni ravni, ki 

bo omogočila primerjavo podatkov žrtev, kar bi jim bilo v pomoč pri iskanju svojih 

pravih družin; poziva, naj se v vseh prijavljenih primerih domnevno ukradenih 

dojenčkov zagotovi brezplačno opravljanje preskusov DNK tudi na nacionalnem 

inštitutu za toksikologijo, ne da bi bil potreben sodni nalog ali nalog državnega 

tožilstva, in s sodelovanjem predstavnikov pravno ustanovljenih združenj žrtev in/ali 

pod njihovim nadzorom;  

14. priporoča sprejetje vseh ukrepov, ki so potrebni za pravilno identifikacijo 

novorojenčkov in nedvoumno določitev materinstva z izvajanjem potrebnih 

medicinskih, biometričnih in analitičnih testov;  

15. obžaluje, da napredek španske vlade pri izvajanju priporočil iz poročila delovne skupine 

OZN o prisilnih in neprostovoljnih izginotjih iz leta 2014 ni bil velik, in jo poziva, naj 

nujno izvaja priporočila, zlasti s sprejetjem nacionalnega načrta za iskanje pogrešanih 

oseb; 

16. priporoča, naj se povečajo sredstva urada ministrstva za pravosodje za pomoč 

oškodovancem v primerih domnevnih odtujitev novorojenčkov in naj španske oblasti 

trdno zagotovijo, da bodo žrtvam krile stroške za psihološko pomoč, pravno svetovanje 

in popoln dostop do upravnih informacij, pri tem pa upoštevale direktivo o pravicah 

žrtev (2012/29); 

17. pozdravlja odločitev nekaterih regionalnih parlamentov (npr. v pokrajini Navarra), da 

žrtvam zagotovijo brezplačno pravno pomoč, in priporoča, naj španska vlada na 

nacionalni ravni sprejme mehanizme in podobne zakonodajne ukrepe, ki so potrebni, da 

bodo vsi državljani in oškodovane družine deležni enake pomoči in zaščite na vsem 

nacionalnem ozemlju, tudi brezplačne pravne pomoči, in v vseh primerih temeljite 

obravnave njihovih prijav; 

18. opaža smernice in konkretne ukrepe iz nezakonodajnih predlogov, ki jih je odbor za 

pravosodje poslanske zbornice španskega parlamenta sprejel 5. aprila 2016 in 

10. junija 2014 v zvezi s preiskovanjem kraj novorojenčkov in podporo žrtvam teh kraj; 

19. pozdravlja dogovor političnih skupin, da se v splošnem državnem proračunu za 

leto 2017 ministrstvu za pravosodje nameni 100.000 EUR proračunskih sredstev za 

boljšo obravnavo in reševanje prijav oškodovancev, kar je treba dokazati z analitičnimi 

podatki, in priporoča zgodnji pregled, da bi zagotovili, da bo na voljo dovolj sredstev; 

prav tako upošteva dogovor, ki je bil dosežen s sporazumnim predlogom spremembe in 

v katerem je poudarjena izrecna zaveza k vzpostavitvi tehnološke platforme za podporo 

oškodovancem in pomoč pri preiskavi genskih profilov; 

20. pozdravlja smernice, ki jih je državno tožilstvo podalo v svoji okrožnici 2/2012 o 

poenotenju meril v postopkih zaradi odtujitve novorojenčkov, ter španskemu splošnemu 
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sodnemu svetu priporoča, naj prouči morebitno poenotenje meril, da bi preprečili 

zastaranje teh kaznivih dejanj; priporoča, naj se zagotovi in olajša dostop do upravnih 

registrov in starih registrov porodnišnic; 

21. poziva španske oblasti, naj žrtvam zagotovijo brezplačno psihološko pomoč ustreznih 

poklicnih strokovnjakov;  

22. poziva, naj se osebe, ki so bile žrtev odtujitve in nezakonite posvojitve, zaščiti s 

posebnim statusom žrtve, ki bi ga imeli tako starši kot identificirani otroci, in bi 

vključeval pravico do odškodnine od države; 

23. poudarja, da morajo cerkvene oblasti priznati morebitno vpletenost pri ugrabitvah 

dojenčkov in nezakonitih posvojitvah in se žrtvam opravičiti; jih poziva, naj proaktivno 

in bolj učinkovito sodelujejo z ministrstvom za pravosodje in žrtvam omogočijo dostop 

do župnijskih arhivov in arhivov verskih kongregacij ter naj zagotovijo popolno 

preglednost, da bi pripomogle k sodnim preiskavam in omogočile morebitne ponovne 

združitve; 

24. pozdravlja opravičilo katoliške cerkve ženskam, ki so bile žrtve prisilnih posvojitev v 

Združenem kraljestvu, in spodbuja k podobnemu priznanju žrtvam v Španiji; 

25. priporoča, da se končno nemudoma ustanovi preiskovalna komisija v poslanski zbornici 

španskega parlamenta, ki bo prispevala k boljšemu poznavanju problema, ocenila, ali so 

rezultati nacionalnega inštituta za toksikologijo reprezentativni, ugotovila, ali so dejanja 

povzročili nepošteni posamezniki ali organizirane mreže, in predlagala ukrepe za 

izboljšanje, ki bodo spodbujali razjasnitev dejstev z namenom, da bi v prihodnosti 

preprečili podobne situacije; v komisiji bi morali biti zastopani združenja žrtev, 

ministrstvo za pravosodje in organizacija OMC (univerzitetna zdravstvena 

organizacija); 

26. meni, da je nujno ustanoviti posebno preiskovalno skupino v okviru sodstva, ki bo imela 

na voljo dovolj sredstev in policijskih sil in bo preiskovala domnevne primere 

ukradenih otrok; 

27. poziva k ustanovitvi ad hoc preiskovalne skupine v okviru sodstva zaradi številnih 

prijav podobnih dejanj;  

28. poudarja, da mnogo izsledkov kaže, da so bile ugrabitve otrok sistemske in da so jih 

izvajale skupine; poziva španske oblasti, naj temeljito preiščejo dejstva in naj 

upoštevajo vse prijave in zadevne dokaze, ki so jih predložili prizadeti državljani; 

29. poudarja, da mora španska vlada v celoti sodelovati pri mednarodnih preiskavah 

ugrabitev in nezakonitih posvojitev otrok, zlasti v zadevi št. 4591/2010, ki jo je nedavno 

sprejela argentinska sodnica María Servini de Cubria, in v preiskavi, ki jo je nedavno 

začelo generalno državno tožilstvo Republike Mehike; 

30. poziva Evropsko komisijo, Evropskega varuha človekovih pravic in Agencijo EU za 

temeljne pravice, da v okviru svojih pristojnosti raziščejo in spremljajo morebitne 

kršitve pravic žrtev prisilnih ali neprostovoljnih izginotij, v katerih so udeleženi španski 

organi;  
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31. poziva predsednico Odbora za peticije, naj to poročilo pošlje vsem vlagateljem peticij in 

pravno ustanovljenim združenjem žrtev kraj in nezakonitih posvojitev otrok, Odboru za 

državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Evropski komisiji, Evropskemu 

varuhu človekovih pravic, Agenciji EU za temeljne pravice, španski vladi, vladam 

avtonomnih španskih pokrajin, španskem varuhu človekovih pravic in delovni skupini 

OZN o prisilnih in neprostovoljnih izginotjih.  
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Manjšinsko mnenje skupine PPE  

 

Skupina PPE spoštuje pravico do neodvisne in učinkovite pravosodne preiskave za žrtve 

ugrabitev dojenčkov v Španiji.  

 

Podpiramo pravico do brezplačnih preskusov DNK za vse žrtve; pozivamo cerkev, naj 

oškodovanim družinam omogoči dostop do svojih arhivov; strinjamo se z odločitvijo, da se 

znatno povečajo sredstva za urad ministrstva za pravosodje, ki zagotavlja podporo za žrtve, in 

podpiramo preiskovalno komisijo v poslanski zbornici, kar izpolnjuje zahteve vlagateljev 

peticij.  

 

Zaradi izredno občutljive narave tega obiska za ugotavljanje dejstev smo prepričani, da mora 

biti poročilo uravnoteženo in temeljiti na dejstvih. Zato smo podprli prvotni osnutek poročila, 

ki ga je pripravila predsednica delegacije. 

 

Obžalujemo, da končno poročilo v svojih priporočilih ugotavlja, da je v teh kaznivih dejanjih 

udeležena španska država, kot je navedeno v predlogih sprememb 23 in 74, ki ju je predložila 

skupina GUE/NGL. Poudarjamo, da ni dokazov za takšen sklep. Obžalujemo, da te izjave 

dajejo vtis, da služijo notranjim političnim koristim. Poudarjamo tudi, da je sodstvo, ne pa 

odbor za peticije, pristojno, da ugotovi, ali so te zločine zagrešili posamezniki ali 

institucionalizirana mreža za trgovino z ljudmi.  
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