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Mērķis 

Faktu konstatēšanas brauciena uz Spāniju mērķis bija tikties ar lūgumrakstu Nr. 1013/2012, 

Nr. 1201/2012, Nr. 1209/2012, Nr. 1323/2012, Nr. 1368/2012, Nr. 1369/2012, Nr. 1631/2012, 

Nr. 1790/2012, Nr. 1772/2012, Nr. 1779/2012, Nr. 927/2013 un Nr. 758/2013 iesniedzējiem 

un uzsākt dialogu ar valsts iestādēm, lai labāk saprastu to lūgumrakstu iesniedzēju iesniegto 

sūdzību dažādos aspektus, kas saistītas ar jaundzimušo nolaupīšanu slimnīcās Franko 

diktatūras laikā un arī pēc tās.  

Šīs nolaupīšanas un nelikumīgās adopcijas ir saistītas ar tādām civiltiesību un krimināltiesību 

jomām, ko ES tiesību aktu noteikumi nereglamentē. Spēkā esošie ES tiesību akti (konkrētāk, 

Regula (EK) Nr. 2201/2003 („Briseles IIa regula”)) reglamentē vien jurisdikcijas jautājumus 

un pieņemtu spriedumu atzīšanu un izpildi citā dalībvalstī.  

Tāpēc saistībā ar lūgumraksta iesniedzēju norādītajiem gadījumiem tikai dalībvalsts ziņā ir 

nodrošināt, lai tiktu pildīti starptautiskajos nolīgumos un valsts tiesību aktos noteiktie 

pienākumi attiecībā uz pamattiesību ievērošanu. 

Tikšanās Tieslietu ministrijā (2017. gada 22. maijā) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, valsts sekretāre. 

Joaquín Delgado Martin, ģenerāldirektors attiecībām ar tiesu sistēmu (Administración de 

Justicia). 

Carmen Troya Calatayud, Informācijas dienesta koordinatore personām, kuras skar 

jaundzimušo iespējama nolaupīšana. Juridisko lietu sekretāre (Tiesu sistēma) 

Antonio Alonso Alonso, Valsts toksikoloģijas un kriminālistikas institūta (INTCF) Madrides 

nodaļas Bioloģijas dienesta eksperts. 

Delegāciju uzņēma valsts sekretāre Carmen Sánchez-Cortés Martín, kura norādīja, ka 

Tieslietu ministrijas galvenais mērķis jautājumā par jaundzimušo nolaupīšanu bija censties 

sniegt cietušajiem pēc iespējas lielāku institucionālo atbalstu. Ministrija vēlējās atrast 

īstenojamus un praktiskus risinājumus, kas cietušajiem atvieglotu viņu uzsāktās izmeklēšanas, 

lai atrastu ģimenes locekļus, kā arī lai noskaidrotu notikumu apstākļus un no tiem izrietošo 

kriminālo vai cita veida atbildību. 

Fakti, kas noteica valsts pārvaldes iestāžu rīcību attiecībā uz izmeklēšanām par jaundzimušo 

iespējamu nolaupīšanu un saistībā ar ko tika uzsākti atbalsta pasākumi cietušajiem, izriet no 

cietušo personu apvienību iesniegtajām sūdzībām saistībā ar iespējamu jaundzimušo 

nelikumīgas tirdzniecības tīkla pastāvēšanu, it īpaši laikā no 1960. līdz 1980. gadam. 

Pēc jautājuma vēsturisko aspektu izpētes un nepieciešamās informācijas apkopošanas 

ministrija sapulcināja apvienību pārstāvjus un cietušos, kas to bija lūguši, lai uzklausītu viņu 

lūgumus un sākotnēji identificētu problēmas, ar kurām viņi sastopas, lai tām rastu iespējamus 

risinājumus. Tieslietu ministrijā 2012. gada februārī notika pirmā tikšanās ar apvienību 

pārstāvjiem un cietušajiem, kas to bija lūguši. Tikšanās laikā cietušie raksturoja dažādas 

problēmas, ar kurām nācās saskarties saistībā ar viņu uzsāktajām izmeklēšanām. Ministrija 
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apņēmās izveidot pastāvīgu un noturīgu sadarbību ar cietušajiem, vienojoties par regulāru 

sanāksmju rīkošanu. 

Vienlaikus ministrija secināja, ka ir jāstiprina sadarbība starp dažādām valsts iestādēm, un tā: 

 sazinājās ar Iekšlietu ministriju, lai apspriestu iespējas, kā šo sūdzību izmeklēšanā 

efektīvi iesaistīt valsts tiesībaizsardzības iestādes. 

 Sazinājās ar Valsts ģenerālprokuratūru (Fiscalía General del Estado), lūdzot izskatīt 

iespēju izstrādāt vispārīgu instrukciju, kura būtu paredzēta visiem prokuroriem un kurā 

būtu noteikti šādos gadījumus piemērojami rīcības standarti, galvenokārt vērsti uz 

iespējami labākas palīdzības sniegšanu cietušajiem. 

 Sazinājās ar Spānijas Datu aizsardzības aģentūru, informējot to par konkrētām 

grūtībām, ar kurām saskaras cietušie, cenšoties piekļūt dažādos arhīvos un reģistros 

(slimnīcu dokumentācijā, civilstāvokļa reģistros utt.) iekļautajai informācijai. 

 Apspriedās ar Veselības, sociālo pakalpojumu un līdztiesības ministriju, lai apzinātu 

sadarbības veidus šajā jautājumā, ņemot vērā šīs lietas ietekmi uz klīnikās un 

slimnīcās veikto darbu. 

 Vienlaikus Tieslietu ministrija sadarbojās arī ar iestādēm, kas ietilpst tās atbildības 

jomā, proti, Valsts toksikoloģijas un kriminālistikas institūtu (INTCF) un Cietušo 

atbalsta centriem. 

Tieslietu ministrija, pirmoreiz tiekoties ar cietušajiem, secināja, ka daudzos gadījumos ir 

uzsākta kriminālvajāšana, taču tas viņu intereses neapmierina pilnībā, jo neatkarīgi no 

kriminālā vai administratīvā soda, ko varētu piemērot šajos gadījumos, cietušo galvenā 

prioritāte ir atrast savus ģimenes locekļus. Tāpēc galvenā uzmanība bija jāveltī tādu 

mehānismu izveidei, kas, cik vien iespējams, atvieglotu izmeklēšanu. Šim nolūkam tika 

nolemts nodot cietušo rīcībā „Ceļvedi un administratīvās informācijas sniegšanas dienestu 

jaundzimušo nolaupīšanā cietušajiem”. Lai nodrošinātu šī dienesta, kas sāka darbību 

2013. gada 26. februārī, pienācīgu darbu, izveidoja biroju, kurš atrodas Madridē, calle 

de la Bolsa 8 un kura pakalpojumu ik dienas nodrošina speciālisti, kuri ir atbildīgi par datu 

apstrādi un atbalsta sniegšanu cietušajiem. Šim nolūkam dienesta rīcībā ir iekšējās 

organizācijas protokols, kas izstrādāts šim mērķim, kā arī īpaša lietojumprogramma, kurā tiek 

reģistrēta visa informācija. 

Dienesta mērķis ir sniegt cietušajiem jebkādu dokumentāciju, kas varētu būt tiesu sistēmai par 

dzimšanas vai dzemdību faktu, kas ir reģistrēti civilstāvokļa reģistros, kapsētās, slimnīcās, 

arhibīskapijās, provinču padomēs, pašvaldībās utt., kā arī faktu materiālus. Iecere ir 

nodrošināt cietušajiem iespēju to izmantot kā pamatu civillietās vai krimināllietās, ko viņi 

uzskata par atbilstīgām, lai noteiktu savu asinsradniecību. Šajā birojā sniedz piekrišanu, kas 

nepieciešama, lai Veselības, sociālās aizsardzības un vienlīdzības ministrijā iesniegtu ar 

dzimšanu vai dzemdībām saistītus datus un tādējādi salīdzinātu tos ar datiem, kas reģistrēti 

medicīniskajā kartē vai jebkurā citā dokumentā, kurš ir veselības aprūpes iestāžu rīcībā. 

Savukārt Iekšlietu ministrija cieši sadarbojas ar Informācijas dienestu, izmantojot savus 

Sūdzību iesniegšanas un iedzīvotāju apkalpošanas birojus, kas izvietoti visā valstī. Šim 

nolūkam katra no iestādēm, kas sadarbojas šajā jautājumā, izraudzījās pārstāvi, kas tiek dēvēts 

par kontaktpunktu un kura uzdevums ir iegūt informāciju no dažādām struktūrvienībām 

atkarībā no to kompetences jomas, lai apkopotu informāciju un dokumentāciju par katru 

konkrēto gadījumu. 
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Piekļuve datiem un dokumentācijai tiek īstenota saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām 

prasībām, ievērojot tādus aspektus kā attiecīgās personas piekrišana, datu drošība, 

informācijas konfidencialitāte un valsts pārvaldes iestāžu atbildība. Nekādi attiecīgās personas 

dati netiek apkopoti ne tiešā, ne netiešā veidā bez tās brīvprātīgas, nepārprotamas un apzinātas 

piekrišanas saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem attiecīgajā jomā. 

Lai pienācīgi pārvaldītu visu apkopojamo informāciju, saskaņā ar 2012. gada 1. oktobra 

Rīkojumu JUS 2146/2012 tika izveidoti divi reģistri: 

 Reģistrs Nr.°119: saistībā ar jaundzimušo nolaupīšanu cietušo personu pieprasījumi 

sniegt administratīvu informāciju. 

 Reģistrs Nr.°120: saistībā ar jaundzimušo nolaupīšanu cietušo personu DNS profili. 

Turklāt tika apstiprināti pieprasījumu oficiālie paraugi nolūkā nodrošināt to, ka cietušie 

iesniedz nepieciešamos tehniskos un identitātes datus, lai iegūtu informāciju un 

dokumentāciju, kā arī datus, kas nepieciešami INTCF, lai sagatavotu ziņojumu. INTCF 

izstrādāja rīcības protokolu, lai centralizētu iegūtos ģenētiskos profilus nolūkā iekļaut tos 

vienotā datubāzē, kas sniegtu iespēju salīdzināt visas iesaistītās personas ar mērķi 

pārliecināties par to ģenētisko saderību. 

Ņemot vērā juridisko procesu sarežģītību, kas bija grūti saprotami lielai iedzīvotāju daļai, kā 

arī atsaucoties uz radušos sabiedrības satraukumu, Tieslietu ministrija nolēma nodrošināt 

iesaistītās personas ar visiem iespējamiem līdzekļiem, lai tām būtu atbalsta punkts, kurā 

saņemt informāciju, konsultāciju un pienācīgu palīdzību, tostarp arī psiholoģisko palīdzību. 

Šim nolūkam tika izstrādāts arī īpašs palīdzības protokols, kas paredzēts nelikumīgu adopciju 

gadījumiem un ko piemēro šīs ministrijas pakļautībā esošie Cietušo atbalsta centri. Šis 

protokols ir arī tajās teritorijās esošo Cietušo atbalsta centru rīcībā, kurās kompetences ir 

nodotas autonomajām kopienām. 

Cietušo atbalsta centros sniegtā palīdzība ir personiska un kvalificēta, to sniedz procesu 

vadītāji vai, ja nepieciešams, psihologi. Tiek sniegta informācija par procedūru, kā iesniegt 

prasību tiesā, kā arī informācija par DNS pārbaužu veikšanu un par iespēju saņemt pavadoni 

tiesā. Tiek piedāvāta arī psiholoģiskā palīdzība vairākos posmos tiem cietušajiem, kuriem tā 

nepieciešama, saskaņā ar vispārīgo palīdzības paraugu, ko izmanto centri. 

Ko šis dienests piedāvā? 

 Administratīvo informāciju un dokumentāciju: cietušajām personām ar šā dienesta 

starpniecību tiek nodrošināta piekļuve tiesu sistēmas un iestāžu rīcībā esošajai 

informācijai, tostarp reģistrācijas datiem, medicīniskajām kartēm utt. 

 Ģenētisko profilu reģistra izveidi: Valsts toksikoloģijas un kriminālistikas institūts, 

pamatojoties uz cietušo personu iesniegtajiem ģenētiskajiem ziņojumiem vai uz 

elektroniskajiem arhīviem, ko citas laboratorijas nodevušas INTCF, centralizēs iegūtos 

profilus nolūkā iekļaut tos vienotā datubāzē, kas ļautu salīdzināt visas iesaistītās 

personas, lai pārbaudītu to ģenētisko saderību un tādējādi atklātu bioloģiskās 

radniecības pazīmes (šī rīcības procedūra cietušajai personai ir bez maksas). 

Kas un kā var piekļūt Informācijas dienestam? 
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Personas, kuru rīcībā ir pierādījumi par iespējamu jaundzimušo nolaupīšanu, tostarp tēvi, kas 

meklē savus bioloģiskos bērnus, bērni, kas meklē savus bioloģiskos vecākus, vai brāļi/māsas, 

kas meklē savus bioloģiskos brāļus/māsas, kā arī personas, kas var pierādīt likumīgās 

intereses. Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē ir publicēta visa nepieciešamā informācija par šī 

dienesta darbību, mērķiem un veidiem, kā tam piekļūt. Turklāt informāciju par pieprasīt 

dažādos veidos: ierodoties personīgi, piezvanot pa tālruni vai aizpildot saziņai ar biroju 

paredzēto elektronisko veidlapu, izmantojot saiti Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē. 

Pēc pieprasījuma iesniegšanas, izmantojot to kontaktpunktu, kuru noteikusi katra sadarbības 

nolīgumu parakstījusī puse, sazinās ar attiecīgajiem dienestiem, pieprasot jebkādu informāciju 

un dokumentāciju, kāda varētu būt katrā konkrētajā gadījumā. Vēl viena svarīga Informācijas 

dienesta funkcija ir pārvaldīt to, kā Valsts toksikoloģijas un kriminālistikas institūta datubāzē 

tiek iekļauti DNS profili, ko iesnieguši cietušie vai kas saņemti no privātām laboratorijām. 

INTCF pirms to iekļaušanas nosaka, vai veiktā analīze atbilst nepieciešamajām tehniskajām 

prasībām, lai nodrošinātu tās ticamību. 

Pēc pieprasījuma iesniegšanas tiek uzsākta administratīvā lieta, tiek veikta datu ierakstīšana 

lietojumprogrammā, kā arī tiek skenēta cietušo iesniegtā dokumentācija. Cietušie var 

pārraudzīt savu lietu, piekļūstot tai ar lietotājvārdu un paroli, ko viņiem piešķir dienests, un 

var pat izdrukāt dokumentāciju, kas tiek iekļauta lietā. Ir svarīgi precizēt (par to tiek brīdināti 

visi cietušie), ka ar administratīvo lietu netiek uzsākta ne civilā, ne arī kriminālā tiesvedība. 

Šā administratīvā dienesta nolūks ir atvieglot informācijas apkopošanu gadījumam, ja cietusī 

persona, pamatojoties uz to, vēlētos uzsākt tiesvedību. Minētā dokumentācija, lai gan to var 

izmantot kā pierādījumu, pati par sevi nerada ar tiesvedību saistītas sekas. Ja cietušās 

personas to uzskata par lietderīgu, tās var, pamatojoties uz tās saturu, uzsākt tiesiskās 

darbības, kādas uzskata par piemērotām. 

Ministrija apņēmās izveidot instrumentus sadarbībai ar cietušajiem, pieņemot lēmumu par 

īpaša Tieslietu ministrijas pārstāvja iecelšanu, kas kā kontaktpunkts nodrošina visu saziņu ar 

viņiem, lai nodrošinātu operatīvāku un efektīvāku saziņu.  

Statistika par Informācijas dienestu no 2013. gada 26. februāra līdz 2017. gada 30. aprīlim: 

 ir uzsāktas 567 lietas, kas skar 693 personas. 

 Bērnu dzimšanas, kas saistītas ar iespējamas jaundzimušo nolaupīšanas gadījumiem, 

par kuriem ir informēts Informācijas dienests, lielākoties ir notikušas 20. gadsimta 60. 

un 70. gados. 

 Vairumu pieprasījumu, pēc kuriem tika uzsāktas lietas, cietušie ir iesnieguši 

Informācijas dienestā vai Valsts policijas nodaļās. 

Valsts toksikoloģijas un kriminālistikas institūts (INTCF) iepazīstināja ar ziņojumu1 , kurā 

uzrādīti vispārējie DNS rezultāti, kas iegūti no jaundzimušo ekshumētajām kaulu atliekām un 

                                                 
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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citiem audiem pēc nāves (biopsijas) kopumā 128 lietās, kurās bija jaundzimušā nolaupīšanas 

pazīmes, kas ir atbilde uz 76 prokuratūras pieprasījumiem veikt DNS izpēti un 52 izpildtiesas 

pieprasījumiem 2011.–2017. gada laikposmā. Dati DNS ziņojumā parāda, ka vairums INTCF 

analizēto gadījumu neatbilst jaundzimušo nolaupīšanas lietām, jo 90 % gadījumu ir bijis 

iespējams pārbaudīt jaundzimušā identitāti, izmantojot DNS pārbaudes ar viņu radiniekiem. 

Tieslietu ministrija secina, ka ir risinājusi ar iespējamas jaundzimušo nolaupīšanas 

gadījumiem saistītos problēmjautājumus, izveidojot mehānismu dokumentācijas un 

informācijas iegūšanai, kā arī piedāvājot cietušajiem iespēju iekļaut savus ģenētiskos profilus 

INTCF datubāzē. Taču tā nekādā gadījumā nav vēlējusies uzņemties lomu, kas tiesu sistēmā ir 

paredzēta tiesnešiem un tiesām. 

Šādi Eiropas Parlamenta deputāti uzdeva jautājumus: 

 Jude Kirton Darling par ministrijas sniegto atbalstu cietušajiem, kuriem pašiem ir 

jāgādā nozieguma pierādījumi; 

 Eleonora Evi par ANO Darba grupas vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos 

ieteikumiem un par nozieguma noilgumu; 

 Michela Giuffrida par cietušo palīdzības dienesta darbības stilu, kam, iespējams, 

vajadzētu būt cilvēcīgākam un ne tik birokrātiskam; 

 Julia Pitera lūdza paskaidrot atšķirību starp gadījumiem, par kuriem ziņoja 

apvienības, un gadījumiem, par kuriem informācija tika iesniegta ministrijas dienestā; 

 Tatjana Ždanoka jautāja, kāpēc tiesiskās aizsardzības pasākumi bija tik novēloti un 

kāpēc šobrīd ir apsūdzēta tikai viena persona; 

 Marina Albiol par nepieciešamību mudināt prokuratūru izmeklēt pazušanas 

gadījumus, iecelt koordinatoru sadarbībai ar prokuratūru, par to, ka DNS pārbaudēm 

jābūt bez maksas un par nepieciešamību izmeklēt bērnu pazušanas 20. gadsimta 40. un 

50. gados. Viņa jautāja arī par to, vai Spānijas puse bija informēta par to, kā 

iepriekšējā Argentīnas valdība risināja līdzīgus gadījumus;  

 Josep-Maria Terricabras par nepieciešamību sniegt cietušajiem aktīvāku atbalstu un 

nopietni izmeklēt lietas, iesakot, ka pirmajai pārbaudei nevajadzētu būt ekshumācijai, 

bet izmeklēšanai saistībā ar slimnīcu; 

 Rosa Estarás par to, cik svarīgi ir apmierināt cietušo prasības, par vēlmi tikties ar 

Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas pārstāvjiem, kā arī ar autonomo apgabalu 

pārstāvjiem. 

Ministrijas pārstāvis Joaquín Delgado atbildēja deputātiem: 

 uz J. Kirton Darling jautājumu viņš paskaidroja, ka par lietu izmeklēšanu atbild 

prokuratūra, kura uzsāk kriminālvajāšanu. Privātpersonas iesniedz civilprasību un 

atbild par sūdzības iesniegšanu. Tieslietu ministrija tām palīdz, sniedzot un sameklējot 

dokumentāciju; 

 uz Eleonora Evi jautājumu par nozieguma noilgumu paskaidroja, ka noziegumiem 

saistībā ar nepilngadīgo pazušanu nav noilguma, taču tas ir atkarīgs no tiesas, un 

vienota standarta nav. Nekāda atbilde netika sniegta saistībā ar 2014 ANO darba 

grupu; 
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 uz Michela Giuffrida jautājumu viņš apstiprināja, ka ministrija pilnībā iesaistījās 

norāžu un padomu sniegšanā upuriem un cietušajiem; 

 uz Marina Albiol jautājumu viņš atgādināja, ka tajā gadījumā, kad tiek arhivēta lieta, 

kuras izmeklēšana ir izsmelti visi varianti, to vienmēr var atkal atsākt.  Prokuratūrai ir 

rīcības pilnvaras, un tā ir mudināta veikt izmeklēšanu, un prokuratūras pasūtītās 

DNS pārbaudes ir bez maksas. Saistībā ar Argentīnas lietu viņš atbildēja, ka viņam par 

to nekas nebija zināms. 

Tikšanās Valsts ģenerālprokuratūrā (2017. gada 22. maijā) 

José Manuel Maza Martín, ģenerālprokurors  

José Miguel de la Rosa Cortina, prokurors, Valsts ģenerālprokuratūras Tehniskā sekretariāta 

vadītājs 

María Luzón Cánovas, Valsts ģenerālprokuratūras Tehniskā sekretariāta prokurore 

Saskaņā ar 1978. gada Spānijas Konstitūcijas 124. pantu tieši prokuratūras uzdevums ir 

veicināt tiesiskās aizsardzības darbības, lai aizsargātu tiesiskumu, iedzīvotāju tiesības un 

sabiedrības intereses, ko aizsargā likums, pēc savas ierosmes vai ieinteresēto personu lūguma, 

vienmēr ievērojot tiesiskuma un objektivitātes principus.  

Ņemot vērā šo konstitucionālo nostādni, 2011. gada janvārī Valsts apvienība cietušajiem 

saistībā ar nelikumīgām adopcijām (ANADIR) iesniedza Valsts ģenerālprokuratūrā sūdzību, 

kuru bija parakstījusi 261 persona. Prokuratūra apņēmās atbildēt visām ģimenēm, kura bija 

zaudējušas jaundzimušo bērnu un bažījās, ka, iespējams, jaundzimušais tika aizstāts ar citu 

mirušu bērnu vai arī, kas faktiski ir tas pats, ka bērns, par kuru tām paziņoja, ka viņš esot 

miris, patiesībā bija kļuvis par nolaupīšanas upuri. Šajā kopīgajā sūdzībā bija izteikts 

pieņēmums, ka ir pastāvējis jaundzimušu bērnu nolaupīšanas tīkls, kas darbojās īpaši laikā no 

1950. līdz 1990. gadam, lai viņus reģistrētu kā citas ģimenes bērnus. Valsts 

ģenerālprokuratūra izskatīja sūdzībā norādītos faktus, bet neatrada pazīmes, kas pamatotu 

šādam mērķim paredzētas organizācijas pastāvēšanu. Sūdzībā norādītie notikumi bija 

risinājušies dzemdību nodaļās un slimnīcās visos Spānijas reģionos, ar atšķirīgu medicīnisko 

personālu, mātes bija no dažādiem sociālajiem slāņiem un tām bija atšķirīgi ģimenes apstākļi, 

tostarp bija gan jaunās mātes, gan precējušās sievietes, gan vientuļās mātes, gan mātes ar 

vairākiem iepriekš dzimušiem bērniem. Trūkstot pierādījumiem, lai apgalvotu, ka sūdzībās 

minētās nolaupīšanas tika īstenotas, iepriekš vienojoties, prokuratūra uzskatīja, ka labākais 

veids ir izskatīt katru sūdzībā minēto gadījumu atsevišķi, kā kritēriju izmantojot vietu, kur 

mātei notikušas dzemdības, lai noteiktu jurisdikciju. Tāpēc katrai Spānijas prokuratūrai 

nosūtīja sūdzības, kas attiecas uz tās teritorijā notikušajām bērnu dzimšanām. Tas katrai 

prokuratūrai deva iespēju rūpīgi izmeklēt katru faktu, pieprasot no slimnīcām medicīniskās 

kartes, datus par dzimšanas un miršanas reģistrāciju, dokumentāciju no provinču arhīviem un 

kapsētām, kā arī iespējamības gadījumā veikt procedūras mirstīgo atlieku paraugu ņemšanai, 

lai Valsts toksikoloģijas institūts varētu veikt DNS pārbaudi un salīdzinošu pētījumu un 

tādējādi noteikt radniecību. Izskatot šīs pirmās sūdzības, tām pievienojās jaunas, kas tika 

iesniegtas dažādās reģionālajās prokuratūrās, un, lai centralizētu un koordinētu dažādo 

prokuratūru rīcību, šim nolūkam tika izraudzīts prokuratūras Tehniskā sekretariāta pārstāvis.  
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Koordinācijas nolūkā un lai rūpīgāk izskatītu katru faktu, kas bija minēts 2012. gadā 

saņemtajās sūdzībās, Ģenerālprokuratūra izdeva Apkārtrakstu (2/2012) par vienotiem 

kritērijiem procedūrās saistībā ar jaundzimušo bērnu nolaupīšanu. Apkārtrakstā visām 

prokuratūrām paredz kritērijus, lai noteiktu vienotu kārtību sūdzību izmeklēšanai gan attiecībā 

uz prokuratūras veiktajām izmeklēšanas darbībām, gan attiecībā uz tiesvedību. Apkārtrakstā 

kā galvenais priekšnoteikums ir noteikts pienākums izmeklēt sūdzībā minētos faktus, 

atsakoties no turpmākas noilguma piemērošanas par iespējamo nodarījumu. Tas nozīmē, ka 

mērķis ir noskaidrot notikušā faktiskos apstākļus neatkarīgi no sūdzības juridiskās 

īstenojamības. Lai atvieglotu faktu izmeklēšanu un nodošanu tiesai, prokuratūra attiecībā uz 

noilgumu nosaka šādu kritēriju: nelikumīga brīvības atņemšana ir pastāvīga rakstura 

noziegums (tādu uzskata par izdarītu, kamēr vien pastāv nelikumīgā situācija), un, kamēr 

nelikumīgās brīvības atņemšanas pasīvais subjekts neuzzina, ka ir bijis nozieguma upuris, 

noilguma termiņu nesāk skaitīt, jo minētā nelikumīgā situācija joprojām pastāv. 

Tomēr jānorāda, ka tiesas, kas ir pievērsušās nozieguma noilguma jautājumam, tam nav 

radušas viennozīmīgu risinājumu. Dažas tiesas ir ievērojušas prokuratūras norādījumu, bet 

citas ir noteikušas, ka, ja upuris ir nepilngadīgs, termiņu sāk skaitīt no pilngadības 

sasniegšanas dienas, bet, ja viņš nomirst pirms tās sasniegšanas, tad sākot no miršanas dienas. 

Prokuratūra darbojas trijos virzienos:  

 prokuratūras veikto izmeklēšanas darbību jomā; 

 tiesvedības sagatavošanas veicināšanas jomā;  

 starp Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un 

Ģenerālprokuratūru noslēgtā sadarbības nolīguma par veicamajām darbībām attiecībā 

uz informācijas dienestu no iespējamas jaundzimušo nolaupīšanas cietušajiem 

(parakstīts 26.2.2013.) Uzraudzības un kontroles komisijā, kuras pēdējā sanāksme 

notika 24.3.2017. 

Kopš ANADIR 2011. gada janvārī iesniedza pirmo kopīgo sūdzību, to skaits ir samazinājies. 

2011. gadā tika iesniegtas 1346 sūdzības, kā rezultātā prokurori veica tikpat daudzas 

izmeklēšanas. Turpmākajos gados to skaits mainījās šādi: 2012. gadā — 463, 2013. gadā — 

165, 2014. gadā — 79, 2015. gadā — 26, 2016. gadā — 13 un 2017. gadā — 3. No kopējām 

tiesvedībām (2095), kuras prokurori uzsāka laikā no 2011. gada līdz 2017. gadam, 25 % (522) 

gadījumu prokurori iesniedza sūdzību tiesu iestādēs, lai sāktu attiecīgās tiesvedības 

procedūras, bet pārējās lietas tika arhivētas prokuratūrā, izņemot trīs, kurās joprojām notiek 

izmeklēšana. 

Attiecībā uz lūgumrakstiem, kuri minēti šajā ziņojumā, seši no tiem (Nr. 1201/2012, 

Nr. 1209/2012, Nr. 1368/2012, Nr. 1369/2012, Nr. 1772/2012) tika iesniegti prokuratūrā kā 

sūdzības, kā rezultātā prokurori uzsāka tikpat daudzas izmeklēšanas. Galu galā lietas tika 

arhivētas, diemžēl neizdevās pilnībā noskaidrot faktus, un nav zināms, vai sūdzību iesniedzēji 

pēc tam iesniedza sūdzību tiesā.  

Lūgumraksts Nr. 1013/2012 arī tika iesniegts prokuratūrā, un tā izskatīšana noslēdzās ar 

prokuratūras iesniegtu sūdzību Granadas krimināltiesā. Tomēr lieta tika izbeigta, kad Valsts 

toksikoloģijas institūts paziņoja, ka saskaņā ar mirstīgo atlieku salīdzinošo DNS analīzi pastāv 

99,9 % iespējamība attiecībā uz sūdzības iesniedzēja bioloģisko paternitāti. 

Trīs lūgumrakstiem (Nr. 1323/2012, Nr. 1631/2012 un Nr. 758/2013) nav saistības ar 
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prokuratūrā iesniegtajām sūdzībām, lai gan par diviem pirmajiem ir zināms, ka tika iesniegta 

sūdzība Granadas krimināltiesā. Attiecībā uz pēdējo lūgumrakstu Nr. 758/2013 prokuratūrai 

nav ziņu par konkrētiem faktiem un tiesvedībā šajā lietā nenotiek. Izmeklēšanu veica 

Apvienotās Karalistes policija. 

Neraugoties uz prokuratūras veikto darbu, izmeklēšanu rezultātā nav gūta skaidrība un 

precizitāte, kādu paredz krimināllikums un sūdzībās minēto notikumu apstākļi, vai arī nav 

bijis iespējams noteikt iesaistīto personu vainu, turklāt dažas no tām jau ir mirušas. 

Prokuratūra turpina darbu un ir apņēmusies sniegt atbildes visās lietās, lai arī prasītāji ar 

atbildēm ne vienmēr ir apmierināti. To apliecina Madrides prokuratūras iesniegtā apsūdzība 

galvaspilsētas 46. tiesā, kurā prokuratūra apsūdz kādu ginekologu noziegumā saistībā ar 

nelikumīgu brīvības atņemšanu, dzemdību viltošanu un oficiāla dokumenta viltošanu. 

Prokuratūra saprot sūdzību iesniedzēju vilšanos un neapmierinātību, jo, nesaņēmuši galīgu 

atbildi, viņi nevar pilnībā atbrīvoties no aizdomām, uz kurām balstās viņu sūdzības. Tomēr 

prokuratūra noraida iespēju, ka būtu pastāvējis tīkls vai tā būtu atbalstījusi kādu organizāciju, 

kas saistīta ar jaundzimušo tirdzniecību. 

Šādi Eiropas Parlamenta deputāti uzdeva jautājumus: 

 Jude Kirton Darling par konkrēta prokurora iecelšanu, kurš būtu atbildīgs par šīm 

lietam un par to, vai prokurori zināja par lūgumraksta iesniedzējas Ruth Appleby (0758/13) 

konkrēto lietu apgalvojot, ka to uzsāka Interpols, kurš pieprasīja informāciju no Spānijas 

varas iestādēm. Ģenerālprokurors atbildēja, ka tika panākta vienošanās nosūtīt lietas 

konkrētajām prokuratūrām, lai tās veiktu izmeklēšanu, un ka koordinējošais prokurors 

pārraudzīs visas izmeklēšanas. Šī koordinējošā prokurore ir Maria Luzón. Ar 

Apkārtrakstu 2/2012 prokuroriem ir nodrošināts vienotas rīcības standarts, liekot izmantot 

visas izmeklēšanas iespējas un uzskatīt minētos nodarījumus par nelikumīgu brīvības 

atņemšanu, kas ir ļoti smags noziegums, kuram nav noilguma. Katrā prokuratūrā ir divas 

personas, kas specializējas šajā jomā.  Maria Luzon atbildēja, ka prokuratūrai nav 

informācijas par R. Appleby lietu. Spānijas varas iestādes nesaņēma šo lietu, jo to izmeklēja 

Apvienotās Karalistes policija ar Spānijas policijas atbalstu. 
 

 Michela Giuffrida jautāja, kā notiek kriminālvajāšana, kā tas iespējams, ka vienā 

Madrides slimnīcā ir 70 % liels nopietnu aizdomīgo gadījumu īpatsvars, un, visbeidzot, kāda 

bijusi šo noziegumu motivācija. Prokuratūra atbildēja, ka tā darbojās pēc savas ierosmes, 

uzsākot izmeklēšanas darbības, tiklīdz tā uzzināja par noziedzīgiem nodarījumiem. Prokurors 

atgādināja, ka noziegumi notika konkrētā 20. gadsimta laikposmā, taču ir grūti konstatēt, vai 

šādu rīcību noteica ideoloģiski motīvi, jo šis laikposms bija pārejas posms starp diktatūru un 

demokrātiju un ietekmēja visus sabiedrības slāņus. Ja nav papildu pierādījumu, nebija 

iespējams secināt, vai tie bija noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi, vai ļoti smagi ar 

finansiāliem apsvērumiem motivēti brīvības nelikumīgas atņemšanas noziegumi. Attiecībā uz 

San Ramón slimnīcu Madridē tiek apstiprināts, ka ar to saistītas diezgan daudzas sūdzības. 
 

 Eleonora Evi jautāja, kad Spānija īstenos ANO Darba grupas vardarbīgas vai 

piespiedu pazušanas jautājumos ieteikumus un vai tā paredz noteikt bērna nolaupīšanas 

noziegumus kā kara noziegumus vai noziegumus pret cilvēci. Maria Luzon atbildēja, ka šie 

noziegumi ir klasificēti kā vissmagākie noziegumi, proti, kā nelikumīga brīvības atņemšana, 
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un tādēļ tiem nav noilguma. Šāda nostāja atspoguļojas Prokuratūras rīcības nodaļas izveidē, 

savukārt kritēriju vienādošana ir atspoguļota Apkārtrakstā 2/2012. Valsts ģenerālprokurors 

atbildēja, ka starptautisko konvenciju ratifikācija nav prokuratūras, bet valdības atbildības 

joma. 

 

 Julia Pitera vaicāja, cik daudzas darbības prokurors ir veicis šajā jautājumā, cik 

daudzas paša iniciatīvas ierosinājis un cik no tam ir pabeigtas. Maria Luzon atbildēja, ka kopš 

2011. gada ir iesniegtas 2095 sūdzības, no kurām 25 % ir nosūtītas juridiskajām struktūrām, 

bet daudzos gadījumos izmeklēšanas nav bijis iespējams pabeigt pierādījumu trūkuma dēļ. 

 

 Tatjana Ždanoka teica, ka pirmie lūgumraksti par nolaupītajiem jaundzimušajiem tika 

iesniegti Parlamentam 2007. gadā un pašreizējais faktu konstatēšanas brauciens ir šo 

lūgumrakstu rezultāts. Viņa pauda viedokli, ka apsūdzību izvirzīšanas darbības ir novēlotas 

un vēlējās zināt apsūdzību hronoloģiju. Tika sniegta atbilde, ka pirmā sūdzība no ANADIR 

(kurā apkopota 261 personas sūdzība) prokuratūrā tika saņemta 2011. gadā. 

Tikšanās ar ombuda vietnieci (2017. gada 22. maijā) 

Concepció Ferrer, ombuda vietniece 

Marta Kindelan Bustelo, ombuda vietnieka biroja vadītāja 

Andrés Jiménez, Drošības un tiesiskuma nodaļas vadītājs  

Ombuda vietniece Concepcio Ferrer sveica delegāciju un īsā ievadrunā paskaidroja iemeslus, 

kas, viņasprāt, izraisījuši šos noziegumus. Pēc ombuda vietnieces domām, pēc pilsoņu kara 

bija divi iemesli: politiskā attīrīšanās ar mērķi attīrīt sabiedrību un morālā attīrīšanās ar mērķi 

likt ģimenēm ievērot šim laikposmam raksturīgās valsts katolicisma normas, kas neietvēra 

vientuļās mātes statusu. Tomēr saskaņā ar C. Ferrer domām nevar neņemt vērā arī tīri 

finansiālus apsvērumus. 

Marta Kindelan un Andrés Jiménez izveidoja valsts ombuda procedūras jautājumā par tā 

dēvētajiem nolaupītajiem jaundzimušajiem. 

Ombuds saskaņā ar Spānijas Konstitūciju (54. pants) ir parlamenta augstā komisija 

pamattiesību aizsardzības jautājumos (tās paredzētas Konstitūcijas I sadaļā). Šim nolūkam 

ombuds uzrauga valsts pārvaldes iestāžu darbību. Iestāde rīkojas pēc savas ierosmes vai kad 

saņem iedzīvotāju sūdzības. Ombuds uzzināja par tā dēvēto nolaupīto jaundzimušo problēmu, 

kad 2010. gada beigās sāka saņemt sūdzības. No 2010. gada beigām līdz 2013. gada beigām 

tas no cietušajām personām ir saņēmis vairāk nekā 300 sūdzību. Sūdzībās tika lūgta palīdzība 

veicināt lietu izmeklēšanu, un tās attiecās uz iespējamu jaundzimušo vai zīdaiņu nolaupīšanu 

bez bioloģisko vecāku piekrišanas. Zīdaiņus pēc nolaupīšanas nodeva trešām personām, kuras 

viņus reģistrēja kā savus bērnus. Šim nolūkam bioloģiskajiem vecākiem tika paziņots par 

bērnu nāvi, kas patiesībā nebija iestājusies, nesniedzot viņiem pienācīgus paskaidrojumus un 

neļaujot arī apskatīt it kā mirušos zīdaiņus.  Saistībā ar to jānorāda, ka ombuds nedrīkst izteikt 

viedokli nevienā konkrētā lietā, kas iesniegta tiesnešiem un tiesās, jo tiesāšana un tiesas 

nolēmuma izpilde saskaņā ar Konstitūciju (117. pants) ir tikai tiesnešu un tiesu kompetencē. 

Tādējādi likums, kas reglamentē ombuda darbību, liedz viņam veikt atsevišķu izmeklēšanu 
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lietās, kurās ir jāpieņem tiesas nolēmums. Tomēr ombuds drīkst izmeklēt sūdzībās minētās 

vispārīgās problēmas (Konstitucionālā likuma 3/1981 17.1. pants) un arī jautājumus saistībā 

ar tiesvedības kavēšanos. Tas nozīmē, ka ombuds drīkst veicināt to, lai tiesvedības noritētu 

bez liekas kavēšanās, un interesēties par vispārīgām problēmām, bet nedrīkst izteikt viedokli 

ne par noteiktas tiesvedības citiem konkrētiem aspektiem, ne arī par tiesneša vai tiesas 

nolēmumu. 

Ombuds pieņēma sūdzības un veica divu veidu darbības. Pirmkārt, mudināja valsts pārvaldes 

iestādes (Tieslietu ministriju un Ģenerālprokuratūru) rīkoties šajā jautājumā. Otrkārt, 

atsevišķās lietās pārbaudīja pienācīgu procedūru ievērošanu (Ģenerālprokuratūra un Policijas 

galvenā pārvalde). Jāatgādina, ka tobrīd (2010. gada beigās) Spānijas sabiedrība tikai sāka 

pievērst uzmanību šai problēmai. Bija jāpārliecina valsts pārvalde un prokuratūra, ka, ņemot 

vērā sūdzībās minēto nodarījumu smagumu, iespējams, pārkāptās pamattiesības un iespējamo 

cietušo personu lielo skaitu, jāveic vispārēji pasākumi, jo nepietiek tikai ar atsevišķu lietu 

izskatīšanu. Ombuds tieslietu valsts sekretārei pauda savu lielo ieinteresētību notikumu 

izmeklēšanā un pārliecību, ka problēmai jārod visaptverošs risinājums, Tieslietu ministrijai, 

citām ministrijām un valsts pārvaldes iestādēm veicot virkni pasākumu, neskarot jebkuras 

iespējamās konkrētās tiesiskās darbības.  Vienlaikus ombuds uzskatīja par lietderīgu pieprasīt 

no Valsts ģenerālprokuratūras ziņojumu par veiktajām procesuālajām darbībām attiecībā uz 

cietušo sūdzībām, norādot uzsākto tiesas procesu skaitu un to stadiju. Iestāde arī interesējās 

par simtiem policijas darbību, pārbaudot, vai ir veiktas izmeklēšanas. Ombuda darbību mērķis 

attiecībā uz ministriju, prokuratūru un Policijas galveno pārvaldi bija panākt, lai cietušajiem 

nebūtu papildu grūtību, izmeklējot iespējamo „nolaupīto jaundzimušo” lietas un noskaidrojot 

to apstākļus. 

Tieslietu ministrija 2012. gadā izveidoja Informācijas dienestu no iespējamas jaundzimušo 

nolaupīšanas cietušajiem (ar tā palīdzību iespējamajiem cietušajiem tiek atvieglota piekļuve 

pārvaldes iestāžu rīcībā esošai dokumentācijai un informācijai saistībā ar viņu bioloģisko 

izcelšanos, kā arī reģistrācijas datiem un medicīniskajām kartēm). Tā 2012. gada 1. oktobrī 

pieņēma Rīkojumu JUS/2146/2012, saskaņā ar ko tiek izveidoti tādu personas datu reģistri, 

kuri saistīti ar iespējamas jaundzimušo nolaupīšanas gadījumiem, kā arī apstiprināja 

informācijas oficiālo pieprasīšanas kārtību. Tika izveidoti divi reģistri: vienā iekļauti no 

jaundzimušo nolaupīšanas cietušo personu pieprasījumi sniegt administratīvo informāciju; 

otrā apkopoti DNS profili. Kopš tā brīža Valsts toksikoloģijas un kriminālistikas institūts ir 

pieejams privātpersonām un tam vairs nav nepieciešams iepriekšējs tiesas pieprasījums, un 

institūts, pamatojoties uz cietušo iesniegtajiem ģenētiskajiem ziņojumiem, var centralizēt 

iegūtos profilus, lai iekļautu tos vienotajā datubāzē. Ir izstrādātas arī rīcības vadlīnijas, kas 

paredzētas tiesu ārstiem gadījumā, ja viņiem jāveic jaundzimušo ekshumācijas, lai tās tiktu 

veiktas ar vislielāko tehnisko precizitāti. Valsts ģenerālprokuratūra 2012. gada 26. decembrī 

pieņēma arī Apkārtrakstu 2/2012, ar ko noteica vienotus kritērijus procedūrās, kas attiecas uz 

jaundzimušu bērnu nolaupīšanu. 

Kopš tā brīža ombuda saņemto sūdzību skaits ievērojami samazinājās, un 2014. gadā sūdzību 

vairs nebija. Ombuds informēja visus iedzīvotājus, kas vērsās viņa birojā, par viņu tiesībām 

un par informāciju, kas tika saņemta no valsts pārvaldes iestādēm — gan vispārīgu 

informāciju, gan informāciju par konkrētu gadījumu. 

Ombuda nostāju šajā svarīgajā jautājumā var apkopot šādos punktos: 
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1) personām, kas ir atrautas no savas ģimenes vides, ir neapstrīdamas tiesības zināt par savu 

bioloģisko izcelšanos. Šīm personām un viņu tiešajiem radiniekiem ir arī tiesības uz ģimenes 

dzīvi; 

2) fakts, ka pierādījumu trūkuma, to iegūšanas grūtību vai citu iemeslu dēļ viņi pašlaik ir 

vīlušies kriminālajā tiesvedībā, kas nav attaisnojusi viņu cerības, ne mazākajā mērā nenozīmē, 

ka vairs nav iespēju izdibināt patiesību un saņemt kaitējuma atlīdzību; 

3) prokuroriem vai tiesnešiem ir pienākums pēc ieinteresēto personu un to ģimenes locekļu 

pieprasījuma izsniegt lēmuma par atteikumu ierosināt lietu un pacienta medicīniskās kartes 

kopiju; 

4) ja tiek atrasti jauni pierādījumi, lietas izskatīšanu pēc savas ierosmes vai puses 

pieprasījuma var atsākt arī kriminālajā tiesvedībā; 

5) ja pagājušā laika (noilguma) dēļ kriminālvajāšana nav iespējama, joprojām ir iespējamas 

trīs civillietas: 

a) prasība par izcelšanos (Civilkodeksa 131. pants un nākamie panti); 

b) fiktīvas izcelšanās apstrīdēšana (136. pants un nākamie panti); 

c) civiltiesiskā atbildība par morālo kaitējumu (Civilkodeksa 1902. pants); 

6) jāīsteno arī jauni pasākumi, lai nodrošinātu cietušo personu tiesību labāku aizstāvību. 

Ombuds nesen pēc savas ierosmes ir uzsācis sarunas ar visām autonomo apgabalu valdībām. 

Tās attiecas uz iespēju izveidot dokumentu uzraudzības komisijas, kas noskaidrotu, kur 

atrodas valsts un privāto slimnīcu un dzemdību nodaļu reģistrācijas žurnāli, vairs nepastāvošo 

Nepilngadīgo aizsardzības provinču padomju adopcijas žurnāli un Sieviešu aizsardzības 

biedrības reģistri. Tas var izrādīties ļoti svarīgi, lai atrastu bērnus, kas, iespējams, tika 

reģistrēti kā citu vecāku bērni vai tika nodoti adopcijai bez bioloģisko vecāku piekrišanas. 

Šādi Eiropas Parlamenta deputāti uzdeva jautājumus: 

• Jude Kirton Darling par piekļuvi informācijai valsts un privātajos arhīvos. Atbildē tiek 

norādīts, ka ombudam ir piekļuve visiem valsts arhīviem, taču tiek atgādināts, ka privātie 

arhīvi neietilpst viņa pilnvarās. 

• Julia Pitera un Tatjana Ždanoka jautāja, kāpēc par šiem gadījumiem uzzināja 2011. gadā. 

Atbilde liecināja, ka iemesls bija pilsoniskās sabiedrības mobilizēšanās pēc tam, kad lietu bija 

izmeklējuši žurnālisti un presē tika publicēta virkne rakstu. Pateicoties preses rīcībai, šajos 

gados veidojies sabiedrības viedoklis. 

• Eleonora Evi jautāja, kas ieceļ ombudu, kādos termiņos viņam jāatbild uz iedzīvotāju 

sūdzībām un vai pastāv valsts plāns attiecībā uz cilvēktiesībām vai uz personām, kas cietušas 

no bērnu nolaupīšanas. Ombuda vietniece paskaidro, ka ombudu ievēl ar trim piektdaļām 

Deputātu kongresa locekļu balsu, tāpēc viņš ir neatkarīgs. Attiecībā uz valsts plānu — tā bija 

valdības atbildības joma un tas tika izstrādāts. Attiecībā uz oficiāliem ombuda termiņiem — 

tādas nebija, taču ombuds tos noteica pats, un tās bija 30 dienas. 
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• Josep-Maria Terricabras jautāja, vai ombuds ir rīkojies pēc savas ierosmes gadījumos, 

kas saistīti ar San Ramón slimnīcu Madridē. Ombuds atbildēja, ka šajā gadījumā var runāt 

tikai par 300 saņemtajām sūdzībām. 

• Marina Albiol jautāja, kā šie gadījumi tika vērtēti un vai tika uzskatīts, ka pastāv 

noziedzīgs tīkls, kam ir sistemātisks raksturs, vai arī tie bija atsevišķi gadījumi. Viņa arī 

jautāja par piekļuvi arhīviem un par to, kādi ir bijuši ombuda ieteikumi šajā jomā. Ombuda 

vietniece uzsvēra, ka ir izveidots Informācijas dienests, lai nodrošinātu piekļuvi arhīvu 

reģistriem, un ka dažās vietās var runāt par sistemātiskiem, nevis atsevišķiem noziegumiem 

(atsaucas uz ombuda 2011., 2012. un 2013. gada pārskatu). 

• Rosa Estarás uzsvēra, ka pēc ombuda sniegtā pārskata var secināt, ka noziegumi netika 

veikti ideoloģisku motīvu dēļ un ka noziedzīga tīkla nebija.  

Tikšanās ar zinātniekiem, ekspertiem un žurnālistiem (2017. gada 23. maijā) 

 Dr José Antonio Lorente, Granadas Universitātes profesors un Dr Tomás Cobo, 

Spānijas Medicīnas koledžu organizācija. Programmu „DNA-ProKids” un „DNA-

ProOrgan” prezentācija 

Lorente iepazīstina ar starptautisku programmu „DNA-ProKids”, kuras mērķis ir cilvēka 

ģenētiskās identifikācijas tehnoloģiju (DNS analīzes) izmantošana, lai identificētu pazudušos 

bērnus, veicot DNS analīzi un izveidojot neatkarīgas datubāzes par: 

 pazudušiem bērniem, kuri bija valsts aizsardzībā un atradās bērnu namos, NVO vai 

citās iestādēs un kuru vecāki nav zināmi; 

 pazudušo bērnu ģimenes locekļiem: vecākiem un vecvecākiem, kas informēja par viņu 

apgādībā esoša bērna pazušanu. 

DNS analīze tiek veikta arī adopciju gadījumos, lai pārliecinātos, ka sieviete, kas nodod savu 

bērnu adopcijai, ir īstā bioloģiskā māte. Ir bijuši gadījumi, kad bērni ir nolaupīti un nodoti 

adopcijai, paskaidrojot, ka viņi nāk no nabadzīgām ģimenēm un ka viltus mātes par saņemto 

naudu uzturēs pārējo ģimeni. Bērnu identificēšana varētu izbeigt bērnu tirdzniecību un ar 

viņiem saistītos noziegumus, kā arī nelikumīgās adopcijas. Pateicoties DNS analīzei, 

pazudušais bērns varētu atrast savu ģimeni, tam ir pierādījumi Gvatemalā, kur 500 bērni 

varēja atkal satikties ar saviem ģimenes locekļiem. Šī programma, ko Granadas Universitāte 

izveidoja sadarbībā ar Teksasas Universitāti, saņem publiskos līdzekļus no Spānijas valdības 

un no dažādiem privātajiem fondiem. Tās pakalpojumi ir bez maksas, jo tā ir humanitāra 

programma. 

T. Cobo iepazīstina ar programmu „DNA-Pro-Organ”: tā ir līdzīga iepriekšējai programmai, 

un tiek izveidotas vairākas datubāzes, lai, izmantojot donora gēnu kontroli, nodrošinātu 

orgānu izsekojamību. Pastāv orgānu donoru datubāze, orgānu saņēmēju datubāze, 

transplantēto orgānu datu bāze un tirdzniecības rezultātā iegūto vai nolaupīto orgānu 

datubāze. Šīs programmas mērķis ir izbeigt orgānu tirdzniecību un panākt, lai noziedzīgie 

tirgotāji nejustos nesodāmi tikai tādēļ, ka nav iespējams pierādīt attiecīgā orgāna izcelsmi.  

 Vila Torres, advokāts un juridiskā biroja Bufetevila Abogados & Asociadosdirektors 



 

CR\1140098LV.docx 15/30 PE608.138v05-00 

 LV 

Vila Torres pastāstīja, ka cietušie izjūt lielu vilšanos un sarūgtinājumu, un sniedz īsu 

kopsavilkumu situācijai, kas sākās ar kopīgo sūdzību, kuru cietušie 2011. gadā iesniedza 

prokuratūrā. Prokuratūra, pieņemot sūdzības, veic kriminālprocesuālu darbību, taču 

izmeklēšanas, pēc Vila Torres domām, ir veiktas pavirši, un tiesneši nodod lietas arhīvā.  

Pirmā lieta, kurā uzsākta kriminālvajāšana, ir Dr. Eduardo Vela lieta, kas tiks nodota 

izskatīšanai tiesā 2018. gada janvārī. Vila Torres uzskata, ka jānoskaidro lietu masveida 

arhivēšanas iemesls. Viņš arī paskaidroja, ka tiesu iestādēm nav vienota un saskaņota kritērija 

attiecībā uz nozieguma noilgumu un ka tas nav taisnīgi pret cietušajiem. Attiecībā uz lietu 

izmeklēšanu cietušajam jāsedz izmeklēšanas izmaksas, bet ne visas ģimenes spēj to izdarīt. 

Lietu provizoriskā arhivēšana līdz jaunu pierādījumu atklāšanai nozīmē, ka lietas vēl tiek 

izmeklētas, jo faktiski tās nav slēgtas. Vila Torres uzskata, ka izmeklēšanu ir bijis par maz, tās 

ir veiktas slikti un bijušas dārgas.  

Viņš aicina nodrošināt bezmaksas tiesvedību, tiesu iestāžu līmenī noteikt vienotus kritērijus 

attiecībā uz noilgumu, izdarīt spiedienu uz Vatikānu, lai tas uzklausītu cietušos, nodrošināt 

Tieslietu ministrijas Informācijas birojam piespiešanas varu, kad no dažādām pusēm 

jāpieprasa dokumentācija, nodrošināt cietušajiem bezmaksas DNS analīzes un reliģiskie 

ordeņi, kas savās slimnīcās uzņēma mātes, sniegtu piekļuvi saviem arhīviem. 

Vila Torres pauda viedokli, ka katoļu baznīca bija saistīta ar noziedzīgo grupējumu, kas 

pārdeva zīdaiņus, līdzīgi kā to darīja Magdalēnas māsas Īrijā. Viņš sacīja, ka šajos darījumos 

nopelnīti tūkstoši, bet baznīca to nevēlas atklāt. Juristi nosūtījuši daudzas vēstules uz 

Vatikānu, bet nekad nav saņēmuši atbildes. 

Vila Torres arī pieminēja, ka noilguma dēļ pat gadījumā, ja tēvs atzīst zīdaiņa nopirkšanu, 

prokurors viņu neiesūdz tiesā, un ka lietas neslēgšana (atlikšana arhīvā) ir juridisks slazds 

Spānijā, jo, ja lieta netiek slēgta, nevienu nevar apsūdzēt par pārkāpumu. 

 Ana María Pascual, žurnāliste, žurnāls Interviú 

Ana María Pascual ir pētnieciskā žurnāliste žurnālā Interviú un sešus gadus ir pētījusi 

nolaupīto bērnu lietas. Viņa pazīst daudzus cietušos: mātes un tēvus, kuru bērni pēc 

dzimšanas tika uzdoti par mirušiem; brāļus un māsas, kas meklē savu, iespējams, mirušo brāli 

vai māsu, un personas, kuru adopcijas neatbilda attiecīgajā laikposmā spēkā esošajiem tiesību 

aktiem. Šo cietušo vienīgais mērķis ir atrast savus tuviniekus. Tomēr publiskās iestādes, proti, 

Spānijas valdība un daudzas autonomo apgabalu valdības, kā arī tiesu sistēma un katoļu 

baznīca šajā ziņā viņiem nepalīdz. Gluži pretēji. Lietas netiek atrisinātas tiesu sistēmas 

neieinteresētības un pārvaldes iestāžu likto acīmredzamo šķēršļu dēļ. 

Viņa sniedz apkopojumu par Spānijā pastāvējušās zīdaiņu nolaupīšanas būtību. Tās rašanās ir 

saistīta ar ideoloģisku elementu. Franko režīms pēc nesenās uzvaras pilsoņu karā pieņēma 

likumus, kas veicināja republikāņu ģimeņu bērnu identitātes zaudēšanu. Tā 1940. gadā par 

ieslodzīto, nošauto un izsūtīto republikāņu bērnu likumīgajiem aizbildņiem tika ieceltas 

labdarības iestādes, ko pārzināja reliģiskas kopienas. Nākamajā gadā tika atļauts jebkuru 

bērnu, kura vecāki nebūtu atrodami, jo atradās ieslodzījumā vai bija apglabāti masu kapā, 

atkārtoti, bet ar atšķirīgu identitāti ierakstīt civilstāvokļa reģistrā un atdot ģimenēm, kas 

atbalsta diktatūru. Tūkstošiem zēnu un meiteņu tika ar varu šķirti no savām ģimenēm, kas bija 

zaudējušas karā; aizbildinoties ar palīdzību atraitnēm, to bērni tika ievietoti labdarības 

centros, kur viņus ideoloģiski audzināja jaunajai fašistiskajai valstij. Bieži vien šie mūķeņu un 
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priesteru aizbildnībā esošie bērni tika nolaupīti, viņiem tika mainīta identitāte un mātes viņus 

vairs nekad neatguva.   

Lai nepieļautu nelikumīgus abortus, Franko režīms atbalstīja slepenas dzemdības, tādējādi 

sievietes, kas nespēja aprūpēt savus zīdaiņus galējas nabadzības dēļ vai tāpēc, ka bija 

neprecētas, — tas diktatūras laikā bija galvenais ideoloģiskais šķērslis grūtniecībai un bērna 

dzemdēšanai — varēja dzemdēt dzemdību nodaļās, un viņu vārdi neparādījās bērnu 

dzimšanas apliecībās. Šie bērni uzreiz nonāca bērnu namos un bāreņu namos, kur tika nodoti 

adopcijai. Likumi bija noteikti, lai tos pārkāptu: slepenās dzemdības bija lielisks aizsegs, lai 

vientuļajām mātēm nolaupītu zīdaiņus. Patlaban mūsu rīcībā ir to sieviešu liecības, kurām 

burtiski atņēma jaundzimušos bērnus vienkārši tāpēc, ka viņas nebija precējušās. Dzemdību 

nodaļu vadība izlēma, ka šīm sievietēm nav tiesību būt mātēm. Slepenās dzemdības Spānijā 

notika līdz 1999. gadam. 

Šis iepriekš aprakstītais vēsturiskais konteksts izskaidro to, kas notika Spānijas dzemdību 

nodaļās, sākot no 20. gadsimta 50. gadiem, kad dzemdības slimnīcās kļuva par normu. Taču 

starp personām, kas iesniedza sūdzību par zīdaiņa nolaupīšanu, ir vēl viena kategorija: laulātie 

pāri. Kad ideoloģijai pievienojās peļņas gūšana un tirdzniecība, kad daži ārsti, mūķenes, 

ierēdņi un priesteri apjauta, ka nekas slikts nenotiek, jo režīms viņus aizsargā, kad viņi 

inscenēja kāda dzemdību nodaļā dzimuša zīdaiņa nāvi, zīdaiņu nolaupīšanas neuzkrītoši sāka 

notikt oficiāli. Šie bērni, kas oficiāli tika uzskatīti par mirušiem, par ievērojamu naudas 

summu tika atdoti neauglīgiem laulātajiem pāriem, kas vēlējās kļūt par vecākiem. Dažos 

gadījumos šis skaitlis atbilda dzīvokļa cenai. Citos gadījumos ģimenes par savu jauno bērnu, 

ko ierakstīja civilstāvokļa reģistrā kā savu bioloģisko bērnu, maksāja vairākās daļās.  

Galvenie pētniecības avoti sūdzību iesniedzējiem ir tā dēvētie dzemdību nodaļu reģistrācijas 

žurnāli. Spānijas tiesību akti aizliedz veselības aprūpes iestādēm iznīcināt šos žurnālus, 

turpretim medicīniskās kartes drīkst iznīcināt pēc pieciem gadiem. Tomēr dažas valsts un 

privātās iestādes, kas minētas sūdzībās par zīdaiņu nolaupīšanu, apgalvo, ka nezina, kur 

atrodas to reģistrācijas žurnāli. Neviens tiesnesis nav uzdevis policijai pārmeklēt šīs 

slimnīcas. Reģistrācijas žurnālos ir norādīti visi galvenie dati, lai varētu uzsākt nolaupīto 

bērnu meklēšanu: māšu uzņemšanas datumi, vecumi, bērnu skaits, ierādītās palātas numurs, 

dzemdību datums, tas, vai zīdainis bija jāievieto inkubatorā, izrakstīšanas datums utt.  

Valsts iestādes, piemēram, Tieslietu ministrijas Informācijas dienests no iespējamas 

jaundzimušo nolaupīšanas cietušajiem izsniedz cietušajiem pilnīgi nederīgu reģistrācijas 

žurnālu dokumentāciju. Tas tāpēc, ka saskaņā ar datu aizsardzības likumu 15/1999 ir 

nosvītroti visi noteiktā laikā dzemdējušo sieviešu vārdi, izņemot attiecīgās personas vārdu, 

kas ir nepārvarams šķērslis. Šādos apstākļos nav iespējams veikt izpēti. Mēs zinām, ka 

zīdaini, ko nepatiesi uzdeva par mirušu, bieži atdeva citai sievietei. Parasti šī sieviete bija 

vecāka par 40 gadiem un viņai nebija citu bērnu, taču viņa it kā bija stāvoklī, un, lai legalizētu 

viņas grūtniecību, šī sieviete tika reģistrēta slimnīcā. Ja varētu izpētīt šīs sievietes un viņu 

bērnus, kas šodien jau ir pieauguši, ar to noteikti pietiktu, lai atrisinātu dažus nolaupīto bērnu 

gadījumus. To arī dara neliela cietušo daļa, kam no kāda pavirša vai izpalīdzīga tiesneša ir 

izdevies iegūt pilnu dokumentāciju bez svītrojumiem. Lai šī meklēšana būtu efektīva un 

rezultatīva, tā būtu jāveic tiesām. Vēl viens pētniecības avots, kas ir liegts cietušajiem un 

pētniekiem, ir Sieviešu aizsardzības biedrības un Nepilngadīgo aizsardzības biedrības (kuras 

vairs nepastāv) arhīvi, kas nesen tika atklāti pēc žurnālistikas izpētes. Šīs divas iestādes, kas 

beidza pastāvēt 1984. gadā, bija pakļautas Tieslietu ministrijai, un to uzdevums bija 
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pāraudzināt sievietes-dumpinieces un vientuļās mātes, kā arī nepilngadīgos no nelabvēlīgām 

ģimenēm. Pašlaik šie arhīvi atrodas Nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma ministrijas 

pagrabos. Taču šiem arhīviem nav ne tiešas, ne arī brīvas piekļuves, jo tie satur personas 

datus. Tāpēc, ja tos nevar apskatīt kopumā, tiem nav nekādas nozīmes. Mēs zinām, ka daļa 

nolaupīto bērnu nokļuva adopcijas tirgū un ka Sieviešu aizsardzības biedrība iesaistīja šajā 

noziedzīgajā tīklā stāvoklī esošas meitenes. Šie arhīvi satur ļoti vērtīgu informāciju, kas ļautu 

salīdzināt datus par mirušajiem jaundzimušajiem ar datiem par jaundzimušajiem, kas tajā pašā 

laikā tika reģistrēti Nepilngadīgo aizsardzības biedrībā. Spānijas Parlamentam būtu jāgroza 

minētais likums, lai sūdzību iesniedzēji varētu salīdzināt datus. 

Izbrīna, ka no 3000 sūdzībām, kuras ir iesniegtas kopš 2011. gada, ir atrisināta tikai viena. Tā 

ir sūdzība par ginekologu Eduardo Vela, kas ir viens no biežāk minētajiem vārdiem saistībā ar 

bērnu nolaupīšanas tīklu; viņš bija arī algots līdzstrādnieks Sieviešu aizsardzības biedrībā. 

Viņš būs pirmais, kas pēc izmeklēšanas sēdīsies uz apsūdzēto sola, un darīs to tāpēc, ka atzina 

savu parakstu kādas meitenes dzimšanas apliecībā, kas izdota 1969. gadā. Minētais 

dokuments apliecina, ka meitene ir bioloģiskā meita kādai sievietei, kurai ārsts Eduardo Vela 

pieņēma dzemdības. Taču šī sieviete bija neauglīga. Viņa nekad nav bijusi stāvoklī.  

Lietu izmeklēšana ir bijusi ilga un bez rezultātiem. Tiesneši vai nu neatrod nozieguma 

pazīmes, vai arī neatrod pie atbildības saucamo personu. Piesaista uzmanību tas, ka gan 

prokuroriem, gan tiesnešiem, veicot izmeklēšanu, kopumā trūkst iniciatīvas. Sūdzību 

iesniedzējiem jālūdz, lai tiesa veiktu izpēti. Tomēr dažos gadījumos tiesnesis ir devis policijai 

rīkojumu veikt virspusēju izmeklēšanu. Daži kopsavilkumi, kas izpētīti, liecina, ka policija 

nav veikusi pilnvērtīgu izmeklēšanu un tikai nodevusi tiesai sūdzībās minēto dzemdību 

nodaļu bijušo darbinieku vārdus, kuriem ir maza nozīme lietas izskatīšanā vai tādas nav 

vispār. Piemēram, izņemot atsevišķus gadījumus, nav ticis izdots rīkojums izpētīt 

civilstāvokļa reģistrā datus par jaundzimušo dzimšanas un miršanas gadījumu reģistrāciju, lai 

salīdzinātu šos datus ar tiem datiem, kas ir dzemdību nodaļu rīcībā. Vai nu valsts iestādēm 

trūkst intereses, vai pastāv citi iemesli, bet sūdzību iesniedzēji uzskata, ka iestādes tos 

atstājušas novārtā. 

A. Pascual vēlējās paziņot, ka cietušie maz uzticas tiem DNS testiem, kurus veikušas privātas 

laboratorijas saskaņā ar nolīgumiem, kurus parakstījušas upuru asociācijas. Ir tikušas atklātas 

kļūdas. Ar ģenētisko analīžu palīdzību tikai pussimtam dēlu un meitu ir izdevies atkal 

apvienoties ar savām mātēm, kas piespiedu šķiršanās brīdī bija neprecētas. Tādējādi varētu 

šķist, ka bērnu nolaupīšanas tīkla darbībā tika iesaistītas tikai vientuļās mātes, kas 

neapšaubāmi bija viena no visneaizsargātākajām grupām diktatūras laikā. Šāds redzējums 

samazinātu skandālu tikai līdz ideoloģiskam jautājumam, neievērojot milzu apjomos notikušo 

tirdzniecību ar bērniem Spānijā piecdesmit gadu laikā. Žurnāliste pauž viedokli, ka Spānijas 

valdība izliekas atbalstām nolaupīto bērnu meklēšanu. Tieslietu ministrijas izveidoto biroju 

neuzticēšanās dēļ apmeklē maz cietušo. Viņa aicina politiskās partijas noslēgt valsts paktu 

šajā jautājumā. 

Šādi Eiropas Parlamenta deputāti uzdeva jautājumus: 

 Eleonora Evi, kas apšaubīja Amnestijas likuma piemērošanu par šīs kriminālās 

noziedznieku grupas noziegumiem. 

 Julia Pitera, kas pauda viedokli, ka šie notikumi risinājās noteiktā vēsturiskā 

laikposmā, un jautā, kā varētu piekļūt privāto slimnīcu arhīviem. 
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 Jude Kirton Darling jautāja, vai ir izskatīta iespēja nodibināt sakarus ar to Eiropas 

valstu apvienībām, kurām ir bijušas līdzīgas problēmas, piemēram, Īrijas apvienībām. 

 

Vila Torres atbildēja: 

 

• Ir notikusi sazināšanās ar Īriju attiecībā uz līdzīgiem gadījumiem. Tika arī rūpīgi 

sekots katoļu baznīcas atbildei attiecībā uz līdzīgiem gadījumiem Argentīnā. 

Apaļā galda diskusija ar lūgumrakstu iesniedzējiem (2017. gada 23. maijā)  

Lūgumrakstu iesniedzēji sniedza deputātiem pārskatu par jaunākajiem notikumiem saistībā ar 

viņu lietām. Visi sūdzējās par izmeklēšanas trūkumu, ilgo novēlošanos tiesu sistēmā, kura pēc 

viņu domām bija nepieņemama, valsts juridisko pienākumu saglabāt dokumentāciju un darīt 

to pieejamu cietušajiem, un par aizsardzības trūkumu no iestāžu puses, ņemot vērā, ka 

cietušajiem pašiem ir jāuzņemas izmeklēšanas slogs un pierādījumu sniegšanas slogs. Viņi 

atklāti kritizēja Tieslietu ministrijas izveidoto informācijas biroju, kuru nodēvēja par 

birokrātisku, un norādīja, ka tas nesniedz ne psiholoģisku palīdzību, ne arī juridiskas 

konsultācijas.  

Cietušie lūdza nodrošināt, lai viņiem veicamās DNS pārbaudes būtu bez maksas, noteikt 

vienotus tiesnešu piemērotos kritērijus attiecībā uz noziegumu noilgumu, izveidot policijas 

vienību, kas īpaši nodarbotos ar nolaupīto zīdaiņu lietām un izveidot valsts līmeņa datubāzi 

par šajos nodarījumos cietušajiem, priekšlaikus nearhivēt krimināllietas, izdarīt spiedienu uz 

Vatikānu, lai nodarījumos iesaistītie reliģiskie ordeņi atvērtu arhīvus un nodrošinātu to 

pieejamību tiesu sistēmai un cietušo ģimenēm un izveidot izmeklēšanas komiteju Spānijas 

Parlamentā. 

Visi cietušie stāstīja par lielajām grūtībām, ar kurām saskaras, meklējot savus pazudušos 

ģimenes locekļus, un aicināja valsti uzņemties atbildību un atvainoties viņiem kā cietušajiem. 

Varēja ievērot, ka lūgumrakstu iesniedzēji neuzticas tiesu sistēmai un veiktajām 

izmeklēšanām. 

Apaļā galda diskusijā ar Eiropas Parlamenta deputātiem piedalījās šādi lūgumrakstu 

iesniedzēji: 

• Ruth Appleby (Lūgumraksts Nr. 758-13) sniedza jaunāko informāciju savā lietā: viņas 

pēdējo pārsūdzību La Coruna tiesa noraidīja, un viņas pēdējo pārsūdzību Augstākajā tiesā arī 

noraidīja. Tagad viņa ir izsmēlusi visus juridiskos līdzekļus Spānijā un tāpēc ir vērsusies 

Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā, tomēr līdz šim brīdim viņa nav lūgta sniegt liecību par savu 

lietu tiesā. Viņa uzskata, ka kavēšanās nav pieņemama un neuzticas līdz šim veiktajām 

oficiālajām izmeklēšanām savā lietā. 

•  Eustoquia Camarero Urquiza (0927-13) meita Patricia sūdzējās, ka administrācija 

nesniedz un nevēlas sniegt jebkādu informāciju par viņas brāli, ka dokumenti, piemēram, 

autopsijas dokumenti, ir pilnībā viltoti, ka viņas lieta tika iesniegta Granadā, bet prokurors un 

policija to neizmeklēja, un izteiktie apgalvojumi tika arhivēti pierādījumu trūkuma dēļ. 

• Isasmendi, kurš pārstāv Eduardo Raya Retamero (1013-12) sacīja, ka lūgumraksta 
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informācija jau ir sniegta, bet norādīja, ka Raya Retamero apglabātā persona nebija viņa 

meita, un DNS analīžu paraugi to apliecina. Viņš ir izsmēlis visas juridiskās iespējas līdz pat 

Konstitucionālajai tiesai. Viņš ziņo par arestu gadījumiem Granadā laikā no 1990. līdz 

1992. gadam, un viņš tos kvalificē kā noziegumus pret cilvēci. Viņš ziņoja, ka lietas nodod 

arhīvā tāpēc, ka administrācija tās neatjaunina un nesniedz palīdzību. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12) sacīja, ka nav jaunas informācijas 

par viņas lietu attiecība uz viņas jaundzimušās meitas pazušanu Kadisā. Viņa apsūdzēja valsti, 

pieprasot, lai lietas tiktu iesniegtas tiesā, un sacīja, ka cietušajiem nebūtu jāuzņemas 

pierādījumu sniegšanas slogs. Viņa lūdza juridisku un psiholoģisku atbalstu lielākajai cietušo 

grupai Spānijā. Viņasprāt tie ir noziegumi pret cilvēci un valsts ir atbildīga par šo situāciju. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772-12) sacīja, ka vēsturiskajos arhīvos ir daudz 

dokumentu par augļu nāvi un ka izmeklēšanas slēdza 2013. gadā, jo prokurors liedza iespēju 

izmeklēt zīdaiņu mirstīgās atliekas, kuri apglabāti pirms desmitiem gadu. 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (1772-12) sacīja, ka viņa neuzticas valstij, ka 

cietušie veic savas izmeklēšanas un viņa vēlējās neatkarīgu komisiju šo lietu izmeklēšanai, 

kuras tagad iesniedz tiesneši. 

• Francisco González de Tena (1772-12), kurš pārstāv ,,Colectivo sin identidad de 

Canarias”, lūdza EP iejaukties valsts administrācijas bezdarbības dēļ. Viņš aicināja baznīcu 

atvērt arhīvus un ziņoja par tīšu dokumentu iznīcināšanu, kas būtu jāklasificē kā noziegums. 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772-12), kura pārstāv Huelva Association, bija 

nobažījusies par viņas lūgumraksta dokumentāciju. Viņa apšaubīja savas lietas tiesas procesu 

un izmeklēšanas slēgšanu. Viņa ir nolēmusi vērsties Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (1772-12) joprojām meklē savu māti, kura piedzima 

,,Casa Cuna” Valensijā, un reliģiskais ordenis, kurš ir atbildīga par šo slimnīcu, nevēlas 

sniegt nekādus datus par viņas vecākiem. Viņa prasa atvērt baznīcas arhīvus. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12) sacīja, ka dvīņi — zēns un meitene 

viņai tika nozagti Heresas slimnīcā, un neviens no valsts nav par to ar viņu runājis. Viņa 

sūdzējās, ka cietušajiem pašiem jāveic izmeklēšanas. Viņa apsūdzēja valsti par šo situāciju un 

nesniegtajām atbildēm, un tagad lietas tiesneši arhivē. Viņa lūdza EP palīdzēt atkārtoti atvērt 

lietas. Viņa emocionāli runāja par ciešanām un grūtībām visus šos gadus, paziņojot, ka viņa 

drīzāk mirs salauztas sirds nevis vecuma dēļ. 

Šādi Eiropas Parlamenta deputāti uzdeva jautājumus: 

 Eleonora Evi, kura pievērsa uzmanību tam, ka tiesas nevēlas atrisināt šīs lietas. Viņa 

sacīja, ka valdībai būtu jāņem vērā ANO Darba grupas vardarbīgas vai piespiedu 

pazušanas jautājumos ieteikumus un būtu jāizrāda politiskā griba, lai nodrošinātu 

bērnu tiesību aizsardzību un viņu tiesības uz identitāti. 

 Julia Pitera jautāja lūgumrakstu iesniedzējiem, kāpēc viņi nav vērsušies Spānijas 

Parlamenta Lūgumrakstu komitejā un vai ir vērsušies Vatikānā, aicinot atvērt reliģisko 

ordeņu arhīvus, izmantojot pašreizējā pāvesta Franciska iejūtību. 
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 Tatjana Ždanoka aicināja tiesāt vainīgos, uzskatot par nepieņemamu to, ka tiesa 

pašlaik izskata tikai vienu lietu. 

 Michela Giuffrida aicināja valsti apmaksāt cietušo DNS analīzes un uzņemties tiesas 

un juridiskās izmaksas, psiholoģisko aprūpi un atbalstu cietušajiem. izveidot policijas 

operatīvo vienību, kas noteiktu vienotas izmeklēšanas darbības, nodrošināt piekļuvi 

privātajiem arhīviem un piešķirt cietušajiem upura statusu. Viņa arī aicināja cietušos 

aktīvi darboties sociālajos tīklos, lai viņu vēstījums sasniegtu sabiedrību.   

 Jude Kirton Darling aicināja veikt publisku izmeklēšanu valsts līmenī un pauda 

nepieciešamību izveidot neatkarīgu komisiju, kas izpētītu šo problēmu. Viņa aicināja 

arī izdarīt spiedienu uz Vatikānu, lai pieprasītu atvērt baznīcas arhīvus. 

 Rosa Estarás nosauca liecības par sirdi plosošām, viņa uzskata, ka valdība rīkojas 

godprātīgi, un tic tās labajai gribai izmeklēt šos notikumus, jo patiesības 

noskaidrošana palīdz cietušajiem. Viņa aicina nodrošināt bezmaksas DNS pārbaudes; 

atvieglot piekļuvi izmeklēšanai nepieciešamajai dokumentācijai, novēršot cietušajiem 

traucējošos šķēršļus, taču atgādina par tiesu varas neatkarību; viņa aicināja atvērt 

reģistrus un pierādījumu iegūšanu nodot tiesu iestāžu ziņā. 

 Josep-Maria Terricabras aicināja uzticēt apsūdzībai nepieciešamo pierādījumu 

meklēšanu prokuratūrai, jo cietušajiem nav jāmeklē pierādījumi. Viņš aicināja 

tiesnešus noteikt vienotus kritērijus attiecībā uz noziegumu noilgumu (prokuratūra 

izmanto vienotus kritērijus, taču tas vēlāk neatspoguļojas tiesnešu rīcībā) un izveidot 

koordinējošā prokurora amatu. Viņš uzsvēra datu aizsardzības nozīmi, ko nevajadzētu 

izmantot likumpārkāpēju aizsardzībai. 

 Marina Albiol uzskata, ka baznīca tolaik bija šo noziegumu pret cilvēci līdzdalībniece 

un ka tie ir jāizmeklē, bet valdība šo pienākumu nepilda. 

Tikšanās ar Deputātu kongresa Tieslietu komisiju (2017. gada 23. maijā) 

Margarita Robles Fernández, Tieslietu komitejas priekšsēdētāja sveica EP delegāciju un 

pauda solidaritāti ar iepriekšējā vakarā Londonā notikušā teroristu uzbrukuma upuriem. EP 

delegācijas vadītāja Kirton Darling par to pateicas un upuri tika pieminēti ar klusuma brīdi. 

Sarunas ar Tieslietu komisiju mērķis bija uzzināt Deputātu kongresa rīcību saistībā ar šo 

jautājumu un apmainīties ar viedokļiem un informāciju par apakšpalātas apstiprinātajām 

parlamenta iniciatīvām. Deputātu kongresa Tieslietu komisija ir apstiprinājusi divus 

neleģislatīvā akta priekšlikumus šajā jomā 10. un 11. sasaukumā (šie priekšlikumi ir valdības 

orientācijas iniciatīvas). 

 11. sasaukums: neleģislatīvā akta priekšlikums par jaundzimušo nolaupīšanu 

izmeklēšanu (lieta Nr. 161/277), apstiprināts Tieslietu komisijas 2016. gada 5. aprīļa 

sēdē. 

 10. sasaukums: neleģislatīvā akta priekšlikums, mudinot valdību apzināt darbu, lai 

atbalstītu cietušos saistībā ar nolaupītajiem jaundzimušajiem (lieta Nr. 161/2585), 

kuru Tieslietu komiteja pieņēma tās 2014. gada 10. jūnija sēdē. 

Jose Ignacio Prendes Prendes, Cs grupa, apstiprināja, ka cietušajiem tika atņemta identitāte 

un ka viņa grupa ir aicinājusi atzīt viņus par cietušajiem noziegumos pret cilvēci, tādējādi šim 
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noziegumam netiktu piemērots noilgums.  

Jaume Moya Matas, UP-EC-EMC grupa, sacīja, ka Eiropas Parlamenta deputāti pilda tos 

darbus, kuri būtu jāveic grupai, un aicināja ieviest pasākumus demokrātijas atjaunošanai, 

valstij uzņemties savus pienākumus šajā lietā, piešķirt cietušajiem upura statusu, kas viņiem 

dotu tiesības saņemt bezmaksas palīdzību tiesvedības laikā, aprūpi, izveidot centralizētu 

DNS reģistru (DNS analīzes būtu cietušajiem bez maksas). Viņš arī aicināja reorganizēt 

Tieslietu ministrijas Informācijas biroju, piešķirot tam vairāk līdzekļu. Viņš aicināja izveidot 

specializētu nodaļu prokuratūrā, kas nodarbotos ar šo jautājumu, un tai būtu jārīkojas pēc 

savas ierosmes. 

Maria Jesus Moro Almaraz, Tautas partijas grupa, uzskatīja, ka šajā jautājumā nedrīkst 

nodarboties ar demagoģiju, un teikt, ka tajā nav panākta virzība, nozīmē teikt nepatiesību. 

Kopš brīža, kad valdība 2011. gadā uzzināja par pirmajām sūdzībām, līdz brīdim, kad 

Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija, Veselības ministrija un prokuratūra mobilizējās un 

ķērās pie darba, pagāja īss laiks (2012. gada februāris). Komiteja ir pieņēmusi divas 

iniciatīvas un pēdējā no tām tika pieņemta vienprātīgi. Tajās tika izteikts aicinājums izveidot 

vienotu ģenētisko profilu datubāzi (analīzes veic Valsts toksikoloģijas institūts) un tika 

izstrādāts pilnvērtīgs upura statuss, iekļaujot tajā arī zīdaiņu nolaupīšanās cietušos. 

Jude Kirton Darling sacīja, ka Īrijas pieredzi varētu izmantot kā piemēru, jo arī tajā cietušie 

neuzticējās izmeklēšanām. Viņa arī jautāja, vai bija iespējams izveidot neatkarīgu 

izmeklēšanas komiteju. 

Michela Giuffrida nodēvēja situāciju par traģisku, kurā bija svarīgi atklāt patiesību par 

pagātni. Viņa uzskatīja, ka svarīgi bija sasniegt konkrētus rezultātus un ierosināja nodrošināt 

cietušajiem bezmaksas DNS analīzes un juridisko palīdzību, kā ari izveidot īpaša prokurora 

amatu un izmeklēšanas komisiju šajā jautājumā, kā arī piemērot cietušajiem upura statusu. 

Margarita Robles Fernández, Sociālistu grupa un Tieslietu komisijas priekšsēdētāja, norāda, 

ka nevajag jaukt politiku ar noziedzīgiem nodarījumiem. Viņa paskaidro, ka pastāv problēma 

attiecībā uz nozieguma noilgumu, jo vienotu kritēriju noteikšanai ir nepieciešams Augstākās 

tiesas lēmums. Viņa aicina nesākt izvērtēt tiesu nolēmumus, jo katrā lietā tika ievērota 

atsevišķa un neatkarīga procedūra. Priekšsēdētāja paskaidroja, ka 1987. gadā tika grozīts 

Likums par adopciju un civilstāvokļa reģistru, un demokrātiskā Spānijas valsts atguva 

pilnvaras, kas agrāk attiecās uz draudzēm. Viņa sacīja, ka lūgums par izmeklēšanas komiteju 

tika nodots referentu valdei un gaida jaunāko informāciju. 

Ester Capella y Farre, ER grupa, paskaidroja, ka vēsturiskās atmiņas process, kas tika uzsākts 

2010. gadā, vēl nav beidzies un ka jāpanāk taisnīgums, jānoskaidro patiesība un jāatlīdzina 

kaitējums.  Viņa informē, ka 2016. gadā grupa Confederal Unidos Podemos un Sociālistu 

grupa iesniedza kongresā pieprasījumu par Izmeklēšanas komiteju, un uzskata, ka būtu 

jānodrošina prokuratūras un policijas vienību specializācija.  

Tikšanās ar Spānijas Bīskapu konferenci (2017. gada 23. maijā) 

Jose Maria Gil Tamayo, Spānijas Bīskapu konferences ģenerālsekretārs 

Carlos López Segovia, vispārējo lietu sekretāra vietnieks 
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Jesus Miguel López Nieto, Juridiskā dienesta tehniskais sekretārs 

Jose Maria Gil Tamayo sacīja, ka ir svarīgi atlīdzināt nevainīgi cietušajiem nodarīto 

kaitējumu un panākt taisnīgumu, atgūt vēsturisko atmiņu un sniegt gandarījumu.  

Viņš paskaidroja, ka Bīskapu konference pārstāv Spānijas bīskapus un pastāv kopš Vatikāna 

II koncila. Tā bija koleģiāla Romai pakļauto Spānijas bīskapu iestāde, tādējādi diecēzes bija 

autonomas un tieši pakļautas pāvestam. Tāpēc Bīskapu konferences pilnvaru darbības joma ir 

ierobežota. 

Baznīcu arhīvi pastāv kopš Tridentas koncila (16. sesijas) un tajos ieraksta datus par 

sakramentālām attiecībām (kristībām, laulībām utt.). Tiem var piekļūt attiecīgās personas 

(saskaņā ar datu aizsardzības likumu), taču, ja datus pieprasa tiesa vai prokuratūra, arhīvu 

atvēršanai netiek likti šķēršļi. Jose Maria Gil Tamayo atgādināja, ka konferencei nav pilnvaru 

attiecībā uz diecēzēm, un katra draudze pakļaujas attiecīgajai diecēzei. Ja personai ir 

likumīgas intereses, tā var ierasties pie bīskapa, un noteikti nebūs problēmu piekļūt arhīvu 

datiem. Pilsonisko struktūru reliģiskie arhīvi, kuri bija draudzēs, ir pārvesti uz valsts iestādēm.   

1987. gadā tika grozīts Likums par adopciju un civilstāvokļa reģistru un valsts atguva 

pilnvaras, kas agrāk attiecās uz draudzēm.  

Arhīviem var piekļūt šādi: jāvēršas draudzē, kurā notika kristības; tiek garantēta piekļuve un 

konfidencialitāte attiecībā uz trešām personām. Jose Maria Gil Tamayo piedāvāja visciešāko 

sadarbību piemērojamo tiesību aktu ietvaros. Situācija bija atšķirīga attiecībā uz reliģiskajām 

kopienām, jo tās bija pilnīgi autonomas un tieši pakļautas Vatikānam. 

Julia Pitera uzdeva virkni jautājumu par sakritību starp kristību apliecību datiem un 

civilstāvokļa reģistra datiem. Viņa paskaidroja, ka, pieaugot dzemdību skaitam provinču 

galvaspilsētās esošajās valsts slimnīcās, sākot no 20. gadsimta otrās puses, dzimšanas dati 

drīzāk būtu civilstāvokļa reģistrā, jo kristības notiek vēlāk. Dati par mirušajiem bērniem 

atrodami civilstāvokļa reģistrā, nevis baznīcu arhīvos. 

Eleonora Evi jautā, vai bērnu pazušanai bija arī ideoloģiska nokrāsa, vai pastāvēja vietēja 

rakstura noziedzīgi tīkli, un viņa uzskata, ka cietušo personīgo traģēdiju apstākļu 

noskaidrošanai būtu jāveido izmeklēšanas komiteja. 

Marina Albiol uzskata, ka zīdaiņu pazušana 20. gadsimta 40.–90. gados ir ideoloģisku 

represiju un arī ienesīgas tirdzniecības rezultāts. Viņa uzskata, ka reliģiskās kopienas, kurās 

bija mazbērnu novietnes un notika slepenas dzemdības, bija sistēma, kas veicināja šādu 

situāciju. Viņa jautā, vai baznīca veiks iekšēju izmeklēšanu un vai kopienu arhīvi tiks atvērti 

izmeklēšanas vajadzībām (šie arhīvi būtu jāglabā nenoteiktu laiku). Viņa jautā, vai baznīca 

šajā jautājumā aktīvi sadarbosies un vai sniegs saviem locekļiem ieteikumus, kā rīkoties šīs 

traģēdijas sakarā. 

Josep-Maria Terricabras arī aicināja baznīcu aktīvāk sadarboties šajā jautājumā, kā tā nesen 

to darīja citos jautājumos, piemēram, pedofilijas gadījumos.  

Jose Maria Gil Tamayo, atbildot uz jautājumiem, pilnībā nosodīja minētos nodarījumus, kam, 

viņaprāt, nav attaisnojuma. Situācijas vēsturiskajā kontekstā liela nozīme bija nabadzībai un 

godam. Viņš aicināja sodīt vainīgos, taču dažu personu izdarīto noziegumu dēļ neaptraipīt 

atsevišķu reliģisko ordeņu labo vārdu un darbus. Viņš uzskatīja, ka slepenās adopcijas 
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gadījumi notika regulējuma trūkuma dēļ. Viņš pauda pārliecību, ka būtu lietderīgi izstrādāt 

vispārīgus ieteikumus attiecībā uz provinču padomju un reliģisko kopienu arhīviem, 

nodrošinot trešo personu tiesību aizsardzību. Viņš apņēmās izstrādāt virkni bīskapiem 

paredzētu vadlīniju attiecībā uz arhīviem un aicināt viņus sadarboties šajā jautājumā. Viņš 

noraida iespēju, ka baznīca kā iestāde varētu rīkoties noziedzīgi, un uzskata, ka ar viltus 

adopciju un bērnu nolaupīšanām, kas jāuzskata par noziegumiem un uzbrukumu 

pamattiesībām, nelikumīgi nodarbojās konkrētas personas. 

Jude Kirton Darling jautā, vai baznīca varētu aktīvi sadarboties ar Tieslietu ministriju un ar 

Datu aizsardzības aģentūras piekrišanu nodot tās rīcībā savus arhīvus. Jose Maria Gil Tamayo 

atbild, ka liela daļa baznīcu arhīvu ir uzņemta mikrofilmās (uzņemšanu mikrofilmās veica 

mormoņi) un baznīcai ir pozitīva attieksme attiecība uz sadarbību ar Tieslietu ministrijas 

dokumentācijas dienestu, lai nodrošinātu piekļuvi baznīcas arhīviem, ka nebūtu grūti tos 

nodot Tieslietu ministrijas rīcībā, ja vien tiek ievērotas trešo personu intereses. 

Noslēgumā Jude Kirton Darling izsaka cerību, ka pāvesta Franciska lielā iejūtība pret šāda 

veida jautājumiem, ar kādiem viņš jau saskārās Argentīnā, zināmā mērā palīdzēs atrisināt 

situāciju attiecībā uz arhīvu atvēršanu. 

E. Evi jautāja, vai bija kādas norādes, ka šīs lietas bija daļa no organizēta tīkla, un vai tajās 

bija arī kāds ideoloģijas elements. Baznīca atbildēja, ka nesaskata organizēta tīkla darbību, bet 

gan kā darbības, kuras veikušas ļaunprātīgas personas. 

Vispārīgas piezīmes  

EP deputātu delegācijas apmeklējums bija piesātināts gan attiecība uz saturu, gan grafiku un 

to plaši atspoguļoja plašsaziņas līdzekļos. Delegācija vēlas pateikties visām iestādēm par 

uzņemšanu. Jautājums par zīdaiņu nolaupīšanu un nelikumīgu adopciju diktatūras laikā un 

pirmajos demokrātijas gados ir dziļi iespaidojis Eiropas Parlamenta deputātus, kas vēlējās 

solidarizēties ar cietušajiem un viņu ģimenēm. Faktu konstatēšanas brauciena iemesls bija 

nepieciešamība novērtēt šīs lietas jomu un apmēru uz vietas un apzināt, kāda veida pasākumi 

ir veikti un kādus varēja veikt, lai risinātu cietušo bažas, ieviestu skaidrību un nepieļautu šādu 

situāciju atkārtošanos. 

Pēc šā apmeklējuma radušies iespaidi norāda uz acīmredzamām pretrunām starp viedokļiem, 

ko pauž dažādas valsts iestādes un cietušie, žurnālisti vai advokāti, un rosināja daudzus 

jautājumus.  

EP deputāti atzinīgi vērtēja to, ka visas iesaistītās puses atzina un akceptēja, ka laika posmā 

pēc Pilsoņu kara, Franko diktatūras laikā un demokrātiskā tiesiskuma ietvaros notika 

jaundzimušo nolaupīšana. Tomēr pušu norādītais cietušo personu skaits atšķiras, kas kavē 

pienācīgi novērtēt problēmas apmēru. Pastāv arī atšķirīgi kritēriji, lai noteiktu vai zīdaiņu 

nolaupīšanu veica institucionalizēts tirdzniecības tīkls vai atsevišķi kriminālnoziedznieki. 

Ņemot vērā atšķirīgos kritērijus, bija skaidrs, ka cietušie neuzticējās iestādēm un jutās 

ierobežoti, vai nu tāpēc, ka neuzskatīja veiktās izmeklēšanās par atbilstīgām vai tāpēc, ka viņi 

neuzskatīja, ka cietušajam ir jānodrošina nozieguma pierādījumi. Viņi vēlas, lai prokuratūra 

rīkotos aktīvāk un visos gadījumos rīkotos pēc savas ierosmes, un lai tiesvedības slogs nebūtu 

jāuzņemas cietušajiem. EP deputāti arī uzskatīja, ka varētu uzlabot cietušajiem sniegto 

palīdzību gan psiholoģiskajā, gan juridiskajā, gan ar viņu lietām saistītās administratīvās 
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informācijas jomā. Deputāti bija vienisprātis vienā jautājumā: pastāv nopietna problēma un ir 

nepieciešams panākt taisnīgumu, atgūt vēsturisko atmiņu un sniegt cietušajiem kaitējuma 

atlīdzību. 

Eiropas Parlamenta deputāti uzsvēra, cik svarīgi ir baznīcai sadarboties ar tiesu sistēmu, lai 

atvieglotu piekļuvi arhīvu dokumentācijai un veicinātu tiesu sistēmas darbu. Viņi arī pauda 

gandarījumu par Bīskapu konferences pausto apņemšanos nodot savus arhīvus Tieslietu 

ministrijas rīcībā un izteica nožēlu, ka tas nav steidzami veikts. 

Ieteikumi 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Lūgumrakstu komiteja sniedz atbildīgajām valsts iestādēm 

šādus ieteikumus: 

1. pauž nožēlu par iestāžu nolaidību pienākumu pildīšanā, uz ko norādījuši lūgumrakstu 

iesniedzēji, cietušie un cietušo apvienības, un par iestāžu nespēju līdz šim brīdim 

aizsargāt lūgumrakstu iesniedzējus un pienācīgi izmeklēt viņu sūdzības; aicina Spānijas 

iestādes savlaicīgi izveidot ciešu un nepārtrauktu dialogu ar lūgumrakstu iesniedzējiem 

un cietušo apvienībām;  

2. iesaka izveidot īpaša prokurora amatu, lai risinātu visus lietas par jaundzimušo 

iespējamu nolaupīšanu un nelikumīgu adopciju; 

3. aicina prokuratūru rīkoties aktīvāk un visos šajos gadījumos rīkoties pēc savas 

iniciatīvas, lai nepieļautu, ka tiesvedības slogs jāuzņemas cietušajiem. 

4 norāda, ka Spānijas valstij ir saistības pilnībā ievērot ANO Konvenciju par bērna 

tiesībām un ANO Deklarāciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu; 

tāpēc uzskata, ka nolaupīto bērnu gadījumos Spānijas valstij būtu jānodrošina 

institucionālas pieejas piemērošana papildus visiem nepieciešamajiem pasākumiem, lai 

nodrošinātu valsts tiesiskā regulējuma pilnīgu atbilstību pienākumiem saskaņā ar 

starptautiskajām tiesībām; 

5. uzskata, ka Spānijas valstij būtu jāratificē ANO Konvencija par noilguma 

nepiemērošanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci un jārīkojas tādā mērā, 

lai pastrādātos noziegumus saistībā ar nolaupīto bērnu gadījumiem atzītu par 

noziegumiem pret cilvēci; 

6. pauž stingru pārliecību, ka iespējamie noziegumi, kas saistīti ir Franko diktatūras laikā 

nolaupīto bērnu gadījumiem, papildus pēc tam pastrādātajiem noziegumiem, būtu reāli 

un efektīvi jāizmeklē un tiem nebūtu jāpiemēro nekāda amnestija; aicina Spānijas 

iestādes attiecīgi pieņemt nepieciešamos leģislatīvos un tiesu pasākumus, lai novērstu 

valsts tiesību aktu jebkādu interpretāciju, kura ir pretrunā ar šā mērķa faktisko 

sasniegšanu;  

7 aicina ieviest skaidru kārtību, kas nosaka to, kuras iestādes ir atbildīgas par lietu 

izmeklēšanu saistībā ar cietušajiem, kuri ir citas dalībvalsts iedzīvotāji, saskaņā ar 

Direktīvas par cietušo tiesībām 17. pantu, un aicina vairāk sadarboties visām 

iesaistītajām iestādēm; 
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8. aicina Interpolu uzraudzīt izmeklēšanas iestāžu padarīto darbu pārrobežu lietās; 

9. mudina Spānijas iestādes kā prioritāti identificēt un piemērot konkrētus administratīvus 

un juridiskus risinājumus sadarbībā ar cietušajiem un to apvienībām, tostarp palīdzību 

viņu juridisko izdevumu segšanai, lai pēc savas iniciatīvas veiktu izmeklēšanu par 

jaundzimušo nolaupīšanu un sniegtu proaktīvu atbalstu zīdaiņu nolaupīšanās 

cietušajiem, kā aprakstīts ES pilsoņu lūgumrakstos Eiropas Parlamentam; 

10. uzsver, ka Spānijas iestādēm būtu jāstiprina tiešas līdzdalības kanāli un dialogs ar 

cietušajiem un to apvienībām, lai apmierinātu vajadzību rast risinājumu ar efektīvas 

saziņas palīdzību, kas palielinātu cietušo uzticēšanos turpmākajā izmeklēšanā; 

11. atgādina, ka vairums gadījumu notika laika posmā no 1940. līdz 1992. gadam, kā tas 

redzams pēc iesniegto lūgumrakstu un sūdzību izpētes; ierosina Spānijas valdībai atzīt, 

ka Franko diktatūras laikā valsts bija iesaistīta un/vai nerīkojās zīdaiņu sistemātiskas 

nolaupīšanas un nelikumīgas adopcijas gadījumos, kā pirmo soli virzībā uz cietušo 

tiesību uz patiesību, taisnīgumu un kompensāciju nodrošināšanu, kas būtu kā garantija 

tam, lai šādi gadījumi neatkārtotos; 

12. mudina Spānijas iestādes nekavējoties veikt šim nolūkam nepieciešamos pasākumus, lai 

valdība apņemtos  sniegt līdzekļus un veikt pasākumus palīdzēt risināt visas zīdaiņu 

nolaupīšanas un nelikumīgas adopcijas lietas un rīkoties aktīvāk, uzsākot informatīvas 

kampaņas, kurās arī varētu iekļaut sociālo tīklu izmantošanu, lai palielinātu visu 

iesaistīto pušu informētību par nepieciešamību cik vien iespējams cieši sadarboties;  

13. ierosina izveidot tieši šīm lietām paredzētu īpašu valsts līmeņa DNS datubāzi, kas ļautu 

salīdzināt cietušo datus, palīdzot viņiem atrast savas īstās ģimenes; aicina visās 

paziņotajās lietās par zīdaiņu iespējamu nolaupīšanu DNS pārbaudes veikt par brīvu, 

izmantojot INTCF, bez nepieciešamības saņemt tiesas vai prokurora rīkojumu un šajās 

pārbaudēs piedaloties un/vai tās uzraugot likumīgi izveidotas cietušo apvienības 

pārstāvjiem;  

14. iesaka īstenot visus nepieciešamos pasākumus, lai, veicot jaundzimušo identifikāciju, 

garantētu drošību un, izmantojot nepieciešamos medicīniskos, biometriskos un 

analītiskos testus, nešaubīgi noteiktu radniecību ar māti;  

15. pauž nožēlu par Spānijas valdības nelielo progresu, īstenojot ieteikumus, kuri norādīti 

ANO Darba grupas vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos 2014. gada 

ziņojumā, un aicina Spānijas valdību steidzami īstenot šos ieteikumus, jo īpaši pieņemot 

valsts plānu pazudušu personu meklēšanai; 

16. iesaka piešķirt vairāk līdzekļu Tieslietu ministrijas birojam, kas sniedz atbalstu no 

iespējamas jaundzimušo nolaupīšanas cietušajiem, nodrošinot, ka Spānijas iestādes 

stingri apņemas segt izmaksas attiecībā uz psiholoģisku atbalstu, juridisku palīdzību, 

sociālo aizsardzību un piekļuvi administratīvai informācijai, ko jāsniedz cietušajiem, 

ņemot vērā Cietušo tiesību direktīvu (2012/29); 

17. Pauž atzinību par dažu reģionālo parlamentu (piemēram, Navarras parlamenta) lēmumu 

sniegt cietušajiem juridisko palīdzību par brīvu un iesaka pieņemt mehānismus un 

leģislatīvus pasākumus, kuri nepieciešami, lai visi cietušie iedzīvotāji un ģimenes visā 
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valsts teritorijā var saņemt vienlīdzīgu atbalstu un aizsardzību, tostarp brīvu piekļuvi 

tiesu sistēmai un viņu sūdzību izsmeļošu izskatīšanu visos gadījumos; 

18. norāda uz vadlīnijām un konkrētiem pasākumiem, kas iekļauti Deputātu kongresa 

Tieslietu komisijas apstiprinātajos neleģislatīvā akta priekšlikumos par jaundzimušo 

nolaupīšanu izmeklēšanu un atbalstu nolaupīšanās cietušajiem, kas apstiprināti 

2016. gada 5. aprīlī un 2014. gada 10. jūnijā; 

19. pauž atzinību par  politisko grupu vienošanos valsts budžetā 2017. gadam paredzēt 

EUR 100 000 no Tieslietu ministrijas budžeta, kuru izmantojot būtu ar analītiski 

pierādītiem datiem jāpanāk labāka cietušo personu sūdzību pārvaldība un atrisināšana; 

norāda arī uz kompromisa grozījumu rezultātā panākto vienošanos, kurā uzsvērta 

skaidra apņemšanās izveidot tehnoloģiju platformu cietušo atbalstam un palīdzībai 

ģenētisko profilu izpētē; 

20. pauž atzinību par Ģenerālprokuratūras Apkārtrakstā 2/2012 sniegto vadlīniju par 

vienotiem kritērijiem procedūrās saistībā ar jaundzimušo bērnu nolaupīšanu, un iesaka 

Tiesu ģenerālpadomei izpētīt iespēju noteikt vienotus kritērijus, lai nepieļautu noilguma 

iestāšanos attiecībā uz šo noziegumu noilgumu; iesaka nodrošināt piekļuvi civilstāvokļa 

aktu reģistriem un senajiem slimnīcu jaundzimušo reģistriem; 

21. mudina Spānijas iestādes nodrošināt nepārtrauktu bezmaksas psiholoģisku atbalstu 

cietušajiem ar attiecīgu profesionāļu palīdzību;  

22. aicina aizsargāt no zīdaiņu nolaupīšanas un nelikumīgas adopcijas cietušās personas ar 

īpaša upura statusa palīdzību gan attiecībā uz vecākiem, gan identificētiem bērniem, 

ietverot tiesības saņemt valsts kompensāciju, ņemot vērā Cietušo tiesību direktīvu; 

23. uzsver nepieciešamību baznīcas pārvaldei atzīt savu iespējamo iesaistīšanos zīdaiņu 

nolaupīšanā un nelikumīgā adopcijā, atvainoties cietušajiem; mudina to aktīvi un 

efektīvāk sadarboties ar Tieslietu ministriju un nodot cietušo rīcībā gan baznīcu, gan 

reliģisko kopienu arhīvus un mudina ātri veikt šīs darbības, sniedzot pilnīgu piekļuvi un 

nodrošinot pēc iespējas lielāku pārredzamību, lai sekmētu tiesu veikto izmeklēšanu, 

atbalstot iespējamu atkalapvienošanos; 

24. atzinīgi vērtē katoļu baznīcas atvainošanos sievietēm, kuras pakļāva piespiedu adopcijai 

Apvienotajā Karalistē, un mudina līdzīgi atvainoties cietušajiem Spānijā; 

25. iesaka visbeidzot Deputātu kongresā nekavējoties izveidot izmeklēšanas komiteju, lai 

uzlabotu problēmas izpratni, novērtētu, vai INTCF rezultāti ir reprezentatīvi, noteiktu, 

vai to veica noziedzīgas personas vai institucionalizēts nelikumīgas tirdzniecības tīkls, 

un ierosinātu uzlabošanas pasākumus, kuri atbalsta notikumu precizēšanu, lai turpmāk 

izvairītos no līdzīgu situāciju rašanās. Komitejā ir jābūt pārstāvētām cietušo 

apvienībām, Tieslietu ministrijai un OMC (Organizacion Medica Colegial) ; 

26. uzskata, ka ir būtiski svarīgi izveidot specializētu tiesisko struktūru, kurai būtu 

nepieciešamais finansējums un politiskie resursi, lai izmeklētu bērnu iespējamas 

nolaupīšanas gadījumus; 

27. aicina izveidot tiesnešu grupu, lai veiktu ad hoc izmeklēšanu, ņemot vērā arī daudzās 
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sūdzības, kuras attiecas uz tāda paša veida gadījumiem;  

28. uzsver, ka daudzi konstatētie fakti norāda uz darbību savstarpēji saistīto, sistēmisko 

raksturu saistībā ar bērnu nolaupīšanas gadījumiem; aicina Spānijas iestādes izsmeļoši 

veikt visas darbības saistībā ar izmeklēšanu, pilnībā ņemot vērā visas sūdzības un 

attiecīgos dokumentāros pierādījumus, kurus iesnieguši cietušie iedzīvotāji; 

29. uzsver, cik Spānijas valdībai ir svarīgi atbalstīt un pilnībā sadarboties ar zīdaiņu 

nolaupīšanas un nelikumīgas adopcijas gadījumu starptautiskām izmeklēšanām, jo īpaši 

lietā 4591/2010, par ko ir atbildīga Argentīnas tiesneses María Servini de Cubria, un 

Meksikas valsts Ģenerālprokuratūras nesen uzsākto izmeklēšanu; 

30. aicina Komisiju, Eiropas Ombudu un ES Pamattiesību aģentūru izmeklēt un uzraudzīt 

savu pilnvaru jomā vardarbīgā vai piespiedu pazušanā cietušo tiesību iespējamus 

pārkāpumus, kurus veikušas Spānijas iestādes;  

31. aicina Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāju nosūtīt šo ziņojumu visiem lūgumrakstu 

iesniedzējiem un likumīgi izveidotām zīdaiņu zādzībā un nelikumīgā adopcijā cietušo 

apvienībām, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, Eiropas Komisijai, Eiropas 

Ombudam, ES Pamattiesību aģentūrai, Spānijas valdībai, Spānijas autonomo kopienu 

valdībām, Spānijas Ombudam un ANO Darba grupai vardarbīgas vai piespiedu 

pazušanas jautājumos.  
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PPE grupas mazākuma viedoklis  

 

PPE grupa atbalsta no zīdaiņu nolaupīšanas Spānijā cietušo tiesības uz neatkarīgu un efektīvu 

tiesas izmeklēšanu.  

 

Mēs atbalstām DNS pārbaužu veikšanu visiem cietušajiem par brīvu; mēs aicinām baznīcu 

savus arhīvus darīt pieejamus cietušo ģimenēm; mēs atbalstām lēmumu būtiski palielināt 

finansējumu Tieslietu ministrijas birojam, kas sniedz atbalstu cietušajiem, un mēs atbalstām 

Deputātu kongresa izmeklēšanas komiteju, tādējādi izpildot lūgumrakstu iesniedzēju prasības.  

 

Ņemot vērā faktu konstatēšanas braucienu jutīgo raksturu, mēs esam pārliecināti, ka 

ziņojumam ir jābūt līdzsvarotam un balstītam faktos. Tāpēc mēs atbalstām delegācijas 

priekšsēdētājas sākotnējā ziņojuma projektu. 

 

Mēs paužam nožēlu, ka galīgā ziņojuma ieteikumos secināts, ka šos noziegumus īstenoja 

Spānijas valsts, kā paziņots GUE/NGL grupas iesniegtajā 23. grozījumā un 74. grozījumā. 

Mēs uzsveram, ka šādam secinājumam nav pamata. Mēs paužam nožēlu par iespaidu, ka šādi 

paziņojumi kalpo iekšējiem politiskiem ieguvumiem. Visbeidzot mēs uzsveram, ka tā ir tiesu 

nevis Lūgumrakstu komitejas kompetences joma, lai noteiktu, vai šos noziegumus veica 

indivīdi vai institucionalizēts nelikumīgas tirdzniecības tīkls.  
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