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Eesmärk 

Teabekogumisvisiit Hispaaniasse korraldati, et kohtuda petitsioonide nr 1013/2012, 

1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1631/2012, 1790/2012, 

1772/2012, 1779/2012, 927/2013 ja 758/2013 esitajatega ja alustada dialoogi riigi 

ametiasutustega, et mõista paremini erinevaid aspekte kaebustes, mille petitsioonide esitajad 

on esitanud Franco diktatuuri ajal ja pärast diktatuuri haiglatest röövitud vastsündinute kohta.  

Röövid ja ebaseaduslik lapsendamine on seotud tsiviil- ja kriminaalõiguse valdkondadega, 

mis ei kuulu ELi õigusaktide reguleerimisalasse. Praeguse ELi õigusega, eelkõige määrusega 

(EÜ) nr 2201/2003 (Brüsseli IIa määrus) reguleeritakse üksnes kohtualluvuse ning teises 

liikmesriigis tehtud kohtuotsuste tunnustamise ja jõustamisega seotud küsimusi.  

Seega peavad petitsioonide esitajate juhtumite korral tagama liikmesriigid ise oma 

põhiõiguste alaste kohustuste järgimise kooskõlas rahvusvaheliste lepingute ja siseriiklike 

õigusaktidega. 

Kohtumine justiitsministriga (22. mai 2017) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, justiitsasjade riigisekretär 

Joaquín Delgado Martin, kohtutega suhtlemise peadirektor (Administración de Justicia) 

Carmen Troya Calatayud, vastsündinute võimalikust röövimisest mõjutatud isikutele 

suunatud teabeteenistuse koordinaator, jurist (kohtusüsteem) 

Antonio Alonso, riikliku toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituudi Madridi osakonna 

bioloogiateenistuse ekspert 

Delegatsiooni võttis vastu riigisekretär Carmen Sánchez-Cortés Martín, kes ütles, et 

justiitsministeeriumi peamine eesmärk vastsündinute röövimise juhtumitega seoses on 

pakkuda mõjutatud isikutele parimat võimalikku institutsioonilist tuge. Selleks otsitakse 

realistlikke ja praktilisi lahendusi, mis toetaksid pereliikmete leidmiseks alustatud uurimisi, 

ilma et see takistaks asjaolude kindlakstegemist ja kriminaalse või muud liiki vastutuse 

tuvastamist. 

Kohtu tegevus vastsündinute võimalike röövide uurimisel ja mõjutatud isikute 

toetusmeetmete loomine tulenesid sellest, et mõjutatud isikute ühendused esitasid kaebusi 

selle kohta, et vastsündinutega ebaseaduslikuks kauplemiseks võis olla olemas vandenõu, 

seda eelkõige 1960ndatest aastatest kuni 1980mndate aastateni. 

Kui teema kohta oli kogutud vajalik taustteave ja informatsioon, kutsus ministeerium seda 

palunud ühendused ja mõjutatud isikud kohtumisele, et kuulata ära nende nõudmised ja 

selgitada esmaselt välja probleemid, millega nad kokku puutuvad, et hakata neile võimalikke 

lahendusi otsima. 2012. aasta veebruaris leidis justiitsministeeriumis aset esimene kohtumine 

seda taotlenud ühenduste ja mõjutatud isikutega. Kohtumisel kirjeldati erinevaid probleeme, 

mis olid asjaolude uurimisel ilmnenud. Ministeerium lubas luua mõjutatud isikutega alalise 

stabiilse koostöö ja lepiti kokku, et hakatakse korraldama korralisi koosolekuid. 
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Samuti märkis ministeerium, et erinevate avaliku sektori asutuste vahelise koostöö vorme 

tuleb tugevdada. Ministeerium tegi järgmist: 

 võttis ühendust siseministeeriumiga, et analüüsida õiguskaitseorganite võimalikke 

tõhusaid tegutsemisviise nimetatud kaebuste uurimisel; 

 võttis ühendust Hispaania peaprokuratuuriga ja palus uurida, kas on võimalik anda 

välja üldine kõigile prokuröridele suunatud juhend, kus määratakse kindlaks 

standardne käitumine selliste juhtumite korral ja mille peamine eesmärk pakkuda 

mõjutatud isikutele võimalikult suurel määral abi; 

 võttis ühendust Hispaania andmekaitse inspektsiooniga, kellele anti teada, milliste 

konkreetsete probleemidega mõjutatud isikud kokku puutuvad, kui nad soovivad 

tutvuda erinevates arhiivides ja registrites hoitava teabega (tervishoiuasutuste tõendid, 

rahvastikuregister jms); 

 rääkis tervishoiu-, sotsiaalteenuste ja võrdsuse ministeeriumiga, et analüüsida 

nimetatud valdkonnas koostöö tegemise vorme, võttes arvesse juhtumitest tulenevat 

mõju kliinikutes ja haiglates toimuvale tegevusele; 

 samuti andis justiitsministeerium juhiseid tema pädevusalasse jäävatele asutustele: 

riiklikule toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituudile (INTCF) ja ohvriabikeskusele. 

Justiitsministeerium tõdes mõjutatud isikutega esmakordsel kohtumisel, et paljudel juhtudel 

oli alustatud kriminaalmenetlust, kuid see ei olnud isikute huvisid täielikult rahuldanud, kuna 

hoolimata nimetatud asjaoludest tuleneda võivatest kriminaal- või halduskaristusest on 

mõjutatud isikute jaoks esmatähtis oma sugulaste leidmine. Seetõttu oli vaja keskenduda 

mehhanismide loomisele, mis aitaksid võimalikult palju uurimisele kaasa. Otsustati, et tuleks 

luua vastsündinute röövimisest mõjutatud isikute juhendamise ja neile haldusteabe andmise 

teenistus. Teenistus alustas tööd 26. veebruaril 2013. aastal ja teenuse nõuetekohaseks 

osutamiseks avati kontor, mis asub Madridis aadressil Calle de la Bolsa 8 ja kus iga päev 

teenust osutavad igapäevaselt töötavad ametnikud, kes vastutavad toimikute menetlemise ja 

mõjutatud isikute teenindamise eest. Selleks on olemas teenistuse sisekorralduse protokoll ja 

spetsiaalne tarkvararakendus, kuhu kõik andmed salvestatakse. 

Teenistuse eesmärk on esitada kannatanutele kohtute valduses olevad dokumendid sünni või 

sünnituse kohta, mis võivad olla olemas rahvastikuregistris, surnuaedadel, haiglatel, 

peapiiskopkondades, provintside nõukogudel, linnavalitsustes ja mujal, ning anda neile 

faktilist teavet. Mõte on selles, et võimaldada kannatanutel kasutada saadud infot, et algatada 

nende hinnangul sobilik tsiviil- või kriminaalmenetlus sugulussidemete kindlakstegemiseks. 

Kontor annab tervishoiu-, sotsiaalteenuste ja võrdsuse ministeeriumile sünni või sünnituse 

kohta andmete saatmiseks vajaliku nõusoleku, et võrrelda neid andmeid tervisekaardi või 

muude tervishoiuasutuste dokumentidega. Siseministeerium teeb üle kogu riigi paiknevate 

kaebuste ja kodanikunõustamise büroode kaudu teabeteenusega väga tihedat koostööd. 

Selleks määrasid kõik selles valdkonnas koostööd tegevad ametiasutused vastutava isiku, kes 

on asutustevaheliseks kontaktpunktiks ja vastutab olenevalt pädevusvaldkonnast erinevates 

ametites olemasoleva teabe kogumise eest, et iga konkreetse juhtumi kohta oleks võimalik 

koguda kokku olemasolev teave ja dokumendid. 

Andmetele ja dokumentidele juurdepääs toimub kooskõlas sätestatud õigusnõuetega, mis 

puudutavad asjaomase isiku nõusolekut, andmete turvalisust, andmete salastatust ja 

ametiasutuste vastutust. Kooskõlas Hispaanias asjaomases valdkonnas kehtivate 
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õigusaktidega ei koguta asjassepuutuvate isikute kohta andmeid ilma nende vabatahtliku, 

konkreetse ja teadliku nõusolekuta ei otseselt ega kaudselt. 

Et kogu kogutud teavet oleks võimalik nõuetekohaselt hallata, loodi 1. oktoobri 2012. aasta 

korraldusega JUS 2146/2012 kaks andmebaasi: 

 andmebaas nr 119: vastsündinute röövist mõjutatud isikute esitatud taotlused 

haldusteabe saamiseks; 

 andmebaas nr 120: vastsündinute röövist mõjutatud isikute DNA profiilide kohta. 

Lisaks kiideti heaks taotluste ametlikud vormid tagamaks, et mõjutatud isikud esitavad teabe 

ja dokumentide saamiseks vajalikud tehnilised andmed ja isikuandmed, ning samuti andmed, 

mis on vajalikud riikliku toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituudi aruande koostamiseks. 

Riiklik toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituut koostas saadud geneetiliste profiilide 

koondamiseks tegevusprotokolli, et koguda need kokku ühtsesse andmebaasi, et kõiki 

asjaosalisi oleks võimalik geneetiliste kokkulangevuste kontrollimiseks kõrvutada. 

Kuna kohtumenetlused on keerulised ja mõnikord suurema osa kodanike jaoks raskesti 

mõistetavad ning võttes arvesse esile kutsutud ühiskondlikku hirmu, leidis 

justiitsministeerium, et mõjutatud isikutele tuleb teha kättesaadavaks kõik 

justiitsministeeriumi pakutavad vahendid, et neil oleks olemas koht, kust saada teavet, nõu ja 

vajalikku abi, sh psühholoogilist abi. 

Selleks koostati lisaks ebaseadusliku lapsendamise juhtumitega tegelemise eriprotokoll, mida 

peavad järgima sellele ministeeriumile alluvad ohvriabikeskused. Samuti on protokoll 

kättesaadav nende piirkondade ohvriabikeskustes, kus pädevused on antud üle 

autonoomsetele piirkondadele. 

Ohvriabikeskustes osutab individuaalset kvalifitseeritud abi menetlusjuht või vajaduse korral 

psühholoog. Üldist teavet antakse menetluse alustamise korra kohta, DNA proovide võtmise 

kohta ja kohtuistungi jaoks esindaja saamise võimaluse kohta. Samuti pakutakse seda 

vajavatele mõjutatud isikutele mitmeastmelist psühholoogilist abi kooskõlas keskustes 

kasutatava üldise hooldusmudeliga. 

Millist abi nimetatud teenistus pakub? 

 Haldusteave ja -dokumendid: teenistus aitab ohvritel saada juurdepääsu kohtute ja 

ametiasutuste valduses olevatele dokumentidele ja teabele, sealhulgas 

registriandmetele, tervisekaartidele ja muule sarnasele. 

 Geneetiliste profiilide andmebaasi loomine: riiklik toksikoloogia ja kohtuekspertiisi 

instituut (INTCF) koondab mõjutatud isikute toodud geneetiliste aruannete või 

INTCFist sõltumatute laborite saadud elektrooniliste failide põhjal saadud profiilid, et 

koguda need ühtsesse andmebaasi, et kõiki asjaosalisi oleks võimalik geneetiliste 

kokkulangevuste kontrollimiseks kõrvutada, mis võib anda vihjeid bioloogiliste 

sugulussidemete kohta (tegevus on mõjutatud isikule tasuta). 

Kes saavad teabeteenust kasutada ja kuidas see käib? 

Isikud, kellel on vihjeid vastsündinute võimaliku röövimise juhtumite kohta, kaasa arvatud 
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bioloogilisi lapsi otsivad vanemad, bioloogilisi vanemaid otsivad lapsed või bioloogilisi 

õdesid-vendi otsivad õed-vennad, samuti isikud, kes tõendavad õigustatud huvi olemasolu. 

Justiitsministeeriumi veebilehel on avaldatud kogu vajalik teave nimetatud teenuse toimimise, 

selle eesmärkide ja teenuse poole pöördumise viiside kohta. Teavet on võimalik taotleda 

erinevatel viisidel: isiklikult, telefoni teel või büroo elektroonilise kontaktvormi kaudu, mille 

link on olemas justiitsministeeriumi veebilehel. 

Kui taotlus on esitatud, pöördutakse kõigi koostöölepingu allkirjastanute määratud 

kontaktpunkti kaudu vajalikesse ametitesse ja taotletakse teavet ja dokumente, mis võivad iga 

konkreetse juhtumi kohta olemas olla. Muud olulised teabeteenuse funktsioonid on mõjutatud 

isikute toodud ja eralaboritelt saadud DNA profiilide lisamine riikliku toksikoloogia ja 

kohtuekspertiisi instituudi andmebaasi. Enne nende lisamist määrab INTCF kindlaks, kas 

läbiviidud analüüs täidab tehnilisi miinimumnõudeid selle usaldusväärsuse tagamiseks. 

Kui taotlus on esitatud, avatakse haldustoimik, salvestatakse andmed tarkvararakendusse ja 

skannitakse mõjutatud isikute esitatud dokumendid. Mõjutatud isikutel on võimalik oma 

toimikut jälgida ja sinna lisatavaid dokumente välja printida, selleks annab teenus neile 

toimikule ligi pääsemiseks kasutajatunnuse ja salasõna. On oluline täpsustada, et 

haldustoimikuga ei alustata ühtegi kohtumenetlust, ei tsiviil- ega kriminaalmenetlust, seda 

öeldakse ka mõjutatud isikutele. Nimetatud haldusteenuse eesmärk on lihtsustada teabe 

kogumist juhuks, kui mõjutatud isik soovib selle põhjal kohtumenetlust alustada. Nimetatud 

aruanne ei oma mingisugust kohtulikku mõju, kuigi seda tohib tõendina kasutada. Ohvrid on 

need, kes alustavad toimiku sisust tulenevalt kohtumenetlust, kui nad peavad seda vajalikuks. 

Ministeerium andis lubaduse mõjutatud isikutega koostöö tegemiseks ja nõustus määrama ühe 

spetsiaalse vahendaja nende isikute kontaktpunktiks justiitsministeeriumis, et muuta 

suhtluskanalid operatiivseteks ja tõhusateks.  

Statistika teabeteenistuse kohta vahemikus 26. veebruar 2013 kuni 30. aprill 2017 on 

järgmine: 

 avatud on 567 toimikut, mis puudutavad 693 isikut; 

 enamik vastsündinute võimaliku röövimise juhtumitega seotud sünde, millest 

teabeteenistust on teavitatud, toimusid 1960ndatel ja 1970ndatel; 

 enamiku toimikute avamiseni viidud taotlustest on mõjutatud isikud esitanud 

teabeteenistusele või riikliku politsei osakondades. 

Riiklik toksikoloogia ja kohtumeditsiini instituut (INTCF) tutvustas aruannet1, mis sisaldab 

DNA andmeid, mis saadi vastsündinute säilmetelt (luudelt ja muudest koeproovidest) kokku 

128 juhtumiga seoses, mille puhul esineb röövimise kahtlus. DNA-analüüsid tehti vastuseks 

76 taotlusele, mille esitas prokuratuuri ja 52 taotlusele, mille esitas eeluurimiskohus 

ajavahemikul 2011–2017. DNA analüüside aruandest nähtub, et enamik INTCF analüüsitud 

                                                 
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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juhtumitest ei vasta vastsündinute röövi juhtumitele, kuna 90 % juhtudest oli võimalik 

vastsündinu isik DNA abil tuvastada ja seostada tema vanematega. 

Justiitsministeerium leiab, et vastsündinute röövimiste võimalike juhtumite probleemiga on 

tegeletud, kuna teabe ja dokumentide hankimiseks on avatud kanal ja ohvritele pakutakse 

võimalust oma geneetilise profiili INTCF andmebaasi sisestamiseks. Samas ei ole aga mitte 

ühelgi juhul soovitud võtta üle õigusnormides sätestatud kohtunike ja kohtute rolli. 

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: 

 Jude Kirton Darling käsitles abi, mida ministeerium pakub ohvritele, kellel lasub 

tõendamiskohustus; 

 Eleonora Evi päris 2014. aasta ÜRO vägivaldsete ja pealesunnitud kadumiste 

töörühma soovituste kohta ja kuritegude aegumise kriteeriumide kohta; 

 Michela Giuffrida uuris ohvrite tugiteenistuse suhtumise kohta, mis peaks võib-olla 

olema inimlikum ja vähem administratiivne; 

 Julia Pitera küsis, kuidas erinevad ühenduste teatatud juhtumid ministeeriumi 

teenistuse kaudu esitatud juhtumitest; 

 Tatjana Ždanoka küsis, miks kohtusüsteem tegutsemisega nii kaua viivitas ja miks on 

siiani esitatud süüdistus ainult ühele inimesele; 

 Marina Albiol tõi esile vajaduse kutsuda prokuratuuri üles kadumisi uurima, luua 

koordineeriva prokuröri ametikoht, tagada tasuta DNA proovid ja uurida 1940.–1950. 

aastatel toimunud laste kadumisi. Albiol uuris ka, kas ollakse kursis sellega, kuidas 

eelmine Argentina valitsus sarnaste juhtumite lahendamisega tegeles;  

 Josep-Maria Terricabras käsitles vajadust ohvrite vajadustele ennetavamalt vastata ja 

juhtumeid korralikult uurida, avaldades arvamust, et esimene samm ei peaks olema 

säilmete väljakaevamine, vaid haiglate sisesed uurimised; 

 Rosa Estarás avaldas arvamust selle kohta, kui oluline on ohvrite soovid täita, ja selle 

kohta, et on puudu kohtumised siseministeeriumi, tervishoiuministeeriumi ja 

autonoomsete piirkondade esindajatega. 

Euroopa Parlamendi liikmetele vastas ministeeriumi esindaja Joaquín Delgado. 

 Kirton Darlingule selgitas esindaja, et juhtumeid uurib prokuratuur, kes alustab 

kriminaalmenetlust. Eraisikud saavad alustada tsiviilmenetlust ja vastutavad kaebuse 

esitamise eest. Justiitsministeerium aitab dokumendid üles otsida ja esitab need 

inimestele; 

 Eleonora Evi kuriteo aegumise kohta selgitas ta, et alaealiste kadumisega seotud 

kuriteod ei aegu, kuid see sõltub kohtutest ja ühtne standard selles osas puudub. 2014. 

aasta ÜRO töörühma puudutavale küsimusele ei vastatud; 

 Michela Giuffridale kinnitas ta, et ministeerium on täielikult pühendunud ohvrite ja 

röövimistest mõjutatud isikute toetamisele ja nõustamisele; 

 Marina Albiolile meenutati, et iga juhtumit, mis on pärast kõikide uurimisvõimaluste 

ammendumist arhiveeritud, on seda alati võimalik taasavada. Peaprokuratuuril on 

tegutsemiseks vajalikud volitused ja seda on julgustatud uurimisi läbi viima, samuti on 
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prokuröri tellitud DNA proovid tasuta. Argentina juhtumitega seoses ministeeriumi 

esindajal teadmised puudusid. 

Kohtumine Hispaania peaprokuratuuriga (22. mai 2017) 

José Manuel Maza Martín, Hispaania peaprokurör  

José Miguel de la Rosa Cortina, prokurör Hispaania peaprokuratuuri tehnilise sekretariaadi 

peakontoris 

María Luzón Cánovas, prokurör Hispaania peaprokuratuuri tehnilises sekretariaadis 

Hispaania 1978. aasta põhiseaduse artiklis 124 tehakse peaprokuratuuri otseseks ülesandeks 

edendada omal algatusel või huvitatud osapoolte taotlusel õigusemõistmist, et kaitsta riigis 

õiguspärasust, kodanike õigusi ja seadusega kaitstud avalikke huvisid, pidades alati kinni 

õigusriigi ja erapooletuse põhimõtetest.  

Sellest põhiseaduse seisukohast lähtudes esitas ebaseadusliku lapsendamise tõttu kannatanute 

riiklik ühendus (ANADIR) Hispaania peaprokuratuurile 2011. aasta jaanuaris kaebuse, mille 

oli allkirjastanud 261 inimest. Prokuratuur võttis endale kohustuseks vastata kõigile peredele, 

kes olid vastsündinud lapse kaotanud ja kes tahtsid teada, kas nende vastsündinu võidi teise, 

surnud vastsündinu vastu vahetada või kas laps, kelle kohta neile öeldi, et ta on surnud, 

tegelikult rööviti. Nimetatud ühiskaebuses avaldati arvamust, et eksisteeris vastsündinute 

röövimisega tegelev süstemaatiline võrgustik, mis tegutses põhiliselt ajavahemikus 1950–

1990 ja kus röövitud lapsed registreeriti teiste paaride lastena. Hispaania peaprokuratuur uuris 

kaebuse asjaolusid ja ei leidnud mingeid tõendeid, mis toetaksid sellisel eesmärgil loodud 

organisatsiooni olemasolu. Kaebuses kirjeldatud juhtumid olid leidnud aset kõigis Hispaania 

piirkondades asuvates sünnitusosakondades ja haiglates, nendes töötasid erinevad 

tervishoiutöötajate koosseisud ning emad pärinesid väga erinevatest sotsiaalsetest klassidest ja 

perekondlikest oludest, nende seas oli abielus ja vallalisi emasid, esmakordselt sünnitajaid ja 

mitme lapsega emasid. Kuna puudusid tõendid selle kohta, et röövid, mille kohta kaebus 

esitati, oleksid viidud läbi kooskõlastatult, leidis prokuratuur, et parim viis kaebusega 

tegelemiseks on uurida kõiki kaebuses sisalduvaid juhtumeid eraldi, lähtudes kohtualluvuse 

määratlemisel sellest, kus ema sünnitanud oli. Seetõttu saadeti kõikidesse Hispaania 

prokuratuuridesse laiali nende piirkonnas toimunud sündidega seotud kaebused. See 

võimaldas igal prokuratuuril kõiki asjaolusid üksikasjalikult uurida, koguda selleks kokku 

tervisekaardid haiglatest, sünni- ja surmatunnistused, piirkondlike arhiivide ja surnuaedade 

dokumendid ning korraldada proovide kogumine, kui säilmed seda võimaldasid, et riiklikul 

toksikoloogia instituudil oleks võimalik sugulussidemete kindlakstegemiseks DNAd 

analüüsida ja seda võrdlevalt uurida. Nende esimeste kaebuste uurimisele lisandus uusi 

kaebusi, mis esitati erinevates piirkondlikes prokuratuurides, ning seetõttu määrati üks 

peaprokuratuuri tehnilise sekretariaadi liige erinevate prokuratuuride tegevust tsentraliseerima 

ja koordineerima.  

Peaprokuratuur koostas koordineerimiseks ja kõigi 2012. aastal esitatud kaebuste asjaolude 

kindlakstegemiseks ringkirja (2/2012) kriteeriumide ühtlustamise kohta vastsündinute 

röövimisega seotud menetlustes. Ringkirjas sätestatakse kõigile prokuröridele kohustuslikud 

kriteeriumid selle kohta, kuidas kaebusi uurida tuleb, seda nii prokuröri uurimistoimingute 

jooksul kui ka kohtumenetluses. Ringkiri lähtub eelkõige sellest, et kaebuste asjaolude 
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uurimine on kohustuslik olenemata sellest, kas hiljem loetakse tegu, mis võidi toime panna, 

aegunuks või mitte. See tähendab, et püütakse välja selgitada, mis tegelikult juhtus, olenemata 

sellest, kas kaebus on juriidiliselt teostatav. Selleks, et juhtumeid oleks võimalik uurida ja 

need kohtu ette tuua, sätestab peaprokuratuur aegumise kohta järgmise kriteeriumi: 

ebaseaduslik kinnipidamine on vältav kuritegu (mis tähendab, et kuni ebaseaduslik olukord 

säilib, on tegemist kuriteo toimepanemisega) ja aegumistähtaega ei hakata arvestama, kuni 

ebaseadusliku kinnipidamise passiivne subjekt ei tea, et ta on kuriteo ohvriks langenud, kuna 

nimetatud ebaseaduslik olukord säilib. 

Sellegipoolest ei ole kuriteo aegumisega tegelenud kohtud seda küsimust üheselt lahendanud. 

Mõned kohtud järgisid peaprokuratuuri seisukohta, kuid teised leidsid, et kui ohver on 

alaealine, hakatakse tähtaega arvestama alates hetkest, kui ta on täisealiseks saanud, ja 

surmakuupäevast, kui ta sureb enne täisealiseks saamist. 

Peaprokuratuur on tegutsenud kolmes valdkonnas:  

 peaprokuratuuri uurimistoimingud; 

 ettevalmistuste juhtimine kohtumenetluseks;  
 töö justiits-, sise- ja tervishoiuministeeriumi ning Hispaania peaprokuratuuri vahelise 

koostöölepingu (allkirjastatud 26. veebruaril 2013 vastsündinute võimalikust 

röövimisest mõjutatud isikute teabeteenistuse töö arendamiseks) seire ja kontrolli 

komisjonis, mille viimane koosolek toimus 24. märtsil 2017. 

Alates sellest, kui ANADIR esitas 2011. aasta jaanuaris esimese ühiskaebuse, on esitatud 

kaebuste arv vähenenud. 2011. aastal esitati 1346 kaebust, mis tõid kaasa hulga teisi 

peaprokuröri uurimistoiminguid. Järgnevatel aastatel oli esitatud kaebuste arv järgmine: 2012. 

aastal 463 kaebust, 2013. aastal 165 kaebust, 2014. aastal 79 kaebust, 2015. aastal 26 kaebust, 

2016. aastal 13 kaebust ja 2017. aastal 3 kaebust. Kõigist ajavahemikus 2011–2017 

peaprokuröri algatatud 2095 toimingust 25% (522) lõppesid sellega, et prokurör esitas kohtule 

kaebuse ja alustas vastavat kohtumenetlust, ülejäänud arhiveeriti peaprokuratuuris, välja 

arvatud kolm, mida hetkel endiselt uuritakse. 

Käesolevas aruandes käsitletavatest petitsioonidest kuus (petitsioonid nr 1201/2012, 

1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) esitati peaprokuratuurile kaebustena, mille 

alusel alustati mitmeid uurimistoiminguid. Lõpuks need paraku arhiveeriti, ilma et asjaolusid 

oleks olnud võimalik täies mahus kindlaks teha ja et kaebuste esitajad oleksid kinnitanud, kas 

nad esitavad hiljem kohtule kaebuse.  

Ka petitsioon nr 1013/2012 esitati peaprokuratuurile kaebusena ja selle alusel esitas 

peaprokuratuur ise Granada eeluurimiskohtus kaebuse. Kohtuasi aga lõpetati, kui riiklik 

toksikoloogia instituut otsustas, et säilmete DNA võrdleva analüüsi põhjal oli 99,9%-line 

tõenäosus, et tegemist oli kaebuse esitaja bioloogilise lapsega. 

Kolm petitsiooni (nr 1323/2012, 1631/2012 ja 758/2013) ei ole peaprokuratuurile esitatud 

kaebustega seotud, kuigi kahe esimese korral on olemas tõendid Granada eeluurimiskohtule 

kaebuse esitamise kohta. Petitsiooniga nr 758/2013 seotud konkreetsetest asjaoludest ei ole 

peaprokuratuur aga teadlik ja see pole kohtusüsteemi jõudnud. Uurimised viis läbi 

Ühendkuningriigi politsei. 

Peaprokuratuuri tegevusest hoolimata ei näidanud uurimiste tulemused nii kindlalt ja üheselt, 
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kui kriminaalõiguses vaja, millised olid kaebuste tegelikud asjaolud, ja ei olnud võimalik 

esitada süüdistusi asjaosalistele, kellest mõned olid selleks ajaks surnud. Peaprokuratuur 

jätkab oma vastuste andmise lubaduse vallas töötamist, isegi kui need vastused pole alati 

rahuldavad. Üheks näiteks töö jätkumisest on Madridi prokuratuuri esitatud süüdistus Madridi 

46. kohtus, kus süüaluseks on günekoloog, keda süüdistatakse ebaseaduslikus kinnipidamises, 

sünnituse võltsimises ja ametlike dokumentide võltsimises. 

Peaprokuratuur teab, et kaebuse esitajate jaoks on frustreeriv, kui nad ei saa lõplikke 

vastuseid ja neil pole seega võimalik vabaneda täielikult kahtlustest, millel nende kaebused 

põhinevad. Peaprokuratuur on aga välistanud vastsündinutega kaubitsemise vandenõu või 

sellega tegeleva organisatsiooni olemasolu. 

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: 

 Jude Kirton Darling päris nende juhtumite käsitlemiseks eraldi vastutava prokuröri 

määramise kohta ja uuris, kas prokurörid on teadlikud petitsiooni nr 0758/13 esitaja Ruth 

Appleby juhtumist, märkides, et seda juhtumit on hakanud käsitlema Interpol, kes esitas 

teabenõude Hispaania ametiasutustele. Peaprokuröri vastus oli, et lepiti kokku, et juhtumid 

saadetakse nende uurimiseks konkreetsetesse prokuratuuridesse laiali ja et kõigi uurijate tööd 

jälgib üks prokurör. Koordineeriv prokurör on Maria Luzón. Ringkirjaga 2/2012 kehtestati 

prokuröridele menetlusmudel korraldusega kasutada kõiki võimalikke uurimisvõimalusi ja 

käsitleda juhtumeid ebaseadusliku kinnipidamise juhtumitena, kuna ebaseaduslik 

kinnipidamine on süütegudest kõige tõsisem ja sellele ei kohaldu kuriteo aegumine. Igas 

prokuratuuris töötab kaks valdkondlikku spetsialisti. Maria Luzón vastas, et neil puudub teave 

Appleby juhtumi kohta. Juhtum ei jõudnud Hispaania ametiasutusteni, kuna tegu oli 

Ühendkuningriigi politsei uurimisega, kus kasutati Hispaania politsei abi. 

 

 Michela Giuffrida küsis, kas on alustatud kriminaalmenetlusi ja kuidas on võimalik, et 

70% peamistest kahtlustatavatest juhtumitest on seotud ühe Madridi kliinikuga, ning uuris, 

kas kuritegude ajendid olid rahalised või ideoloogilised. Peaprokuratuuri vastuse kohaselt 

alustab peaprokuratuur kuritegude ilmnemisel omal algatusel juurdlusmenetlust. Prokurör 

meenutas, et kuriteod toimusid konkreetsel 20. sajandi perioodil kohe pärast Hispaania 

kodusõda, Franco diktatuuri ajal ja demokraatlike valitsuste ajal, kuid on raske öelda, kas 

kuritegudel oli ideoloogiline ajend, kuna need toimusid ajastul, mis hõlmas nii diktatuuri kui 

ka demokraatlikku perioodi, ja ohvrid kuuluvad kõikidesse ühiskonnakihtidesse. Ilma 

täiendavate tõenditeta on võimatu lõplikult öelda, kas tegu oli inimsusvastaste kuritegude, 

sõjakuritegude või väga raskete ebaseadusliku kinnipidamise kuritegudega, mille ajendiks oli 

raha. Madridi San Ramóni kliiniku osas kinnitas ta, et selle kohta on esitatud palju kaebusi. 
 

 Eleonora Evi küsis, millal Hispaania rakendab ÜRO vägivaldsete ja pealesunnitud 

kadumiste töörühma soovitused ja kas Hispaania plaanib laste röövimised 

kriminaalseadustikus liigitada sõjakuritegude või inimsusvastaste kuritegude alla. Maria 

Luzón vastas, et need kuriteod liigitatakse kõige tõsisemate kuritegude ehk ebaseadusliku 

kinnipidamise alla ja need on seepärast aegumatud. See kajastub prokuröri tegevust käsitlevas 

osas, kriteeriumide ühtlustamine kajastub ringkirjas 2/2012. Riigiprokurör vastas, et 

rahvusvaheliste konventsioonide ratifitseerimine ei ole mitte prokuratuuri, vaid valitsuse 

ülesanne. 
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 Julia Pitera küsis, kui palju õigusmeetmeid prokurör on seoses selle teemaga võtnud, 

kui paljud neist on olnud omaalgatuslikud ja kui paljud on lõpule jõudnud. Maria Luzón 

vastas, et alates 2011. aastast on esitatud 2095 kaebust, millest 25% asjus on alustatud 

kohtumenetlust, kuid mitmeid uurimisi ei ole olnud võimalik tõendite puudumise tõttu lõpule 

viia. 

 

 Tatjana Ždanoka ütles, et esimesed petitsioonid röövitud imikute kohta esitati Euroopa 

Parlamendile 2007. aastal ja et praegune teabekogumisvisiit on tingitud nendest 

petitsioonidest. Ta leidis, et prokuratuuri meetmed on hilinenud, ja uuris prokuratuurile 

esitatud kaebuste ajalise järjestuse kohta. Talle vastati, et prokuratuurile esitas esimese 

kaebuse ebaseadusliku lapsendamise tõttu kannatanute riiklik ühendus (kuhu olid koondatud 

261 isiku kaebused) 2011. aastal. 

Kohtumine ombudsmani asetäitjaga (22. mai 2017) 

Concepció Ferrer, ombudsmani asetäitja 

Marta Kindelan Bustelo, ombudsmani asetäitja büroo juhataja 

Andrés Jiménez, turvalisuse ja õigluse valdkonna juht  

Ombudsmani asetäitja Concepció Ferrer võttis delegatsiooni vastu ja andis lühikese ülevaate 

sellest, mis tema arvates on kuritegude põhjused. Ombudsmani asetäitja sõnul oli nendeks 

kuritegudeks pärast kodusõda kaks põhjust: poliitiline puhastus, mille eesmärk oli 

puhastustöö ühiskonnas, ja moraalne puhastus, millega üritati panna perekondi järgima toona 

valitsenud rahvusliku katoliikluse reegleid, mis ei lubanud üksikemadel lapsi saada. Ferreri 

sõnul ei saa aga välistada ka puhtalt rahalisi ajendeid. 

Marta Kindelan Bustelo ja Andrés Jiménez selgitasid ombudsmani tegevust nn röövitud 

imikute küsimuses. 

Hispaania põhiseadusest (artikkel 54) tulenevalt on ombudsman parlamendi ülemvolinik 

põhiõiguste (sätestatud I jaotises) kaitsmiseks. Selleks kontrollib ombudsman ametiasutuste 

tegevust. Ta tegutseb omaalgatuslikult või siis, kui saab kodanikelt kaebusi. Ombudsman sai 

nn röövitud imikute probleemist teadlikuks, kui institutsioon hakkas 2010. aasta lõpus kaebusi 

saama. Ombudsman sai mõjutatult isikutelt ajavahemikus 2010–2013 enam kui 300 kaebust. 

Kaebustes taotleti abi uurimiste algatamise edendamiseks ja neis viidati vastsündinute või 

imikute väidetavale röövimisele nende bioloogiliste vanemate nõusolekuta. Pärast imikute 

röövimist anti nad üle kolmandatele isikutele, kes vastsündinud oma lastena registreerisid. 

Selleks väideti bioloogilistele vanematele vääralt, et nende lapsed on hukkunud, kuid ei antud 

neile selle kohta nõuetekohaseid selgitusi ega lastud neil oma väidetavalt surnud lapsi näha. 

Siinkohal tuleb märkida, et ombudsman ei tohi avaldada arvamust ühegi konkreetse juhtumi 

kohta, mis on kohtutele menetlemiseks antud, kuna põhiseadusega (artikkel 117) antakse 

kohtumõistmine ja kohtuotsuste elluviimine kohtute ainupädevusse. Seega ei luba seadus, 

millega ombudsmani ametit reguleeritakse, vaadata tal üksikult läbi juhtumeid, mille kohta 

kohtuotsust alles oodatakse. Ombudsman võib siiski uurida kaebustes käsitletud üldisi 

probleeme (alusseaduse 3/1981 artikli 17 lõige 1) ja kohtumenetluste venimisega seotud 
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küsimusi. See tähendab, et ombudsman võib seista selle eest, et kohtumenetlused lahendataks 

ilma liigsete viivitusteta, ja ta tohib huvituda üldistest probleemidest, kuid ta ei tohi avaldada 

arvamust asjaomase kohtumenetluse ühegi muu konkreetse aspekti kohta ega kohtuniku või 

kohtu otsuse kohta. 

Ombudsman võttis kaebused vastu ja viis läbi kahte liiki toiminguid. Ühelt poolt hoogustas ta 

selle valdkonna ametiasutuste (justiitsministeerium ja Hispaania peaprokuratuur) tegevust. 

Teiselt poolt kontrollis ta, kas üksikjuhtudel toimiti õigesti (Hispaania peaprokuratuur ja 

politsei peadirektoraat). Tuleb pidada meeles, et sel ajal (2010. aasta lõpus) hakkas probleem 

alles Hispaania avalikkuse tähelepanu pälvima. Ametiasutusi ja peaprokuratuuri tuli veenda 

üldiste meetmete võtmise vajaduses, mis ulatuksid üksikjuhtumitest kaugemale, kuna 

kaebuste asjaolud olid tõsised, väidetavalt oli rikutud põhiõigusi ja see võis mõjutada paljusid 

inimesi. Ombudsman väljendas justiitsvaldkonna riigisekretariaadile oma tõsist huvi 

asjaolude uurimise vastu ja avaldas arvamust, et probleemiga tuleb laiaulatuslikult tegeleda 

justiitsministeeriumi ja muude osakondade ja ametiasutuste võetud meetmete abil, mis ei 

takista konkreetseid kohtumenetlusi, mida alustada võidakse. Ombudsman pidas asjakohaseks 

ka Hispaania peaprokuratuurilt aruande taotlemist mõjutatud isikute kaebuste läbivaatamise, 

alustatud menetluste arvu ja nende menetlusetapi kohta. Samuti uuris ombudsman sadasid 

politseitoiminguid, et kontrollida, kas juhtumeid uuriti. Ombudsmani ministeeriumile, 

peaprokuratuurile ja politsei peadirektoraadile suunatud tegevuse eesmärk oli tagada, et 

mõjutatud isikud ei satuks väidetavate imikuröövi juhtumitega seotud otsingutel ja uurimisel 

silmitsi lisaraskustega. 

Justiitsministeerium lõi 2012. aastal vastsündinute võimalikust röövimisest mõjutatud isikute 

teabeteenistuse (mille kaudu antakse võimalikele ohvritele juurdepääs ametiasutuste valduses 

olevatele dokumentidele ja teabele nende loodusliku põlvnemise kohta, samuti registrite 

andmetele ja tervisekaartidele). Ministeerium kiitis heaks ka 1. oktoobri 2012. aasta 

korralduse JUS/2146/2012, millega loodi spetsiaalsed vastsündinute võimaliku röövimise 

juhtumitega seotud isikuandmete andmebaasid ja millega kiideti heaks teabetaotluste 

ametlikud vormid. Loodi kaks andmebaasi: üks sisaldab vastsündinute röövist mõjutatud 

isikute esitatud taotlusi haldusteabe saamiseks, teine sisaldab DNA profiile. Sellest hetkest 

alates pääsevad eraisikud ligi riikliku toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituudile, ilma et 

selleks oleks vaja eelnevat kohtumäärust, ning instituudil on võimalik koondada mõjutatud 

isikute toodud geneetilistest aruannetest saadud profiilid, et koguda need kokku ühtsesse 

andmebaasi. Samuti koostati kohtuarstidele vastsündinute väljakaevamise kohta 

tegevusjuhend, et see toimuks tehniliselt võimalikult täpselt. Lisaks kiitis Hispaania 

peaprokuratuur 2012. aastal heaks 26. detsembri 2012. aasta ringkirja 2/2012, millega 

ühtlustati vastsündinute röövimisega seotud menetluste kriteeriumid. 

Sellest hetkest alates sai ombudsman järjest vähem kaebusi ja alates 2014. aastast pole 

ombudsmanile kaebusi esitatud. Ombudsman teavitas kõiki institutsiooni poole pöördunud 

kodanikke nende õigustest ja ametiasutuste edastatud üldisest ja juhtumipõhisest teabest. 

Ombudsmani seisukoha selle tõsise teema kohta võib võtta kokku järgmiste punktidega. 

1) Oma perekonnast ilma jäänud isikutel on võõrandamatu õigus saada teada, milline on 

nende bioloogiline päritolu. Neil inimestel ja nende pereliikmetel on õigus ka pereelule. 

2) See, et tõendite puudumine, nende saamise keerukus või muud kaalutlused on praegu 

nende ootusi kriminaalkohtusüsteemi osas petnud, ei tähenda see sugugi, et tõeni jõudmine ja 
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kahjude hüvitamine oleks võimatu. 

3) Prokurörid ja kohtunikud on kohustatud huvitatud osapoolte ja nende pereliikmete taotlusel 

väljastama koopia toimiku otsusest ja haigusloost. 

4) Kohus võib juhtumi omaalgatuslikult või ühe osapoole taotlusel taasavada, kui leitakse 

uusi tõendeid, sealhulgas kriminaalmenetluste korral. 

5) Isegi juhul, kui kriminaalmenetluse alustamine pole möödunud aja tõttu võimalik (kuriteo 

aegumine), saab siiski kasutada kolme tsiviilmenetlust: 

a) põlvnemise kohtulik tuvastamine (tsiviilseadustiku artikkel 131 ja sellele järgnevad 

artiklid); 

b) väära põlvnemise vaidlustamine (artikkel 136 ja sellele järgnevad artiklid); 

c) tsiviilvastutus mittevaralise kahju põhjustamise eest (tsiviilseadustiku artikkel 1902). 

6) Ohvrite õiguste parimaks võimalikuks kaitsmiseks tuleb võtta kõik vajalikud uued 

meetmed. 

Ombudsman on viimasel ajal algatanud omal algatusel menetlusi kõikides autonoomsetes 

piirkondades. Need menetlused käsitlevad võimalike dokumendiseire komisjonide loomist 

riiklikes ja erahaiglates ning sünnituspalatites peetud registriraamatute leidmiseks ja 

praeguseks enam mitte eksisteerivate alaealiste kaitse piirkondliku ameti lapsendamisregistri 

ja naiste kaitsmise nõukogu arhiivide asukohtade väljaselgitamiseks. Need otsingud võivad 

osutuda oluliseks inimeste leidmisel, kes väidetavalt teiste vanemate lastena registreeriti või 

kes anti lapsendamiseks ilma nende bioloogiliste vanemate nõusolekuta. 

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: 

• Jude Kirton Darling päris nii avalike kui ka eraarhiivide andmetele juurdepääsemise 

kohta. Vastus on, et ombudsman pääseb ligi kõigile avalikele arhiividele, kuid tuletab meelde, 

et eraarhiivid jäävad tema pädevusalast välja; 

• Julia Pitera ja Tatjana Ždanoka küsisid, miks juhtumid 2011. aastal välja tulid. Vastus on, 

et ajakirjandus uuris juhtumeid ja avaldas artiklite seeria, mis mobiliseeris 

kodanikuühiskonna. Avalikkuse teadlikkus kasvas nendel aastatel tänu ajakirjanduse 

tegevusele; 

• Eleonora Evi küsis, kes nimetab ombudsmani ametisse, kui kaua on tal aega kodanike 

kaebustele vastamiseks ja kas on olemas riiklik kava inimõiguste või lapseröövide ohvrite 

kohta. Ombudsmani asetäitja selgitas, et ombudsmani valib 3/5 Hispaania parlamendi 

esindajatekojast ja et tegemist on sõltumatu isikuga. Riikliku kava kohta ütles ta, et see jääb 

valitsuse pädevusalasse ja et seda parajasti koostatakse. Ametlikke tähtaegasid ei ole, kuid 

ombudsman on endale ise seadnud 30-päevase tähtaja; 

• Josep-Maria Terricabras küsis, kas ombudsman tegutses Madridi San Ramóni kliiniku 

juhtumite korral omaalgatuslikult. Ombudsman vastas, et saab öelda vaid seda, et talle laekus 

300 kaebust; 
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• Marina Albiol küsis, kuidas juhtumeid hinnatakse ja kas arvatakse, et oli olemas 

süstemaatilise kava alusel tegutsev kuritegelik võrgustik või on tegu eraldiseisvate 

juhtumitega. Samuti tõstatas ta arhiividele ligipääsu küsimuse ja uuris, milliseid soovitusi 

ombudsman on selles osas teinud. Ombudsmani asetäitja märkis, et andmetele 

ligipääsemiseks on loodud teabeteenistus ja et teatud kohtades on võimalik, et tegu oli pigem 

süstemaatiliste kuritegude kui isoleeritud juhtumitega (viitab ombudsmani 2011., 2012. ja 

2013. aasta aastaaruannetele); 

• Rosa Estarás rõhutas, et pärast ombudsmani sõnavõttu võib järeldada, et kuritegude 

toimepaneku põhjused ei olnud ideoloogilised ja et mingisugust võrgustikku ei eksisteerinud.  

Kohtumine arstide, ekspertide ja ajakirjanikega (23. mai 2017) 

 Dr José Antonio Lorente, õppejõud Granada ülikoolis, ja dr Tomás Cobo, 

Organización Médica Colegial Programmide DNA ProKids ja DNA-ProOrgan 

tutvustamine 

Dr Lorente tutvustas rahvusvahelist programmi DNA-Prokids, mille eesmärk on kasutada 

inimeste geneetilise tuvastamise tehnoloogiat (DNA analüüs) kadunud laste tuvastamiseks, 

viies läbi DNA analüüsid, et luua järgmised sõltumatud andmebaasid: 

 lastekodu, valitsusvälise organisatsiooni või muu pereta lastele mõeldud asutuse kaitse 

all olnud lapsed, kes ei tunne oma perekonda; 

 kadunud laste pereliikmed: vanemad ja vanavanemad, kes on teavitanud nendest 

sõltuva lapse kadumisest. 

Samuti tehakse lapsendamise korral DNA analüüsid veendumaks, et last lapsendamiseks 

pakkuv naine on tõesti tema bioloogiline ema. On esinenud juhtumeid, kus lapsed röövitakse 

ja antakse lapsendamiseks selgitusega, et laps on pärit vaesest perest ja et väidetav ema sai 

ülejäänud pere ülalpidamiseks raha. Laste tuvastamine võib teha lõpu nendega kaubitsemisele 

ning laste ja ebaseadusliku lapsendamisega seotud kuritegudele. DNA analüüs võib aidata 

kadunud lapsel oma pere leida, nagu kinnitab Guatemala näide, kus 500 last on oma 

sugulastega taas kokku viidud. Granada ülikooli ja Texase ülikooli koostöös valminud 

programmi rahastab Hispaania valitsus ja mitu erasektori sihtasutust. Kuna tegemist on 

humanitaarprogrammiga, on selle kaudu pakutavad teenused tasuta. 

Dr Cobo tutvustas programmi DNA-Pro-Organ. Antud programm on sarnane programmile 

DNA-Prokids ja sellega on loodud erinevad andmebaasid, mille eesmärk on elundite 

jälgitavaks muutmine, kontrollides annetaja geene. Loodud on elundidoonorite andmebaas, 

elundisaajate andmebaas, siirdatud elundite andmebaas ja ebaseadusliku elunditega 

kauplemise ja varastatud elundite andmebaas. Programmi eesmärk on peatada elunditega 

kauplemine ja tagada, et kuritegelikud kaubitsejad ei pääseks karistuseta, kuna elundi päritolu 

ei ole võimalik tõestada.  

 Vila Torres, büroo Bufetevila Abogados & Asociados advokaat ja juht 

Torres rääkis sellest, kui mures ohvrid tegelikult on, ja tegi lühikokkuvõtte olukorrast, mis sai 

alguse sellest, et ohvrid esitasid peaprokuratuurile 2011. aastal ühise kaebuse. Peaprokuratuur 

võtab kaebusi vastu võttes riiklikke meetmeid, kuid Vila sõnul on uurimine pinnapealne ja 
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kohtunikud arhiveerivad juhtumid. Esimene süüdistuse esitamiseni viinud juhtum on dr 

Eduardo Vela juhtum, kelle üle hakatakse kohut mõistma 2018. aasta jaanuaris. Vila Torres 

leidis, et tuleb uurida, miks juhtumeid massiliselt arhiveeritakse. Samuti märkis ta, et kuriteo 

aegumise kohta ei ole kohtusüsteemis ühtlustatud standardit, mille osas kõik ühel meelel 

oleksid, ja see on ohvrite suhtes ebaõiglane. Juhtumite uurimisel peab uurimise kulud tasuma 

mõjutatud osapool ja kõigil peredel pole võimalik seda teha. Juhtumite ajutine arhiveerimine 

uute tõendite leidmiseni tähendab, et juhtumid on avatud, kuna need pole tehniliselt võttes 

suletud. Vila Torres leidis, et uuritud on liiga vähe ja et seda on tehtud kehvasti.  

Ta kutsus üles kaotama kohtumenetluste tasu, ühtlustama kohtusüsteemi tasandil kuriteo 

aegumise kriteeriumid, avaldama Vatikanile survet ohvritega tegelemiseks, andma 

justiitsministeeriumi teabekeskusele erinevatelt osapooltelt dokumentide nõudmisel 

sunnimeetmete rakendamise pädevuse, tagama mõjutatud isikutele tasuta DNA proovid ja 

tunnustama selle poliitika rakendamise ühe tegurina kodusõja ja sellele järgnenud Franco 

diktatuuri tausta. Samuti kutsus Torres rasedate emade eest hoolitsenud usulisi rühmitusi üles 

tagama ligipääsu oma haiglate arhiividele. 

Torres ütles, et katoliku kirikul oli siiski osa imikute röövimise maffias, sarnaselt Iirimaa 

Magdaleena õdedega. Tema sõnul vahetasid omanikku tuhanded peseetad, kuid kirik ei soovi 

selle ilmsiks tulemist. Vatikani on saadetud palju kirju, kuid nad ei ole siiani vastuseid 

saanud. 

Seoses kuriteo aegumisega märkis Torres, et isegi juhul kui isa esitab tõendeid imiku ostmise 

kohta, ei esita prokurör kohtus süüdistust, ja et kohtuasja avatuks jätmine (selle 

arhiveerimine) on Hispaanias õiguslik lõks, kuna avatud juhtumi puhul ei saa uut süüdistust 

esitada. 

 Ana María Pascual, ajakirjanik ajakirjast Interviú 

Ana Maria Pascual on ajakirja Interviú uuriv ajakirjanik ja ta on röövitud laste juhtumeid 

uurinud kuus aastat. Ta tunneb paljusid ohvreid: emasid ja isasid, kelle lapsed väidetavalt 

sünnitusel surid, õdesid-vendi, kes otsivad väidetavalt surnud õde või venda, ja inimesi, kelle 

lapsendamine ei vastanud tol ajal kehtinud õigusaktidele. Nende mõjutatud isikute ainuke 

eesmärk on leida üles oma lähedased. Siiski ei tee ametiasutused alates Hispaania valitsusest 

ja paljudest autonoomsetest piirkondadest kuni kohtusüsteemi ja katoliku kirikuni seda nende 

jaoks lihtsaks. Vastupidi, juhtumeid ei lahendata, kuna see ei paku õiguskaitseorganitele huvi 

ja kuna ametiasutused seda silmanähtavalt takistavad. 

Ana Maria Pascual tegi kokkuvõtte selle kohta, milles imikute röövimine Hispaanias seisnes. 

Algselt oli tegemist ideoloogilise nähtusega. Äsja kodusõja võitnud Franco režiim võttis vastu 

seadused, mis võimaldasid vabariiklaste peredest pärit laste identiteedi kustutamist. Nõnda 

nimetati 1940. aastal vangide, hukatute ja eksiili saadetud inimeste laste eestkostjateks 

heategevusorganisatsioonid, mida juhtisid vaimulikud kogudused. Järgmisel aastal kanti kõik 

lapsed, kelle vanemate asukoht polnud teada, sest nad olid kas vangid või ühishauda maetud, 

uuesti rahvastikuregistrisse uue identiteediga ja nad anti üle diktatuuri pooldavatele 

perekondadele. Tuhanded lapsed lahutati sunniviisiliselt nende peredest, kes olid sõjas 

kaotajate poolel olnud. Tuues ettekäändeks leskede aitamise, pandi nende lapsed 

heategevuslikesse keskustesse, kus nende mõttemaailma kujundati uue fašistliku riigi vaimus. 

Paljudel juhtudel need lapsed, kelle eestkostjateks olid usulised ühingud ja preestrid, rööviti, 

nende identiteeti muudeti ja nende emad ei leidnud neid enam kunagi.  
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Varjatult abortide tegemise takistamiseks pooldas Franco režiim salajast sünnitamist, mille 

tõttu naised, kellel polnud võimalik oma laste eest hoolitseda, kuna nad olid äärmiselt vaesed 

või vallalised (see oli diktatuuri ajal peamiseks emaduse ideoloogiliseks takistuseks), said 

sünnitada sünnituspalatites ja nende nime ei kantud laste sünnitunnistusele. Need lapsed anti 

otse lastekodudesse või orbudekodudesse, kust nad anti lapsendamiseks. Need lapsed langesid 

seaduse lõksu: salajane sünnitamine oli ideaalne suitsukate üksikemadelt laste röövimiseks. 

Nüüd on meil olemas tunnistused naistelt, kellelt nende vastsündinud rööviti sõna otseses 

mõttes ainult selle pärast, et nad ei olnud abielus, kusjuures sünnituspalatite eest vastutavad 

isikud otsustasid, kellel on õigus ema olla ja kellel mitte. Salajane sünnitamine eksisteeris 

Hispaanias kuni 1999. aastani. 

See ajalooline taust selgitab, mis Hispaania sünnituspalatites alates 1950ndatest aastatest 

toimus, kui haiglates sünnitamine järjest levinumaks muutus. Kuid on olemas veel üks 

kategooria inimesi, kes imikuröövide kohta kaebusi esitavad: abielupaarid. Ideoloogiale 

lisandus kasum ja sellest sai äri: kui mõned arstid, nunnad, ametnikud ja preestrid said aru, et 

sünnituspalatis sündinud imiku surma võltsimisega ei kaasne mingeid tagajärgi, kuna neid 

kaitseb režiim, muutus imikute röövimine ametlikuks tavaks, kuigi see toimus varjatult. Need 

ametlikult surnud lapsed anti suure rahasumma eest steriilsetele abielupaaridele, kes soovisid 

vanemateks saada. Mõnel juhul oli lapse hind võrreldav korteri hinnaga. Muudel juhtudel 

tasusid pered järelmaksuga oma uue lapse eest, kes kanti rahvastikuregistrisse nende 

bioloogilise lapsena.  

Kaebuste esitajate peamised uurimisallikad on sünnituspalatite registriraamatud. Hispaania 

seadused keelavad tervishoiuasutustel nende raamatute hävitamise, see ei ole aga nii 

tervisekaartidega, mille võib hävitada viie aasta möödumisel. Siiski kinnitavad mõned avaliku 

ja erasektori asutused, keda on imikuröövis süüdistatud, et nad ei tea, kus nende 

registriraamatud asuvad. Ükski kohtunik ei ole käskinud politseil neid haiglaid läbi otsida. 

Nendesse registriraamatutesse on kantud kõik põhilised andmed selleks, et röövitud laste 

otsimist alustada: emade haiglasse sisenemise kuupäev, nende vanus, laste arv, palati number, 

sünnitamise kuupäev, kas imik pidi inkubaatoris olema, haiglast lahkumise kuupäev ja muu 

selline.  

Ametiasutused, nagu näiteks justiitsministeeriumi vastsündinute võimalikust röövimisest 

mõjutatud isikute teabeteenistus, esitavad mõjutatud isikutele dokumente, millest pole mingit 

kasu. Põhjuseks on see, et kõigi samal ajal sünnitanud naiste nimed, välja arvatud huvitatud 

isiku nimi, on kooskõlas andmekaitse seadusega 15/1999 läbi kriipsutatud. See on ületamatu 

takistus. Sellistes oludes on võimatu uurimist läbi viia. Me teame, et kui laps vääralt surnuks 

kuulutati, anti ta tihti mõnele teisele väidetavalt rasedale naisele. Need naised olid tavaliselt 

40-aastased või vanemad ja lastetud ning nad kirjutati emaduse seadustamiseks haiglasse 

sisse. Eeldatavalt piisaks nende naiste ja nende tänaseks täiskasvanud laste isikute uurimisest, 

et mõned röövitud laste juhtumid lahendada. Seda teeb väike käputäis ohvreid, kellel on 

õnnestunud saada hooletuse tõttu või mõne kohtuniku kaasabil need dokumendid enda 

valdusesse terviklikuna, ilma kustutatud osadeta. Selleks, et selline otsimine oleks tõhus ja 

garanteeritud, peaksid sellega tegelema kohtud. Teine mõjutatud isikutele ja uurijatele 

keelatud uurimisallikas on alaealiste kaitse piirkondliku ameti ja naiste kaitsmise nõukogu 

arhiivid (neid kahte ametit pole enam olemas), mis ühe ajakirjandusliku uurimise käigus 

hiljuti avastati. Need kaks asutust, mis suleti 1984. aastal, allusid justiitsministeeriumile ja 

vastutasid mässuliste naiste, üksikemade ja probleemsetest peredest pärit alaealiste 

ümberkasvatamise eest. Arhiivid asuvad nüüd tööhõive- ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi 
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keldrites. Nimetatud arhiividele ei tagata aga vaba ja otsest ligipääsu, kuna need sisaldavad 

isikuandmeid. Sealsetest andmetest ei ole mingit kasu, kui neid ei ole võimalik näha täies 

ulatuses. Me teame, et osa röövitud lastest jõudis lapsendamisturule ja et naiste kaitsmise 

nõukogu oli see, kes rasedad tüdrukud sinna suunas. Need arhiivid sisaldavad väga 

väärtuslikku teavet, mis võimaldaks võrdlevalt uurida surnud vastsündinute andmeid samal 

ajal alaealiste kaitse piirkondlikus ametis registreeritud vastsündinute andmetega. Hispaania 

parlament peaks nimetatud seadust muutma, et kaebuste esitajatel oleks võimalik andmeid 

võrrelda. 

On üllatav, et alates 2011. aastast esitatud 3000 kaebusest on edukas olnud vaid üks. Tegemist 

on günekoloog Eduardo Vela juhtumiga, kes on röövitud laste vandenõuga seoses üks kõige 

tuntumaid nimesid ja kes oli juhtumisi ka naiste kaitsmise nõukogu üks palgatöötajaid. 

Tegemist on esimese uurimise all oleva isikuga, kes süüpinki istub, selleni viis Vela tunnistus, 

et ühe tüdruku 1969. aasta sünnitunnistusel on tema allkiri. Nimetatud dokument kinnitab, et 

laps on ühe sünnituse ajal doktor Vela hoole all olnud naise bioloogiline tütar. See naine oli 

aga steriilne. Ta ei olnud kunagi rase olnud.  

Juhtumite eeluurimine on kestnud pikalt ja pole vilja kandnud. Kohtunikud kas ei leia 

tõendeid kuriteo toimepanemise kohta või isikut, keda vastutusele võtta. On selge, et üldiselt 

ei näita ei prokurörid ega kohtunikud uurimisel initsiatiivi üles. Kohtutel on palunud 

järelepärimisi teha kaebuste esitajad. Sellegipoolest on kohtud mõne üksiku juhtumi puhul 

andnud politseile käsu pealiskaudse uurimise läbiviimiseks. Mõnes kokkuvõttes, mida 

Pascualil oli olnud võimalik lugeda, pole politsei korralikku uurimist läbi viinud ja on 

piirdunud vaid kohtule sünnituspalatite endiste töötajate nimede esitamisega, mis aitab 

juhtumi uurimisele vaid vähesel määral kaasa või ei aita üldse. Näiteks ei ole kohtud, välja 

arvatud mõnel üksikul juhul, andnud korraldust uurida rahvastikuregistrisse kantud 

vastsündinute sünde ja surmasid, et saadud andmeid sünnituspalatite andmetega võrrelda. 

Ametiasutused on kas huvi puudumisest või muudel põhjustel jätnud kaebuse esitajad täiesti 

omapead. 

Pascual juhtis tähelepanu asjaolule, et mõjutatud inimestel on vähe usku DNA testidesse, 

mida ohvrite ühingutega lepingu sõlminud eralaborites tehakse. Nendes on esinenud vigu. 

Ainult umbkaudu poolsada last on geneetilise ekspertiisi abil taasleidnud oma ema, kes oma 

lapsest sunniviisilise lahutamise ajal vallaline oli. Nii võib tunduda, et röövitud laste 

vandenõu mõjutas ainult üksikemasid, kes olid kahtlemata diktatuuri ajal üks kõige 

haavatavamaid rühmi. Selline arusaam muudaks skandaali pelgalt ideoloogiliseks küsimuseks 

ja jätaks täielikult kõrvale selle, kui erakordne äri oli Hispaanias laste röövimine viiekümne 

aasta jooksul. Ajakirjanik väitis, et Hispaania valitsus soovib jätta muljet, et röövitud laste 

otsimist toetatakse. Väga vähesed ohvrid pöörduvad justiitsministeeriumi loodud büroosse, 

sest nad ei usalda seda. Erakonnad peavad kiiresti selles valdkonnas riigiülesele kokkuleppele 

jõudma. 

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: 

 Eleonora Evi, kes küsis amnestiaseaduse kohaldamise kohta selle kuritegeliku rühma 

toime pandud kuritegude puhul; 

 Julia Pitera, kes märkis, et sündmused toimusid konkreetsel ajaloolisel perioodil, ja 

küsis, kuidas saaks erakliinikute arhiivid kättesaadavaks muuta; 

 Jude Kirton Darling küsis, kas on uuritud võimalust võtta ühendust teiste Euroopa 
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riikide ühingutega, kus on olnud sarnaseid probleeme, näiteks Iirimaa. 

 

Vila Torres vastas: 

 

• Iirimaaga on seoses sarnaste juhtumitega ühendust võetud. Arvesse on võetud ka 

katoliku kiriku vastust sarnastele juhtumitele Argentinas. 

Ümarlaud petitsioonide esitajatega (23. mai 2017)  

Petitsioonide esitajad tutvustasid parlamendiliikmetele viimaseid arenguid nende juhtumites. 

Kõik kurtsid uurimise puudulikkuse ja vastuvõetamatult pikkade menetlustähtaegade üle, 

valitsuse õigusliku kohustuse üle dokumente säilitada ja need huvitatud osapooltele 

kättesaadavaks teha ja ametiasutuste poolse kaitse puudumise üle, kuna uurimise ja 

tõendamise kohustus lasub ohvritel. Nad kritiseerisid avalikult justiitsministeeriumi loodud 

teabeteenistust, mida nad nimetasid ametiasutuseks, mis ei paku ei psühholoogilist abi ega 

juriidilist nõustamist.  

Petitsioonide esitajad soovisid vajalike DNA testide tasuta tegemist; kuriteo aegumise 

kriteeriumide ühtlustamist kohtunike seas; spetsiaalse politseirühma moodustamist, mis 

tegeleks ainult röövitud imikutega, ja riikliku mõjutatud isikute andmebaasi loomist; seda, et 

menetlusi ei arhiveeritaks; seda, et Vatikanile avaldataks survet, et asjaomased usulised 

ühingud avaksid oma toimikud ja tagaksid neile ligipääsu kohtusüsteemile ja perekondadele; 

uurimiskomisjoni loomist Hispaania parlamendis. 

Kõik rääkisid katsumustest, mida nad olid pidanud oma kadunud sugulasi otsides läbima, ja 

palusid, et riik võtaks vastutuse ja vabandaks ohvrite ees. Tuleb märkida, et petitsioonide 

esitajatel puudus selgelt usaldus kohtusüsteemi ja läbiviidud uurimiste suhtes. 

Euroopa Parlamendi liikmetega peetud ümarlaual olid kohal järgmised petitsioonide esitajad: 

• Ruth Appleby (petitsioon nr 758-13) andis oma juhtumi hetkeseisust ülevaate. A 

Coruña kohus lükkas tema viimase kaebuse 2015. aastal tagasi ja ka tema viimane kaebus 

ülemkohtule lükati tagasi. Ta on nüüdseks kasutanud kõiki õiguskaitsevahendeid Hispaanias 

ja on seepärast kaevanud asja edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse Strasbourgis, praeguse 

hetkeni ei ole tal kordagi palutud anda kohtu ees tunnistust. Ta leidis, et viivitused on olnud 

vastuvõetamatud ja tal ei ole usku ametlikku uurimisse, mis siiani tema juhtumiga seoses on 

korraldatud. 

•  Patricia, Eustoquia Camarero Urquiza tütar (petitsioon nr 0927-13) kurtis, et 

ametiasutused ei anna ega soovigi anda mingit teavet tema venna kohta, et sellised 

dokumendid nagu lahkamisaruanne on täis valeteavet ja et tema juhtum lükati Granadas 

tagasi, kuid prokurörid ja politsei ei ole seda lähemalt uurinud ja et on esitatud süüdistused 

tõendite puudumise kohta. 

• Härra Isasmendi, kes esindas Eduardo Raya Retamerot (petitsioon nr 1013-12), ütles, 

et juhtumi üksikasjad on juba petitsioonis esitatud, kuid sõnas, et surnukeha, mille Eduardo 

Raya Retamerot mattis, ei kuulunud tema tütrele, mida tõendavad ka proovid ja DNA analüüs. 

Kõiki õigusabivahendeid kuni konstitutsioonikohtuni välja on kasutatud. Ta mõistis hukka 

Granadas aastatel 1990–1992 toimunud arreteerimised ja liigitas need inimsusvastasteks 
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kuritegudeks. Ta leidis, et kohtuasjade arhiveerimine on tingitud ametiasutuste järelmeetmete 

puudumisest ja nende pakutud puudulikust abist. 

•  María de las Mercedes Bueno Morales (petitsioon nr 1772-12) ütles, et tema juhtumi 

kohta, mis käsitleb imikust tütre kadumist Cadizis, puudub uus teave. Ta süüdistas riiki, 

nõudis juhtumite kohtu ette toomist ja leidis, et ohvritel ei peaks lasuma tõendamiskohustus. 

Ta palus juriidilist ja psühholoogilist tuge suurimale ohvrite rühmale Hispaanias. Tema jaoks 

on tegu inimsusvastaste kuritegudega ja riik on tekkinud olukorra eest vastutav. 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (petitsioon nr 1772-12) ütles, et ajalooarhiivid on täis 

loodete surmajuhtumeid, kuid et uurimised lõpetati 2013. aastal, kuna prokurör keeldus 

aastakümneid tagasi maetud imikute säilmete uurimise võimalusest. 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (petitsioon nr 1772-12) ütles, et ta ei usalda riiki, et 

ohvrid viivad uurimisi läbi iseseisvalt ja et ta soovib sõltumatu komisjoni loomist, mis 

tegeleks juhtumite uurimisega, mille kohtud on arhiveerinud. 

• Francisco González de Tena (petitsioon nr 1772-12), kes esindab ühendust „Colectivo 

sin identidad de Canarias“, palus Euroopa Parlamendil sekkuda riiklike ametiasutuste 

tegevusetuse tõttu, ta soovis ka kiriku arhiivide avamist ja mõistis hukka dokumentide 

tahtliku hävitamise, mis tema hinnangul peaks olema määratletud kuriteona. 

• Esperanza Ornedo Mullero (petitsioon nr 1772-12), kes esindab ühingut Huelva, ütles, 

et talle valmistab muret tema petitsiooni dokumenteerimine. Ta seadis kahtluse alla tema 

juhtumit käsitleva kohtuprotsessi ja uurimise lõpetamise. Ta on otsustanud kaevata asja edasi 

Euroopa Inimõiguste Kohtusse Strasbourgis.  

• Josefina Marina Perez Sanchez (petitsioon nr 1772-12) otsib endiselt oma ema, kes 

sündis Valencias La Casa Cuna haiglas, ja selle haigla eest vastutav usuline ühing tõrgub 

tema vanemate kohta andmete väljastamisel. Ta palub kiriklike arhiivide avamist. 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (petitsioon nr 1772-12) ütles, et temalt rööviti 

Jerezi linnas asuvast haiglast kaksikud poeg ja tütar ja et ükski riigi esindaja ei ole nõustunud 

temaga sellest rääkima. Ta väljendas pahameelt, et uurimisi on pidanud läbi viima ohvrid. Ta 

süüdistas riiki sellise olukorra tekkimises, vastuste andmisest hoidumises ja selles, et 

kohtunikud nüüd kohtuasju arhiveerivad. Ta palus Euroopa Parlamendilt abi nende 

kohtuasjade taasavamisel. Ta rääkis emotsionaalselt oma aastate jooksul läbi elatud 

kannatustest ja raskustest, öeldes, et ta usub, et ta ei sure vanadusse, vaid murtud südamesse. 

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: 

 Eleonora Evi, kes rõhutas, et kohtusüsteem ei soovi juhtumeid lahendada. Ta ütles, 

et valitsus peaks järgima ÜRO vägivaldsete ja pealesunnitud kadumiste töörühma 

soovitusi ja et laste õiguste ja identiteediõiguse kaitsmise jõustamiseks peaks 

olema poliitiline tahe; 

 Julia Pitera küsis petitsioonide esitajatelt, miks nad ei ole pöördunud Hispaania 

parlamendi petitsioonikomisjoni poole ja et kas nad on usuliste rühmituste 

arhiivide avamise palumiseks Vatikani poole pöördunud, kasutades ära praeguse 

paavsti Franciscus I liberaalsemat hoiakut; 
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 Tatjana Ždanoka palus, et süüdlaste üle mõistetaks kohut, ja leidis, et on 

vastuvõetamatu, et hetkel on kohtus ainult üks juhtum; 

 Michela Giuffrida kutsus riiki üles tasuma ohvrite DNA testide eest ja võtma enda 

kanda kohtu- ja õiguslikud kulud ning pakkuma ohvritele psühholoogilist tuge. Ta 

kutsus üles looma ka politsei rakkerühma päringute koondamiseks, tagama 

juurdepääsu eraarhiividele ja andma mõjutatud isikutele ohvri staatuse. Ta palus 

mõjutatud isikutelt, et nad kasutaksid ajakirjandust, et nende sõnum ühiskonnani 

jõuaks;  

 Jude Kirton Darling palus riiklikul tasandil avaliku uurimise korraldamist ja leidis, 

et probleemi peab uurima sõltumatu komisjon. Samuti palus ta, et Vatikani 

survestataks, et nõuda kirikuarhiivide avamist; 

 Rosa Estarás leidis, et tunnistused olid südantlõhestavad, et valitsus tegutseb heas 

usus, et tema usub valitsuse soovi juhtunut uurida ja et tõe otsimine aitaks ohvreid. 

Ta kutsus üles tagama tasuta DNA testide tegemist, tagama juurdepääsu 

dokumentidele, mis on uurimise seisukohast vajalikud, kõrvaldama ohvreid 

takistavad asjaolud (kuigi ta rõhutas veel kord kohtusüsteemi sõltumatust) ja 

avama arhiive ning käsitlema saadud tõendusmaterjali kohtus; 

 Josep-Maria Terricabras kutsus peaprokuratuuri üles süüdistuste jaoks 

tõendusmaterjali koguma ja ütles, et seda ei peaks tegema ohvrid. Ta kutsus 

kohtunikke üles kuritegude aegumise kriteeriumeid ühtlustama (peaprokuratuur 

kasutab ühtlustatud kriteeriume, kuid see ei kajastu kohtunike otsustes) ja soovis, 

et määrataks ametisse rahaliste küsimuste koordinaator. Ta rõhutas ka seda, kui 

oluline on, et andmekaitset ei kasutataks kurjategijate kaitsmiseks; 

 Marina Albiol leidis, et kirik aitas omal ajal nende inimsusvastaste kuritegude 

toimepanemisele kaasa ja et neid peab uurima, valitsus hetkel seda kohustust tema 

sõnul aga ei täida. 

Kohtumine esindajatekoja justiitskomisjoniga (23. mai 2017) 

Euroopa Parlamendi delegatsiooni võttis vastu justiitskomisjoni esimees Margarita Robles 

Fernández, kes väljendas oma solidaarsust eelmisel õhtul Londonis toimunud terrorirünnaku 

ohvritega. Delegatsiooni juht Jude Kirton Darling tänas selle avalduse eest ja ohvrite 

mälestamiseks peeti minutiline leinaseisak. 

Justiitskomisjoni intervjueerimise eesmärk oli saada teada, mida esindajatekoda on küsimuse 

suhtes ette võtnud, ning vahetada seisukohti ja teavet parlamendi algatuste kohta, mis on 

kojas heaks kiidetud. Esindajatekoja justiitskomisjon on kiitnud selles valdkonnas X ja XI 

ametiaja jooksul heaks kaks mitteseadusandlikku ettepanekut (nimetatud ettepanekud on 

valitsusele suunatud algatused). 

 XI ametiaeg: mitteseadusandlik ettepanek vastsündinute röövide uurimise kohta (toimik 

nr 161/277), mille justiitskomisjon kiitis heaks 5. aprilli 2016. aasta koosolekul; 

 X ametiaeg: mitteseadusandlik ettepanek, millega nõutakse tungivalt, et valitsus 

suurendaks imikuröövi ohvrite aitamist (toimik nr 161/2585), mille justiitskomisjon 

kiitis heaks 10. juuni 2014. aasta koosolekul. 
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Jose Ignacio Prendes Prendes (fraktsioon Ciudadanos) kinnitas, et ohvrid on nende 

identiteedist ilma jäetud ja et tema fraktsioon on palunud, et neid tunnustataks 

inimsusevastase kuriteo ohvritena, mis tähendaks, et kuritegu ei aegu.  

Jaume Moya Matas (fraktsioonist Unidos Podemos, En Comú Podem ja En Marea) ütles, et 

kahetseb, et Euroopa Parlamendi liikmed peavad n-ö nende kodutööd tegema ja kutsus üles 

võtma meetmeid demokraatia taastamiseks. Ta kutsus riiki üles selles küsimuses vastutust 

võtma ja tunnustama mõjutatud isikuid kui ohvreid, mis annaks neile õiguse tasuta õigusabile, 

toetusele ja nõustamisele, ning looma tsentraliseeritud DNA toimiku (tasuta testidega 

asjassepuutuvatele isikutele). Matas nõudis ka justiitsministeeriumi teabekeskuse 

ümberkorraldamist ja sellele rohkemate vahendite eraldamist, samuti seda, et 

peaprokuratuuris loodaks valdkonnaga tegelemiseks eri osakond, kes tegutseks 

omaalgatuslikult. 

Maria Jesus Moro Almaraz (Rahvapartei fraktsioon) leidis, et seda teemat ei tohiks 

demagoogiliselt kasutada ning väide, et edasiminekut pole toimunud, on tõe väänamine. 

Justiits-, sise- ja tervishoiuministeerium ning peaprokuratuur asusid kiiresti tegutsema kohe 

pärast seda, kui nad 2011. aastal esimestest kaebustest teada said (2012. aasta veebruaris). 

Komisjon oli vastu võtnud kaks algatust ja viimane neist võeti vastu ühehäälselt. Komisjon oli 

palunud, et loodaks geneetiliste profiilide tsentraliseeritud andmebaas (kuhu on koondatud 

riikliku toksikoloogia ja kohtuekspertiisi instituudi tehtud testid) ning et imikuröövidest 

mõjutatud isikutele tagataks selge ohvriseisus. 

Jude Kirton Darling ütles, et eeskuju võiks võtta Iirimaa kogemusest, kuna on näha, et 

mõjutatud isikud ei usalda läbiviidud uurimisi ning see on tõsine probleem. Ta uuris ka 

sõltumatu uurimiskomisjoni loomise võimaluse kohta. 

Michela Giuffrida ütles, et tegu on traagilise olukorraga, kus mineviku kohta tõe 

teadasaamine on oluline. Ta väljendas veendumust, et konkreetsete tulemusteni jõudmine on 

tähtis, ja tegi ettepaneku, et DNA proovid ja õigusabi peaksid olema mõjutatud isikutele 

tasuta, et tuleks luua eriprokuröri ametikoht ja teemat käsitlev uurimiskomisjon ning tagada 

ametlik ohvri staatus. 

Justiitskomisjoni esimees Margarita Robles Fernández (sotsialistide fraktsioon) selgitas, et 

poliitikat ja kuritegusid ei tohiks omavahel segada. Ta selgitas, et kuriteo aegumisega seoses 

on tekkinud probleem, sest kriteeriumide ühtlustamine seisab ühe ülemkohtu otsuse taga. 

Fernández palus, et kohtuotsuseid ei hinnataks, kuna iga juhtumit menetletakse eraldi ja 

sõltumatult. Esimees selgitas, et 1987. aastal muutus lapsendamise ja rahvastikuregistri 

seadus ja riik võttis uuesti enda kanda volitused, mis enne kuulusid valdadele. Ta ütles, et 

uurimiskomisjoni taotlus on hetkel raportööride kogu käes ja oodatakse edasiste meetmete 

võtmist. 

Ester Capella y Farre (fraktsioon ER) selgitas, et 2010. aastal alguse saanud ajaloolise mälu 

protsess pole veel lõpule jõudnud ja et selleks on vaja õiglust, tõtt ja kahjude hüvitamist. Ta 

märkis, et 2016. aastal taotlesid liitfraktsioon Unidos Podemos ja sotsialistide fraktsioon 

esindajatekojalt uurimiskomisjoni loomist, ja leidis, et tuleks paluda prokuratuuri ja 

politseirühmade spetsialiseerumist.  
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Kohtumine Hispaania peapiiskoppide konverentsiga (23. mai 2017) 

Jose Maria Gil Tamayo, Hispaania peapiiskoppide konverentsi peasekretär 

Carlos López Segovia, sekretäri asetäitja üldasjade valdkonnas 

Jesus Miguel López Nieto, õigusteenistuse tehniline sekretär 

Jose Maria Gil Tamayo märkis, et süütutele osapooltele kahjude hüvitamine on oluline, 

samuti on oluline otsida õiglust, mälu ja heakstegemist.  

Ta selgitas, et peapiiskoppide kongress esindab Hispaania piiskoppe ja eksisteerib alates 

Vatikani II kirikukogust. Tegemist on Hispaania piiskoppide kollegiaalse institutsiooniga, mis 

allub Roomale, seega on peapiiskopkonnad autonoomsed ja alluvad otse paavstile. Seega on 

peapiiskoppide konverentsil piiratud arv pädevusi. 

Tamayo lisas, et valdade arhiivid on olnud olemas alates Trento kirikukogust (16. istung) ja et 

neisse on kantud andmed kiriku sakramentide kohta (ristimised, pulmad jne). Neile pääsevad 

ligi asjaomased osapooled (kooskõlas andmekaitseseadusega), kuid kui andmeid taotletakse 

kohtu teel või kui seda teeb peaprokuratuur, ei ole arhiivide avamine mingi probleem. 

Tamayo tuletas meelde, et konverentsil puudub piiskopkondade üle igasugune pädevus ja et 

iga vald sõltub ühest piiskopkonnast. Õigustatud huvi korral on aga võimalik piiskopi poole 

pöörduda ja kindlasti pole juurdepääsul arhiivide andmetele mingeid probleeme. Valdades 

asunud tsiviilinstitutsioonide sakramentaalarhiivid anti üle riigiinstitutsioonidele. Esimees 

selgitas, et 1987. aastal muutus lapsendamise ja rahvastikuregistri seadus ja riik võttis uuesti 

enda kanda volitused, mis enne kuulusid valdadele.  

Kuidas saada juurdepääsu arhiividele? Ristimise valla kaudu tagatakse juurdepääs ja 

kolmandate isikute konfidentsiaalsus. Tamayo pakkus maksimaalset koostööd kehtivate 

õigusaktide piires. Kogudused on eespool toodust erinevad, need on täiesti autonoomsed ja 

alluvad otse Vatikanile. 

Julia Pitera küsis mitu küsimust andmete kokkulangevuse kohta ristimistõenditel ja 

rahvastikuregistris. Ta märkis, et kuna 20. sajandi teisel poolel muutus järjest tavalisemaks 

provintside pealinnade avalikes haiglates sünnitamine, on enamik sünniandmeid kantud 

pigem rahvastikuregistrisse, kuna ristimine toimub hiljem. Andmed laste hukkumise kohta on 

kantud rahvastikuregistrisse ja mitte kirikuregistritesse. 

Eleonora Evi küsis, kas kadumistel oli ideoloogiline varjund ja kas oli kohalikke vandenõusid, 

ning leidis, et ohvrite isiklike tragöödiatega tegelemiseks tuleks luua uurimiskomisjon. 

Marina Albiol kinnitas, et imikute kadumise põhjuseks 1940.–1990. aastatel oli ideoloogiline 

repressioon ja seejärel tulus äri. Ta arvas, et usukogudused, lastekodud ja salajased sünnitused 

moodustasid süsteemi, mis tingis osaliselt olukorra väljakujunemise. Ta küsis, kas kirik oleks 

valmis läbi viima sisest uurimist ja kas koguduste arhiivid avatakse (ja kas neid säilitatakse 

määramata ajaks). Marina Albiol tundis huvi, kas kirik teeks selles valdkonnas ennetavalt 

koostööd ja annaks oma liikmetele soovitusi, kuidas selle tragöödia osas käituda. 

Josep-Maria Terricabras kutsus samuti kirikut üles selles küsimuses rohkem ennetavat 

koostööd tegema, nagu kirik on hiljuti teiste probleemide, näiteks pedofiiliajuhtumite puhul 
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teinud.  

Jose Maria Gil Tamayo kinnitas küsimustele vastates, et ta mõistab sündmused täielikult 

hukka ja et tema silmis ei ole nendel ühtegi õigustust. Ta kinnitas, et olukorrast, kus vaesusel 

ja aul oli suur osatähtsus, tuleb ajaloolises kontekstis aru saada. Tamayo palus, et süüdlasi 

karistataks, kuid et selle käigus ei määritaks mõne isiku toime pandud kuritegude tõttu 

teatavate usuliste rühmituste head nime ja tehtud tööd, ja väljendas uskumust, et varjatud 

lapsendamist esines, kuna puudusid sellekohased eeskirjad. Ta leidis, et oleks mõistlik 

provintside nõukogude ja koguduste arhiividele üldisi soovitusi teha, tagades alati kolmandate 

osapoolte õiguste kaitse. Samuti lubas ta koostada piiskoppidele arhiivide kohta suunised ja 

paluda nende koostööd selles valdkonnas. Tamayo leidis, et on võimatu, et kirik oleks 

institutsioonina vandenõus osaleda võinud. Ta kinnitas, et laste ebaseadusliku lapsendamise ja 

nende röövimisega tegelesid konkreetsed isikud ja et need tegevused tuleb lugeda 

kuritegudeks ja põhiõiguste rikkumiseks. 

Jude Kirton Darling küsis, kas kirik saaks justiitsministeeriumi tegevusega ennetavalt ühineda 

ja oma arhiivid andmekaitse inspektsiooni nõusolekul kättesaadavaks teha. Tamayo vastas, et 

andmed valdade arhiividest on peamiselt mikrofilmidel (mida tegid mormoonid) ja oli 

positiivselt meelestatud koostöö osas justiitsministeeriumi teabeteenistusega, et tagada 

juurdepääs kirikuarhiividele. Ta leidis, et arhiivide justiitsministeeriumile kättesaadavaks 

tegemine ei tohiks osutuda probleemiks, kui tagatakse kolmandate osapoolte õiguste kaitse. 

Jude Kirton Darling lisas lõpetuseks, et ta loodab, et paavst Franciscus I suurem tundlikkus 

taoliste probleemide suhtes, millega on tegeldud ka Argentiinas, aitab mingil määral olukorda 

lahendada, kui arhiivid õnnestub avada. 

Eleonora Evi uuris, kas miski annab alust arvata, et need juhtumid olid osa organiseeritud 

võrgustikust või et neil oli ideoloogiline taust. Kiriku vastus oli, et nende hinnangul ei olnud 

asjasse segatud organiseeritud võrgustik, pigem oli tegu eraldiseisvate pahatahtlike isikute 

tegudega. 

Üldised märkused  

Euroopa Parlamendi liikmete visiit oli nii sisu kui ka kohtumiste ajakava poolest intensiivne 

ning seda kajastati meedias laialdaselt. Delegatsioon soovib tänada kõiki asutusi, kes neid 

vastu võtsid. Imikute röövimine ja ebaseaduslik lapsendamine diktatuuri ja demokraatia 

algusaastate jooksul jättis Euroopa Parlamendi liikmetele sügava mulje ja nad soovisid 

näidata üles solidaarsust ohvrite ja nende perekondadega. Visiit oli tingitud vajadusest hinnata 

probleemi ulatust kohapeal ja uurida, milliseid meetmeid on võetud ja milliseid saaks veel 

võtta, et ohvrite probleemidega tegeleda, tõde välja selgitada ja vältida olukorra kordumist. 

Pärast visiiti on jäänud mulje, et erinevate ametiasutuste ja ohvrite, ajakirjanike ja 

advokaatide öeldus on ilmselgeid vasturääkivusi, mis tekitavad palju küsimusi.  

Euroopa Parlamendi liikmed tunnustasid asjaolu, et kõik osapooled tunnistasid, et kodusõja, 

Franco diktatuuri ja demokraatlike valitsuste ajal toimus vastsündinud laste röövimine. 

Erinevate osapoolte sõnul on mõjutatud inimeste arv aga erinev ning see ei aita probleemi 

mõõdet adekvaatselt hinnata. Samuti erinevad lähenemisviisid selles osas, kas imikute 

röövimise taga oli organiseeritud inimkaubitsejate võrgustik või üksikud kurjategijad. Kuigi 
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lähenemisviisid olid erinevad, oli siiski ilmne, et ohvrid ei usalda ametiasutusi ja tundsid, et 

nende teele seatakse takistusi, olgu siis selle tõttu, et nad ei pea läbiviidud uurimisi 

piisavateks, või kuna nad leiavad, et tõendamiskohustus ei peaks lasuma ohvritel. Nad 

tahaksid, et peaprokuratuur tegutseks ennetavamalt ja omaalgatuslikult kõigi juhtumite korral, 

mitte et koormus lasuks kohtumenetlustes ohvril. Parlamendiliikmed leidsid samuti, et 

ohvreid peaks paremini ja ennetavamalt aitama, seda nii psühholoogiliselt kui ka õigusalase 

nõustamise ja juhtumite haldusteabe vallas. Samas olid kõik parlamendiliikmed nõus, et 

probleem on tõsine ja et on vaja õiglust, mälu ja kahjude hüvitamist. 

Parlamendiliikmed rõhutasid, kui oluline on, et kirik teeks kohtusüsteemiga koostööd ja 

tagaks kohtute töö toetamiseks juurdepääsu arhiveeritud dokumentidele. Nad tundsid 

heameelt ka selle üle, et peapiiskoppide konverents väljendas oma pühendumust tagada 

justiitsministeeriumile juurdepääs oma arhiividele, ja väljendasid kahetsust, et seda ei oldud 

esmajoones tehtud. 

Soovitused 

Petitsioonikomisjon esitab eespool nimetatut arvesse võttes liikmesriigi pädevatele 

ametiasutustele järgmised soovitused. 

1. Petitsioonikomisjon peab kahetsusväärseks, et petitsioonide esitajad, ohvrid ja ohvrite 

ühingud kaebavad ametiasutuste kohustuste eiramise üle, et ametiasutused neid ei kaitse 

ja ei ole kaebusi senini asjakohaselt uurinud; komisjon palub Hispaania ametiasutustel 

alustada viivitamata petitsioonide esitajate ja mõjutatud isikute ühendustega aktiivset, 

kestlikku, stabiilset ja konkreetset dialoogi;  

2. soovitab määrata eriprokuröri, kes tegeleks kõigi vastsündinute väidetava röövimise ja 

ebaseadusliku lapsendamise juhtumitega; 

3. kutsub riigiprokuratuuri üles tegutsema ennetavamalt ja omaalgatuslikult nende 

juhtumite korral, et vältida kohtumenetlustes koormuse lasumist ohvril; 

4. tuletab meelde, et Hispaania riik on kohustatud tagama ÜRO lapse õiguste 

konventsiooni ja kõigi isikute kaitsmist kadunuks jääma sundimise eest käsitleva ÜRO 

deklaratsiooni täies ulatuses täitmise; on seetõttu seisukohal, et Hispaania riik peab 

röövitud laste juhtumite korral lähenema probleemile institutsiooniliselt ja võtma kõik 

vajalikud meetmed tagamaks, et riiklik õigusraamistik vastab rahvusvahelisest õigusest 

tulenevatele kohustustele; 

5. on seisukohal, et Hispaania riik peab ratifitseerima ÜRO konventsiooni aegumistähtaja 

mittekohaldamisest sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude suhtes ning 

tunnistama röövitud laste juhtumitega seotud toimepandud kuritegusid inimsusvastaste 

kuritegudena; 

6. on kindlal seisukohal, et nii Franco diktatuuri ajal toime pandud röövitud laste 

juhtumitega seotud võimalikke kuritegusid kui ka neid, mis toimusid hiljem, tuleks 

sügavuti ja tulemuslikult uurida ning nende suhtes ei tohi kohaldada mingit amnestiat; 

kutsub seetõttu Hispaania ametiasutusi üles võtma vajalikke õiguslikke ja juriidilisi 

meetmeid, et tunnistada kehtetuks kõik riikliku õiguse tõlgendused, mis on selle 
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eesmärgi tegeliku saavutamisega vastuolus;  

7. nõuab selge protokolli koostamist, mille kohaselt vastutavad ametiasutused teises 

liikmesriigis elavaid ohvreid käsitlevate juhtumite uurimise eest kuriteoohvrite õiguste 

direktiivi artikli 17 kohaselt, ja nõuab tihedamat koostööd kõigi seotud ametiasutuste 

vahel; 

8. kutsub Interpoli üles jälgima uurimisasutuste tegevust piiriüleste juhtumite puhul; 

9. soovitab tungivalt Hispaania ametiasutustel koostöös ohvrite ja neid esindavate 

ühendustega töötada välja ja rakendada esmajärjekorras konkreetsed haldusalased ja 

õiguslikud lahendused, sealhulgas ohvritele kohtukulude vältimiseks määratud tasuta 

õigusabi, et kohtusüsteem ja prokuratuur viiksid läbi ex-officio uurimise vastsündinute 

väidetavate röövimisjuhtumite osas, mida ELi kodanikud oma petitsioonides Euroopa 

Parlamendile kirjeldavad, ja et ohvritele pakutaks ennetavalt tuge; 

10. rõhutab, et Hispaania ametiasutused peavad tugevdama ohvrite ja nende ühingute otsese 

osalemise ja nendega dialoogi pidamise kanaleid, et leida lahendus tõhusa dialoogi 

kaudu, mis suurendaks ohvrite usaldust tulevaste uurimiste suhtes; 

11. tuletab meelde, et enamik juhtumeid toimus ajavahemikul 1940–1992, nagu võib välja 

lugeda registreeritud petitsioonidest ja kaebustest; soovitab Hispaania valitsusel 

tunnistada Franco diktatuuri ajal riigi kaasatust ja/või ükskõiksust imikute 

süstemaatilises röövimises ja ebaseaduslikes lapsendamistes, mis oleks esimene samm 

selle poole, et tagada ohvrite õigus tõele, õiglasele kohtupidamisele ja hüvitisele, ning 

kindlustaks, et sellised asjad enam ei kordu; 

12. kutsub Hispaania ametivõime tungivalt üles võtma viivitamata vajalikud meetmed, et 

valitsus eraldaks ressursid ja võtaks meetmed, et lahendada kõik väidetavad imikute 

röövimise ja ebaseadusliku lapsendamise juhtumid, ning et ametiasutused kinnitaks oma 

kohustust, alustades teabekampaaniaid, mis hõlmavad ka sotsiaalvõrgustike kasutamist, 

et suurendada kõigi asjaosaliste teadlikkust vajadusest teha koostööd ja tegutseda 

võimalikult tihedas koostöös ohvrite ühendusega;  

13. soovitab luua nende juhtumitega seoses avaliku ja sihtotstarbelise riiklikku DNA-

andmebaasi, et võimaldada ohvritega seotud teavet kontrollida ja aidata neil leida oma 

tegelikud pereliikmed; kutsub üles tagama muu hulgas INTCFi kaudu tasuta DNA 

testide tegemise võimaluse kõigi väidetavate imikuröövi juhtumite puhul, ilma et selleks 

oleks vaja kohtu- või prokuröri määrust, ning seaduslikult asutatud ohvrite ühingute 

esindajate osalusel ja/või järelevalve all;  

14. soovitab võtta vajalikud meetmed, et tagada vastsündinute tuvastamisel turvalisus ja et 

emast põlvnemise kindlaksmääramisel ei jääks ühtegi kahtlust, viies läbi vajalikud 

meditsiinilised ja biomeetrilised kontrollid ning analüüsid;  

15. peab kahetsusväärseks, et Hispaania valitsus on teinud vähe edusamme 2014. aasta 

ÜRO vägivaldsete ja pealesunnitud kadumiste töörühma aruande soovituste 

rakendamisel ja kutsub Hispaania valitsust üles soovitusi kiiremas korras rakendama, 

võttes eeskätt vastu kadunud inimeste otsimise riikliku kava; 
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16. soovitab eraldada justiitsministeeriumi vastsündinute võimalikust röövimisest 

mõjutatud isikute teabekeskusele rohkem vahendeid ja tagada, et ohvrid saavad kindla 

kinnituse Hispaania ametiasutustelt, et nende psühholoogilise abi ja õigusalase 

nõustamise kulud kaetakse, et neil on sotsiaalkaitse ja täielik juurdepääs haldusteabele, 

võttes seejuures arvesse kuriteoohvrite õiguste direktiivi (2012/29/EL); 

17. kiidab heaks mõnede piirkondlike parlamentide (nt Navarra) otsused tagada ohvritele 

tasuta õigusabi ja soovitab Hispaania valitsusel võtta vastu mehhanismid ja sarnased 

õigusmeetmed riigi tasandil, et kõigil kodanikel ja mõjutatud perekondadel oleks 

võimalik saada riigis võrdset toetust ja kaitset, sealhulgas tasuta juurdepääsu tagamine 

õigussüsteemile ja kaebuste nõuetekohane käsitlemine kõigi juhtumite puhul; 

18. võtab teadmiseks suunised ja konkreetsed meetmed, mis anti välja esindajatekoja 

justiitskomisjoni poolt heaks kiidetud mitteseadusandlike ettepanekutega vastsündinute 

röövide uurimise kohta ja imikuröövi ohvrite aitamise kohta (väljaandmise kuupäevad 

vastavalt 5. aprill 2016 ja 10. juuni 2014); 

19. väljendab heameelt selle üle, et fraktsioonid leppisid kokku, et 2017. aasta riigieelarves 

määratakse justiitsministeeriumi eelarvest 100 000 eurot selleks, et analüütiliselt 

tõestatud andmetele tuginedes saavutataks mõjutatud isikute kaebuste parem 

menetlemine ja lahendamine; soovitab varast läbivaatamist, et veenduda piisavate 

vahendite olemasolus; võtab samuti teadmiseks, et kompromissettepaneku abil jõuti 

kokkuleppele, milles rõhutatakse sõnaselget kohustust luua mõjutatud isikute 

teenindamiseks ja geneetiliste profiilide uurimiseks tehnoloogiline platvorm; 

20. võtab teadmiseks suunised, mille peaprokuratuur andis välja ringkirjas 2/2012 

kriteeriumide ühtlustamise kohta vastsündinute röövimisega seotud menetlustes, ja 

soovitab kohtute üldnõukogul uurida nimetatud kuritegude kriteeriumide ühtlustamise 

võimalikkust, et vältida kuritegude aegumist; soovitab tagada juurdepääsu 

rahvastikuregistrite ja haiglate vanadele sünniregistritele ning seda juurdepääsu 

hõlbustada;  

21. palub tungivalt Hispaania ametiasutustel tagada ohvritele pidev tasuta psühholoogiline 

tugi asjakohaste spetsialistide abiga;  

22. nõuab väidetava imikuröövi ja ebaseadusliku lapsendamise läbi elanud inimeste 

täielikku ja tegelikku kaitset, et ohvri eristaatus oleks nii vanematel kui ka tuvastatud 

lastel ja et neil oleks võimalus saada riigipoolset hüvitust kooskõlas kuriteoohvrite 

õiguste direktiiviga; 

23. toonitab vajadust, et kirikuvõimud tunnistaksid oma võimalikku kaasatust 

imikuröövides ja ebaseaduslikes lapsendamistes ning vabandaksid ohvrite ees; nõuab 

tungivalt, et kirikuvõimud teeksid ennetavalt ja tõhusamalt koostööd 

justiitsministeeriumiga ning annaksid ohvritele juurdepääsu valdade ja koguduste 

arhiividele, tehes andmed täielikult kättesaadavaks ja tagades võimalikult suure 

läbipaistvuse, et hõlbustada kohtusüsteemi uurimiste käiku ning aidata võimaluse korral 

kaasa taasühinemistele; 

24. tunnustab katoliku kiriku antud kauaoodatud vabandust, mis oli suunatud naistele, kes 

osalesid Ühendkuningriigis sunniviisiliselt lapsendamises, ja ergutab samasugusele 
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ohvrite tunnustamisele Hispaanias; 

25. soovitab luua esindajatekojas või senatis uurimiskomisjoni, mis aitaks probleemi 

paremini tundma õppida, hinnata, kas INTCFi tulemused on piisavad, teha kindlaks, kas 

tegemist oli petturitest üksikisikute või institutsionaliseeritud inimkaubitsejate 

võrgustiku tegevusega, ning mis pakuks välja asjaolude kindlakstegemist toetavad 

parandusmeetmed, et vältida sarnase olukorra kordumist tulevikus; uurimiskomisjoni 

peaksid kuuluma ohvrite ühingud, justiitsministeerium ning OMC (Organizacion 

Medica Colegial). 

26. peab äärmiselt oluliseks erikohtukolleegiumi asutamist, mille toimimiseks tagatakse 

vajalikud rahalised vahendid ja politsei toetus ning mis tegeleb väidetavate lapseröövi 

juhtumite uurimistega; 

27. kutsub üles looma õigusabikeskuse, et tegeleda ajutiste uurimistega, pidades samas 

silmas ka suurt hulka kaebusi, milles käsitletavaid juhtumeid iseloomustavad samad 

tunnused;  

28. rõhutab, et sedavõrd suure hulga tõendite korral on võimalik märgata röövitud laste 

juhtumitega seoses esitatud materjalide sidestuvat ja süsteemset iseloomu; palub 

Hispaania ametiasutustel tegeleda sügavuti uurimisega, võttes täielikult arvesse kõiki 

kahju kannatanud kodanike esitatud kaebusi ning neid tõendavaid dokumente; 

29. toonitab, kui oluline on, et Hispaania valitsus teeks täiel määral koostööd imikuröövide 

ja ebaseaduslike lapsendamistega tegelevate rahvusvahelistes uurimistes, eeskätt 

kohtuasjas 4591/2010, mida juhib Argentiina kohtunik María Servini de Cubria, ning 

hiljuti Mehhiko peaprokuratuuri algatatud uurimises; 

30. kutsub Euroopa Komisjoni, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit 

oma pädevuste raames uurima sunniviisilise või tahtmatu kadumise ohvrite õiguste 

võimalikku rikkumist Hispaania ametiasutuste poolt ja pidama selle üle tõhusat 

järelevalvet;  

31. teeb petitsioonikomisjoni esimehele ülesandeks edastada käesolev raport kõikidele 

petitsiooni esitajatele ning imikuröövi ja ebaseaduslike lapsendamiste ohvrite 

seaduslikult asutatud ühingutele, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile, 

Euroopa Komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile, 

Hispaania valitsusele, Hispaania autonoomsete piirkondade valitsustele, Hispaania 

ombudsmanile ning ÜRO isikute sunniviisilise või tahtmatu kadumise töörühmale.  
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Fraktsiooni PPE vähemuse arvamus  

 

Fraktsioon PPE toetab Hispaania lapseröövijuhtumite ohvrite õigust sõltumatule ja tõhusale 

kohtulikule uurimisele.  

 

Toetame kõikidele ohvritele tasuta DNA testide võimaldamist; kutsume kirikut üles andma 

mõjutatud perekondadele juurdepääsu arhiividele; kiidame heaks otsuse suurendada 

märkimisväärselt ohvritele tuge pakkuva justiitsministeeriumi teenistuse vahendeid, samuti 

toetame uurimiskomisjoni moodustamist esindajatekojas, et täita petitsiooni esitajate 

nõudmised.  

 

Arvestades, et kõnealuse teabekogumismissiooni puhul on tegemist väga tundliku teemaga, 

oleme seisukohal, et aruanne peab olema tasakaalustatud ja tuginema faktidele. Seetõttu 

toetasime delegatsiooni juhi aruande esialgset versiooni. 

 

Peame kahetsusväärseks, et lõpparuandes järeldatakse, et kõnealused kuriteod pandi toime 

Hispaania riigi poolt, nagu on märgitud fraktsiooni GUE/NGL muudatusettepanekutes 23 ja 

74. Rõhutame, et sellise järelduse tegemiseks ei ole tõendeid. Taunime asjaolu, et sellised 

avaldused näivad olevat sisemistes poliitilises huvides. Rõhutame, et mitte 

petitsioonikomisjoni vaid kohtusüsteemi ülesanne on kindlaks teha, kas kõnealused kuriteod 

pandi toime üksikisikute või institutsionaliseeritud inimkaubandusega tegeleva võrgustiku 

poolt.  
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