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Στόχος 

Στόχος της διερευνητικής επίσκεψης στην Ισπανία είναι να πραγματοποιηθεί συνάντηση με 

τους αναφέροντες που υπέβαλαν τις αναφορές αριθ. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 

1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1631/2012, 1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 

και 758/2013 και να διεξαχθεί διάλογος με τις εθνικές αρχές, προκειμένου να κατανοηθούν 

καλύτερα οι διάφορες πτυχές των καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τους αναφέροντες 

σχετικά με περιπτώσεις κλοπής νεογνών σε νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 

Φράνκο και μετά το πέρας της.  

Οι κλοπές και οι παράνομες υιοθεσίες σχετίζονται με τομείς του αστικού και ποινικού 

δικαίου οι οποίοι δεν διέπονται από τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Η ισχύουσα νομοθεσία 

της ΕΕ [συγκεκριμένα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (ο κανονισμός «Βρυξέλλες 

ΙΙΑ»)], διέπει μόνο ζητήματα δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης υφιστάμενων 

αποφάσεων σε άλλα κράτη μέλη.  

Συνεπώς, τα ζητήματα που εγείρονται από τους αναφέροντες υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του κράτους μέλους, το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις και την 

εσωτερική νομοθεσία του. 

Συνάντηση με το υπουργείο Δικαιοσύνης (22 Μαΐου 2017) 

κα. Carmen Sánchez-Cortés Martín, υφυπουργός 

κ. Joaquín Delgado Martin, γενικός διευθυντής σχέσεων με το δικαστικό σώμα 

(Administración de Justicia) 

κα. Carmen Troya Calatayud, συντονίστρια της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών σε θύματα 

ενδεχόμενης απαγωγής νεογνών, εισηγήτρια του Δικαστηρίου 

κ. Antonio Alonso Alonso, ιατρός της υπηρεσίας βιολογίας του τμήματος της Μαδρίτης του 

Εθνικού Ινστιτούτου Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας (INTCF) 

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Carmen Sánchez-Cortés Martín, υφυπουργός, η οποία 

δήλωσε ότι θεμελιώδης στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε περίπτωση απαγωγής 

νεογνών είναι η προσπάθεια να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή θεσμική στήριξη στους 

θιγόμενους, καθώς και να βρεθούν ρεαλιστικές και πρακτικές λύσεις για την υποστήριξη της 

διερεύνησης των υποθέσεων εκ μέρους των θιγομένων, οι οποίοι επιχειρούν να βρουν τους 

συγγενείς τους, με την επιφύλαξη της αποσαφήνισης των πραγματικών περιστατικών και 

τυχόν ποινικών ή άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανάληψη δράσης από το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 

στο πλαίσιο των ερευνών για ενδεχόμενες απαγωγές νεογνών, καθώς και στη λήψη μέτρων 

υποστήριξης των θυμάτων, απορρέουν από τις καταγγελίες, τις οποίες υπέβαλαν οι ενώσεις 

θυμάτων και σχετίζονται με ενδεχόμενη ύπαρξη δικτύου παράνομης εμπορίας νεογνών, 

κυρίως μεταξύ των ετών 1960 και 1980. 

Μετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων ιστορικού και πληροφοριών σχετικά με την 
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υπόθεση, το υπουργείο απηύθυνε πρόσκληση στις ενώσεις και τους ενδιαφερομένους που το 

είχαν ζητήσει, προκειμένου να συγκεντρώσει τα αιτήματά τους και να προβεί σε έναν πρώτο 

προσδιορισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, με σκοπό να δρομολογηθούν πιθανές 

λύσεις. Τον Φεβρουάριο του 2012 πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης μια πρώτη 

συνάντηση με τις ενώσεις και τους ενδιαφερομένους που είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα και 

τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διερεύνηση των πραγματικών 

περιστατικών. Το υπουργείο δεσμεύτηκε να ανοίξει δίαυλο διαρκούς και σταθερής 

συνεργασίας με τους ενδιαφερομένους, μέσω της πραγματοποίησης περιοδικών 

συναντήσεων. 

Επιπλέον, το υπουργείο διαπίστωσε την ανάγκη ενίσχυσης των μορφών συνεργασίας μεταξύ 

διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών: 

 Επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό να αναλυθούν οι δυνατότητες 

αποτελεσματικής δράσης των κρατικών αρχών επιβολής του νόμου κατά τη 

διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών. 

 Επικοινώνησε με τη γενική εισαγγελία (Fiscalía General del Estado) και ζήτησε να 

αναλυθεί η σκοπιμότητα κατάρτισης γενικών οδηγιών για όλους τους εισαγγελείς, 

στις οποίες θα καθορίζονται τυποποιημένα πρότυπα δράσης σε τέτοιες περιπτώσεις, 

με πρωταρχικό σκοπό την παροχή της μέγιστης δυνατής βοήθειας στα θύματα. 

 Επικοινώνησε με την ισπανική υπηρεσία προστασίας δεδομένων, στην οποία 

γνωστοποίησε τις συγκεκριμένες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι 

όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες που περιέχονται σε διάφορα αρχεία και 

μητρώα (φάκελοι νοσοκομείων, ληξιαρχικά βιβλία κ.λπ.). 

 Συνομίλησε με το υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας, 

προκειμένου να αναλυθούν τρόποι συνεργασίας στον τομέα αυτό, δεδομένων των 

επιπτώσεων που συνεπάγεται η υπόθεση όσον αφορά τη δράση που αναπτύχθηκε σε 

κλινικές και νοσοκομεία. 

 Επιπλέον, το υπουργείο Δικαιοσύνης προέβη παράλληλα σε ενέργειες στο πλαίσιο 

των οργανισμών που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του: συγκεκριμένα, το 

Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας (INTCF) και τα γραφεία 

παροχής βοήθειας στα θύματα. 

Κατά την πρώτη συνάντηση με τους ενδιαφερομένους, το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την 

ευκαιρία να διαπιστώσει ότι σε πολλές υποθέσεις είχε ακολουθηθεί η ποινική οδός, η οποία 

ωστόσο δεν λειτούργησε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένου ότι, με την επιφύλαξη 

των ποινικών ή διοικητικών συνεπειών που μπορεί να προκύψουν από τα συγκεκριμένα 

πραγματικά περιστατικά, βασική προτεραιότητα των ενδιαφερομένων είναι ο εντοπισμός των 

μελών των οικογενειών τους. Συνεπώς, ήταν απαραίτητο να επικεντρωθούν οι προσπάθειες 

στη δημιουργία μηχανισμών που να διευκολύνουν την έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε να τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερομένων μια «υπηρεσία 

καθοδήγησης και παροχής διοικητικών πληροφοριών σε θύματα απαγωγής νεογνών». Για να 

διασφαλιστεί ότι η εν λόγω υπηρεσία, η οποία τέθηκε σε λειτουργία στις 26 Φεβρουαρίου 

2013, θα μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά της, αποφασίστηκε να ανοίξει γραφείο στην οδό 

Bolsa αριθ. 8 στη Μαδρίτη, στο οποίο εργάζονται καθημερινά υπάλληλοι που αναλαμβάνουν 

να επεξεργάζονται τους φακέλους και να παρέχουν βοήθεια στους ενδιαφερόμενους. Στο 

πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία διαθέτει πρωτόκολλο εσωτερικής οργάνωσης, το οποίο 

καταρτίστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, ενώ διαθέτει και ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
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στην οποία καταχωρίζονται όλα τα δεδομένα. 

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να παράσχει στους ενδιαφερομένους τα έγγραφα που έχει στην 

κατοχή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με γεννήσεις ή τοκετούς και τα οποία μπορεί 

να υπάρχουν σε ληξιαρχικά βιβλία, νεκροταφεία, νοσοκομεία, αρχιεπισκοπές, επαρχιακά 

συμβούλια, δήμους κ.λπ., καθώς και τεκμηριωμένες πληροφορίες, προκειμένου να 

μπορέσουν, κατά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι να θεμελιώσουν στα στοιχεία αυτά τις 

αστικές ή ποινικές διαδικασίες που κρίνονται κατάλληλες για να προσδιοριστεί η βιολογική 

τους σχέση με τους πραγματικούς τους γονείς. Στο εν λόγω γραφείο παρέχεται η απαραίτητη 

συγκατάθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων που αφορούν γεννήσεις ή τοκετούς στο 

υπουργείο Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας, προκειμένου να διασταυρωθούν με 

τα δεδομένα που περιέχονται στο κλινικό ιστορικό ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έχουν 

στην κατοχή τους τα κέντρα υγείας. Επιπλέον, το υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται στενά 

με την υπηρεσία παροχής πληροφοριών, μέσω των γραφείων καταγγελιών και παροχής 

υπηρεσιών στους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα. Για τον σκοπό αυτό, καθένας από τους 

φορείς που εργάζονται από κοινού στον συγκεκριμένο τομέα όρισε αρμόδιο σημείο επαφής, 

το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη συλλογή των πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους 

οι διάφοροι οργανισμοί εντός του πεδίου αρμοδιότητάς τους, με σκοπό να συγκεντρωθούν οι 

πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα για κάθε επιμέρους υπόθεση. 

Η πρόσβαση στα δεδομένα και τα έγγραφα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις που αφορούν ζητήματα όπως η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου, η 

ασφάλεια των δεδομένων, η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και η ευθύνη των δημόσιων 

αρχών. Κανένα δεδομένο σχετικά με τον ενδιαφερόμενο δεν συλλέγεται, άμεσα ή έμμεσα, 

χωρίς την ελεύθερη, ρητή και εν επιγνώσει συγκατάθεσή του, σύμφωνα με την ισχύουσα 

οικεία εθνική νομοθεσία. 

Για την ορθή διαχείριση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται δημιουργήθηκαν, με το 

διάταγμα JUS 2146/2012 της 1ης Οκτωβρίου, δύο αρχεία: 

 Το αρχείο αριθ. 119: Αιτήσεις παροχής διοικητικών πληροφοριών που υποβάλλονται 

από θύματα απαγωγής νεογνών. 

 Το αρχείο αριθ. 120: Προφίλ DNA θυμάτων απαγωγής νεογνών. 

Επιπλέον, εγκρίθηκαν επίσημα υποδείγματα αιτήσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 

θύματα προσκομίζουν τα τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία ταυτότητας που είναι απαραίτητα 

για τη λήψη των πληροφοριών και εγγράφων, καθώς και τα στοιχεία που απαιτούνται για την 

κατάρτιση της έκθεσης του Εθνικού Ινστιτούτου Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας 

(INTCF). Το INTCF κατάρτισε πρωτόκολλο δράσης για τη συγκέντρωση των ληφθέντων 

γενετικών προφίλ, με σκοπό να ενσωματωθούν σε μια ενιαία βάση δεδομένων η οποία θα 

επιτρέπει την αντιπαραβολή όλων των εμπλεκόμενων προσώπων ώστε να εξακριβώνεται η 

ύπαρξη γενετικής συμβατότητας. 

Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των δικαστικών διαδικασιών, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δυσνόητες για μεγάλο μέρος των πολιτών, και λαμβάνοντας υπόψη την 

προκληθείσα κοινωνική ανησυχία, το υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε αναγκαίο να θέσει στη 

διάθεση των θυμάτων όλα τα δυνατά μέσα, προκειμένου να έχουν ένα σημείο αναφοράς στο 

οποίο να μπορούν να στρέφονται για την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και κατάλληλης 

υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης. 
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Για τον σκοπό αυτό καταρτίστηκε επίσης ειδικό πρωτόκολλο για τις περιπτώσεις παράνομων 

υιοθεσιών, το οποίο εφαρμόζουν τα γραφεία παροχής βοήθειας σε θύματα που υπάγονται στο 

συγκεκριμένο τμήμα του υπουργείου. Το πρωτόκολλο είναι επίσης στη διάθεση γραφείων 

παροχής βοήθειας σε θύματα σε περιοχές στις οποίες οι αρμοδιότητες έχουν μεταβιβαστεί 

στις αυτόνομες κοινότητες. 

Στα γραφεία για τα θύματα παρέχεται προσωπική και ειδικευμένη υποστήριξη από πρόσωπο 

αρμόδιο για τον χειρισμό της διαδικασίας ή, εφόσον είναι αναγκαίο, από ψυχολόγο. 

Παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία για την κίνηση δικαστικών 

διαδικασιών, τη διενέργεια εξέτασης DNA και τη δυνατότητα συνοδείας από άλλο πρόσωπο 

στο πλαίσιο της δίκης. Επιπλέον, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη σε διάφορα στάδια 

κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με το γενικό μοντέλο παροχής βοήθειας 

που χρησιμοποιούν τα γραφεία. 

Τι παρέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία; 

 Διοικητικές πληροφορίες και έγγραφα: Μέσω της υπηρεσίας αυτής παρέχεται στους 

ενδιαφερομένους πρόσβαση στα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή 

τους το Υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλοι φορείς: ληξιαρχικά στοιχεία, ιατρικοί 

φάκελοι κ.λπ. 

 Δημιουργία αρχείου γενετικών προφίλ: Το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και 

Εγκληματολογίας θα συγκεντρώσει τα προφίλ που λαμβάνονται από γενετικές 

εκθέσεις τις οποίες προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι ή από ηλεκτρονικά αρχεία 

εργαστηρίων που δεν σχετίζονται με το INTCF, με σκοπό να ενσωματωθούν σε μια 

ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα καταστήσει δυνατή την αντιπαραβολή όλων των 

εμπλεκόμενων προσώπων ώστε να εξακριβωθεί η ύπαρξη γενετικής συμβατότητας, 

από την οποία μπορούν να προκύψουν ενδείξεις βιολογικών οικογενειακών σχέσεων 

(διαδικασία χωρίς κόστος για τον ενδιαφερόμενο). 

Ποιοι και με ποιον τρόπο έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία παροχής πληροφοριών; 

Πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ενδείξεις σχετικά με πιθανές περιπτώσεις απαγωγής νεογνών, 

συμπεριλαμβανομένων γονέων που αναζητούν τα βιολογικά τέκνα τους, τέκνων που 

αναζητούν τους βιολογικούς γονείς τους ή αδερφών που αναζητούν τα βιολογικά αδέρφια 

τους, καθώς και πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον. Στον ιστότοπο του υπουργείου 

Δικαιοσύνης είναι δημοσιευμένες όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη 

λειτουργία, τους στόχους και τους τρόπους πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία. Αίτηση για 

την παροχή πληροφοριών μπορεί να υποβληθεί στην υπηρεσία με διάφορους τρόπους: 

αυτοπροσώπως, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο 

επικοινωνίας του γραφείου μέσω του συνδέσμου που υπάρχει στον ιστότοπο του υπουργείου 

Δικαιοσύνης. 

Αφού υποβληθεί η αίτηση, και μέσω του σημείου επαφής που έχει οριστεί για καθένα από τα 

μέρη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία συνεργασίας, διαβιβάζονται οι απαραίτητες 

επιστολές με τις οποίες ζητούνται πληροφορίες και έγγραφα που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση. Μεταξύ των λοιπών σημαντικών καθηκόντων τα οποία εκτελεί η 

υπηρεσία παροχής πληροφοριών περιλαμβάνεται η διαχείριση της εισαγωγής στη βάση 

δεδομένων του Εθνικού Ινστιτούτου Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας των προφίλ DNA 

που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο, προφίλ τα οποία έχουν ληφθεί από ιδιωτικά 
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εργαστήρια. Πριν από την εισαγωγή τους, το INTCF θα κρίνει αν η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε πληροί τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας της. 

Αφού υποβληθεί η αίτηση, ανοίγει διοικητικός φάκελος στον οποίο καταχωρίζονται τα 

στοιχεία που περιέχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, και σαρώνονται τα έγγραφα που 

προσκομίστηκαν από τους ενδιαφερομένους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν 

τον φάκελό τους έχοντας πρόσβαση σε αυτόν μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού 

πρόσβασης που παρέχονται από την υπηρεσία, ενώ μπορούν επίσης να εκτυπώνουν τα 

έγγραφα που περιέχει. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι με τον διοικητικό φάκελο δεν 

κινείται καμία δικαστική διαδικασία, ούτε αστική ούτε ποινική, γεγονός για το οποίο 

ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Στόχος της διοικητικής αυτής υπηρεσίας είναι να 

διευκολύνει τη συλλογή πληροφοριών σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί, βάσει 

αυτών, να κινήσει δικαστική διαδικασία. Η έκθεση αυτή, παρότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως αποδεικτικό στοιχείο, δεν παράγει αφ’ εαυτής έννομα αποτελέσματα. Οι ενδιαφερόμενοι 

είναι εκείνοι που, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, κινούν τις νομικές διαδικασίες που θεωρούν 

ενδεδειγμένες βάσει του περιεχομένου της έκθεσης. 

Το υπουργείο δεσμεύθηκε να αναπτύξει τρόπους συνεργασίας με τους ενδιαφερομένους, και 

διόρισε έναν και μόνο υπεύθυνο του υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον οποίο έρχονται σε 

επαφή τα πρόσωπα αυτά, έτσι ώστε η επικοινωνία να καταστεί λειτουργική και 

αποτελεσματική.  

Στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών για την περίοδο από 26 

Φεβρουαρίου 2013 έως 30 Απριλίου 2017: 

 Άνοιξαν 567 φάκελοι οι οποίοι αφορούν 693 πρόσωπα. 

 Οι περισσότερες γεννήσεις που σχετίζονται με εικαζόμενες περιπτώσεις απαγωγής 

νεογνών και περιήλθαν σε γνώση της υπηρεσίας παροχής πληροφοριών έλαβαν χώρα 

στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. 

 Η πλειονότητα των αιτήσεων που οδήγησαν στο άνοιγμα των φακέλων υποβλήθηκαν 

από τους ενδιαφερομένους στην υπηρεσία παροχής πληροφοριών ή σε υπηρεσίες της 

εθνικής αστυνομίας. 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και Εγκληματολογίας (INTCF) κατάρτισε έκθεση1, στην 

οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA που πραγματοποιήθηκε σε 

εκταφέντα λείψανα και άλλα κατάλοιπα ιστών νεογνών (βιοψία), σε σύνολο 128 υποθέσεων 

για τις οποίες υπήρχαν υπόνοιες περί απαγωγής νεογνών, κατόπιν 76 αιτήσεων για έρευνα 

DNA από τη Γενική Εισαγγελία και 52 αιτήσεων από πρωτοβάθμια δικαστήρια την περίοδο 

2011-2017. Σύμφωνα με τα δεδομένα της έκθεσης για το DNA, οι περισσότερες περιπτώσεις 

που ανέλυσε το INTCF δεν αντιστοιχούν σε υποθέσεις απαγωγής νεογνών, δεδομένου ότι στο 

90 % των περιπτώσεων κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των νεογνών με τους συγγενείς τους 

                                                 
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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μέσω τεστ DNA. 

Το υπουργείο Δικαιοσύνης καταλήγει ότι αντιμετώπισε το ζήτημα των εικαζόμενων 

περιπτώσεων απαγωγής νεογνών προβαίνοντας στη δημιουργία διαύλου λήψης εγγράφων και 

πληροφοριών και παρέχοντας στα θύματα τη δυνατότητα να ενσωματώσουν τα γενετικά τους 

προφίλ στη βάση δεδομένων του INTCF. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν επιδίωξε να 

αναλάβει τον ρόλο που επιτελούν οι δικαστές και τα δικαστήρια στο πλαίσιο της έννομης 

τάξης. 

Κατά την υποβολή ερωτήσεων, έθεσαν ερωτήσεις οι ακόλουθοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου: 

 Η Jude Kirton Darling σχετικά με τη στήριξη που παρέχει το υπουργείο στα θύματα, 

τα οποία καλούνται να προσκομίσουν τα ίδια τα αποδεικτικά στοιχεία για το αδίκημα. 

 Η Eleonora Evi σχετικά με τις συστάσεις της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ του 2014 για 

τις καταναγκαστικές ή ακούσιες εξαφανίσεις και σχετικά με την παραγραφή του 

αδικήματος. 

 Η Michela Giuffrida σχετικά με τη στάση της υπηρεσίας υποστήριξης των θυμάτων, η 

οποία θα πρέπει ενδεχομένως να είναι περισσότερο ανθρώπινη και λιγότερο 

διοικητική. 

 H Julia Pitera έθεσε ερωτήσεις σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των υποθέσεων που 

καταγγέλλονται από τις ενώσεις και των υποθέσεων που υποβάλλονται στην υπηρεσία 

του υπουργείου. 

 Η Tatjana Zdanoka ρώτησε για ποιον λόγο η δικαιοσύνη άργησε τόσο να αντιδράσει 

και για ποιον λόγο έχει ασκηθεί δίωξη εις βάρος μόνο ενός προσώπου μέχρι στιγμής. 

 Η Marina Albiol σχετικά με την ανάγκη να κληθεί η εισαγγελία να διερευνήσει τις 

περιπτώσεις εξαφανίσεων, να διοριστεί εισαγγελέας συντονιστής, να 

πραγματοποιείται δωρεάν η εξέταση DNA, καθώς και σχετικά με την ανάγκη να 

διερευνηθούν οι εξαφανίσεις παιδιών κατά τις δεκαετίες του 1940 και του 1950. 

Ρώτησε, επίσης, εάν έχει διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο η προηγούμενη 

κυβέρνηση της Αργεντινής αντιμετώπισε παρόμοια περιστατικά.  

 Ο Josep-Maria Terricabras σχετικά με την ανάγκη να δοθεί μια περισσότερο 

προορατική απάντηση στα θύματα και να διερευνηθούν πραγματικά οι υποθέσεις, ενώ 

υποστήριξε ότι η πρώτη εξέταση δεν θα πρέπει να βασίζεται στην εκταφή της σορού, 

αλλά σε νοσοκομειακές έρευνες. 

 Η Rosa Estarás σχετικά με τη σημασία της παροχής ικανοποίησης στα θύματα, 

επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τα υπουργεία 

Εσωτερικών και Υγείας, καθώς και με τους εκπροσώπους των αυτόνομων 

κοινοτήτων. 

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, κ. Joaquin Delgado, απάντησε στους βουλευτές: 

 Στην κ. Kirton Darling: διευκρίνισε ότι η διερεύνηση των υποθέσεων εναπόκειται στην 

εισαγγελία, η οποία ασκεί ποινική δίωξη. Οι ιδιώτες ασκούν αγωγή στα πολιτικά 

δικαστήρια και είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την κατάθεση της αγωγής. Το υπουργείο 

Δικαιοσύνης βοηθά τους ιδιώτες εντοπίζονταςκαι παρέχοντας τα σχετικά έγγραφα. 
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 Στην κ. Eleonora Evi: σχετικά με την παραγραφή του αδικήματος, διευκρίνισε ότι το 

αδίκημα της εξαφάνισης ανηλίκου δεν υπόκεινται σε παραγραφή, ωστόσο τούτο 

εξαρτάται από τα δικαστήρια και δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο. Δεν δόθηκε απάντηση 

σχετικά με την ομάδα εργασίας του ΟΗΕ του 2014. 

 Στην κ. Michela Giuffrida, επιβεβαίωσε ότι το υπουργείο έχει αναλάβει πλήρη 

δέσμευση για την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών στα θύματα και τους 

ενδιαφερομένους. 

 Στην κ. Marina Albiol υπενθύμισε ότι σε περίπτωση που μια υπόθεση τεθεί στο 

αρχείο λόγω εξάντλησης όλων των δυνατοτήτων διερεύνησης, η υπόθεση αυτή μπορεί 

πάντα να ανοίξει εκ νέου.  Εναπόκειται στην εισαγγελία η κίνηση της ποινικής 

διαδικασίας και της έχει πράγματι ζητηθεί να προβεί σε διερεύνηση της υπόθεσης, και 

η εξέταση DNA που ζητεί πραγματοποιείται δωρεάν. Σχετικά με την περίπτωση της 

Αργεντινής, απάντησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα σχετικό. 

Συνάντηση με τη γενική εισαγγελία (22 Μαΐου 2017) 

José Manuel Maza Martín, εισαγγελέας  

José Miguel de la Rosa Cortina, εισαγγελέας, προϊστάμενος της τεχνικής γραμματείας της 

γενικής εισαγγελίας 

María Luzón Cánovas, εισαγγελέας της τεχνικής γραμματείας της γενικής εισαγγελίας 

Το άρθρο 124 του ισπανικού Συντάγματος του 1978 αναθέτει απευθείας στην εισαγγελία την 

αποστολή να προωθεί τη λειτουργία της δικαιοσύνης υπέρ της νομιμότητας, των 

δικαιωμάτων των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος που προστατεύεται από τον νόμο, 

αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις 

αρχές της νομιμότητας και της αμεροληψίας.  

Με βάση τη συνταγματική αυτή θέση, τον Ιανουάριο του 2011 η Εθνική Ένωση Θυμάτων 

Παράνομων Υιοθεσιών (Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares - 

ANADIR) υπέβαλε στη γενική εισαγγελία καταγγελία, η οποία έφερε την υπογραφή 261 

ατόμων. Η εισαγγελία δεσμεύθηκε να δώσει απάντηση σε όλες τις οικογένειες που είχαν 

βιώσει την απώλεια ενός νεογέννητου τέκνου και έθεταν το ερώτημα αν υπήρχε περίπτωση 

να αντικαταστάθηκε το νεογνό με κάποιο νεκρό νεογνό, δηλαδή αν το τέκνο για το οποίο 

τους ενημέρωσαν ότι είχε αποβιώσει έπεσε στην πραγματικότητα θύμα αρπαγής. Στη 

συλλογική αυτή καταγγελία υπονοούνταν η ύπαρξη συστηματικού δικτύου αρπαγής νεογνών 

το οποίο έδρασε κατά κύριο λόγο μεταξύ των ετών 1950 και 1990 και αποσκοπούσε στην 

καταχώριση των νεογνών ως τέκνων άλλου ζεύγους. Η γενική εισαγγελία εξέτασε τα 

περιστατικά που καταγγέλθηκαν και δεν διαπίστωσε καμία ένδειξη που να επιβεβαιώνει την 

ύπαρξη οργάνωσης με τέτοιους σκοπούς. Τα περιστατικά που καταγγέλθηκαν είχαν λάβει 

χώρα σε μαιευτήρια και νοσοκομεία σε όλες τις περιοχές της Ισπανίας, εμπλέκονταν 

διαφορετικές ιατρικές ομάδες, ενώ η κοινωνική τάξη και η οικογενειακή κατάσταση των 

μητέρων ήταν εντελώς διαφορετική – γυναίκες που γίνονταν μητέρες για πρώτη φορά, 

νυμφευμένες ή μόνες, ή γυναίκες που είχαν αποκτήσει και άλλα παιδιά. Λόγω έλλειψης 

ενδείξεων ότι οι καταγγελθείσες απαγωγές πραγματοποιήθηκαν με συντονισμένο τρόπο, η 

εισαγγελία θεώρησε ότι καλύτερος τρόπος προσέγγισης της καταγγελίας ήταν να διενεργηθεί 

εξατομικευμένη εξέταση κάθε καταγγελθείσας περίπτωσης, με βάση, ως κριτήριο 
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καθορισμού της αρμοδιότητας, τον τόπο στον οποίο γέννησε η μητέρα. Διαβιβάστηκαν, 

επομένως, σε κάθε εισαγγελία της Ισπανίας οι καταγγελίες που αφορούσαν γεννήσεις οι 

οποίες έλαβαν χώρα στον τόπο αρμοδιότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό, κάθε εισαγγελία 

μπόρεσε να διερευνήσει διεξοδικά καθένα από τα πραγματικά περιστατικά, συλλέγοντας 

κλινικά ιστορικά από νοσοκομεία, καταχωρίσεις γεννήσεων και θανάτων, έγγραφα από 

επαρχιακά αρχεία και νεκροταφεία και, γενικότερα, προβαίνοντας σε έρευνα όταν το 

επέτρεπαν τα λείψανα και συλλέγοντας δείγματα ώστε το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας να 

πραγματοποιήσει συγκριτική ανάλυση και εξέταση DNA για τον καθορισμό της συγγένειας. 

Στις πρώτες αυτές καταγγελίες προστέθηκαν και άλλες νέες καταγγελίες, οι οποίες 

υποβλήθηκαν στις διάφορες κατά τόπους εισαγγελικές αρχές, και, στο πλαίσιο αυτό, μέλος 

της τεχνικής γραμματείας της εισαγγελίας διορίστηκε αρμόδιο για τον συντονισμό σε 

κεντρικό επίπεδο των ενεργειών των διαφόρων εισαγγελιών.  

Για τους σκοπούς του συντονισμού και προκειμένου να διαλευκανθεί περαιτέρω καθένα από 

τα συμβάντα που καταγγέλθηκαν το 2012, η γενική εισαγγελία εξέδωσε εγκύκλιο (2/2012) με 

αντικείμενο την ενοποίηση των κριτηρίων στις διαδικασίες που αφορούν την απαγωγή 

νεογνών. Στην εγκύκλιο καθορίζονται κριτήρια τα οποία δεσμεύουν όλες τις εισαγγελίες 

σχετικά με τον τρόπο διερεύνησης των καταγγελιών, όσον αφορά τόσο τις διαδικασίες 

διερεύνησης που κινούν οι εισαγγελείς όσο και τις δικαστικές διαδικασίες. Βασική 

προτεραιότητα της εγκυκλίου αποτελεί η επιβολή υποχρέωσης διερεύνησης των 

καταγγελλόμενων γεγονότων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τυχόν μελλοντική εφαρμογή της 

παραγραφής στην εικαζόμενη διαπραχθείσα πράξη. Δηλαδή, επιδιώκεται η εξακρίβωση των 

πραγματικών περιστατικών ανεξάρτητα από τη δυνατότητα ευόδωσης της καταγγελίας από 

νομική άποψη. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών 

και η παραπομπή των υποθέσεων ενώπιον της δικαιοσύνης, η εισαγγελία θεσπίζει κριτήριο 

σχετικά με την παραγραφή: το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης συνιστά διαρκές 

αδίκημα (πρόκειται για αδικήματα που θεωρείται ότι διαπράττονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παράνομης κατάστασης) και εφόσον ο υποκείμενος στην παράνομη κατακράτηση δεν 

γνωρίζει ότι υπήρξε θύμα του αδικήματος, η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει να τρέχει 

διότι διατηρείται η εν λόγω παράνομη κατάσταση. 

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι τα δικαστήρια που έχουν εξετάσει το ζήτημα της 

παραγραφής αδικημάτων δεν έχουν καταλήξει σε ομόφωνη επίλυση του ζητήματος. 

Ορισμένα δικαστήρια υιοθέτησαν τη θέση της εισαγγελίας, ενώ άλλα αποφάνθηκαν ότι εάν 

το θύμα είναι ανήλικο η προθεσμία υπολογίζεται από την ημερομηνία ενηλικίωσής του και, 

σε περίπτωση θανάτου πριν από την ενηλικίωση, από την ημερομηνία θανάτου. 

Η εισαγγελία ανέπτυξε δράση σε τρεις τομείς:  

 Διεξαγωγή έρευνας από την εισαγγελία 

 Κίνηση των δικαστικών διαδικασιών  

 Στο πλαίσιο της επιτροπής παρακολούθησης και ελέγχου της συμφωνίας συνεργασίας 

μεταξύ του υπουργείου Δικαιοσύνης, του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου 

Υγείας και της γενικής εισαγγελίας για την ανάληψη δράσεων στον τομέα της 

παροχής πληροφοριών σε θύματα ενδεχόμενης απαγωγής νεογνών (συνήφθη στις 

26/02/2013), της οποίας η τελευταία συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 24/03/2017. 

Από την υποβολή της πρώτης συλλογικής καταγγελίας από την ANADIR, τον Ιανουάριο του 

2011, παρατηρείται μείωση του αριθμού των καταγγελιών. Το 2011 υποβλήθηκαν 1346 
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καταγγελίες, οι οποίες οδήγησαν στην κίνηση ισάριθμων ερευνών από την εισαγγελία. Κατά 

επόμενα έτη ο αριθμός των καταγγελιών ανήλθε σε 463 το 2012, σε 165 το 2013, σε 79 το 

2014, σε 26 το 2015, σε 13 το 2016 και σε 3 το 2017. Από τις 2095 έρευνες που διενήργησε 

συνολικά η εισαγγελία μεταξύ των ετών 2011 και 2017, ποσοστό 25 % (522) οδήγησαν στην 

κατάθεση καταγγελιών από την εισαγγελία ενώπιον των δικαστικών οργάνων και στην 

κίνηση των αντίστοιχων δικαστικών διαδικασιών, ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις τέθηκαν στο 

αρχείο, πλην τριών οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας. 

Όσον αφορά τις αναφορές που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας έκθεσης, πέντε από 

αυτές (1201/2012, 1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) ήταν καταγγελίες οι οποίες 

υποβλήθηκαν στην εισαγγελία και οδήγησαν στη διενέργεια ισάριθμων ερευνών. Εν τέλει 

τέθηκαν στο αρχείο χωρίς δυστυχώς να διαλευκανθούν πλήρως τα πραγματικά περιστατικά 

και χωρίς οι καταγγέλλοντες να υποβάλουν ακολούθως καταγγελία στο δικαστήριο.  

Η αναφορά αριθ. 1013/2012 υποβλήθηκε επίσης στην εισαγγελία και οδήγησε στην άσκηση 

ποινικής δίωξης από την ίδια την εισαγγελία στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Γρανάδας. 

Ωστόσο, τελικά η υπόθεση έκλεισε διότι, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας, 

από τη συγκριτική ανάλυση DNA των λειψάνων προέκυψε πιθανότητα 99,9 % ότι ο 

καταγγέλων ήταν πράγματι ο γονέας του εν λόγω νεογνού. 

Τρεις αναφορές (1323/2012, 1631/2012 και 758/2013) δεν αφορούν καταγγελίες που 

υποβλήθηκαν στην εισαγγελία, παρότι για τις δύο πρώτες αναφορές υπάρχουν στοιχεία ότι 

υποβλήθηκε σχετική καταγγελία στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Γρανάδας. Όσον αφορά 

την τελευταία (758/2013), ωστόσο, η εισαγγελία δεν γνωρίζει τα πραγματικά περιστατικά και 

η υπόθεση δεν έχει φτάσει στα δικαστήρια. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τη βρετανική 

αστυνομία. 

Παρά το έργο της εισαγγελίας, το αποτέλεσμα των ερευνών δεν απέδειξε με την απαιτούμενη 

βάσει του ποινικού δικαίου βεβαιότητα και ακρίβεια ότι τα καταγγελθέντα γεγονότα είναι 

πραγματικά, ή δεν κατέστη δυνατό να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη των εμπλεκόμενων 

προσώπων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν αποβιώσει. Η εισαγγελία εκτελεί το έργο της με 

τη δέσμευση να δώσει απάντηση σε όλες τις υποθέσεις, ακόμη και αν η απάντηση δεν είναι 

πάντοτε ικανοποιητική. Απόδειξη αυτού αποτελεί το κατηγορητήριο που υποβλήθηκε από 

την εισαγγελία της Μαδρίτης στο 46ο δικαστήριο της πρωτεύουσας, στο οποίο η εισαγγελία 

κατηγορεί έναν γυναικολόγο για το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης, του εικονικού 

τοκετού και της πλαστογράφησης επίσημου εγγράφου. 

Η εισαγγελία έχει επίγνωση της απογοήτευσης που αισθάνονταν οι καταγγέλλοντες, καθώς το 

γεγονός ότι δεν λαμβάνουν οριστική απάντηση δεν επιτρέπει την αμετάκλητη εξάλειψη των 

υποψιών, στις οποίες βασίζονταν οι καταγγελίες τους. Ωστόσο, η εισαγγελία αποκλείει το 

ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου δικτύου ή κυκλώματος, το οποίο να σχετίζεται με εμπορία 

νεογνών. 

Κατά την υποβολή ερωτήσεων, έθεσαν ερωτήσεις οι ακόλουθοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου: 

 η Jude Kirton Darling σχετικά με τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα επιφορτισμένου με 

τις συγκεκριμένες υποθέσεις και σχετικά με το κατά πόσο οι εισαγγελείς είχαν επίγνωση της 

υπόθεσης της αναφοράς της Ruth Appleby (0758/13), που είχε υποβληθεί στην Interpol, η 
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οποία ζήτησε πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές. Ο γενικός εισαγγελέας απαντά ότι 

συμφωνήθηκε να παραπεμφθούν οι υποθέσεις σε αρμόδιες εισαγγελίες για τη διερεύνηση 

τους και να τελούν όλες οι έρευνες υπό την εποπτεία εισαγγελέα συντονιστή. Ο εν λόγω 

εισαγγελέας συντονιστής είναι η κ. Maria Luzón. Η εγκύκλιος 2/2012 περιλάμβανε οδηγίες 

περί ενιαίας δράσης, βάσει των οποίων έπρεπε να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες έρευνας 

και να θεωρείται ότι οι υποθέσεις συνιστούν το αδίκημα της παράνομης κατακράτησης, 

δηλαδή το πλέον σοβαρό αδίκημα, το οποίο δεν υπόκειται σε παραγραφή. Σε κάθε εισαγγελία 

υπάρχουν δύο πρόσωπα που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο ζήτημα.  Η Maria Luzon απαντά 

ότι δεν διαθέτει καμία πληροφορία σχετικά με την υπόθεση Appleby. Η υπόθεση δεν έφτασε 

στις ισπανικές αρχές, δεδομένου ότι επρόκειτο για έρευνα της αστυνομίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου, με τη στήριξη της ισπανικής αστυνομίας. 
 

 Η κ. Michela Giuffrida ρωτά με ποιον τρόπο ασκείται ποινική δίωξη, πώς είναι 

δυνατόν το 70 % των βασικών ύποπτων υποθέσεων να αφορούν μία κλινική της Μαδρίτης 

και, τέλος, αν τα κίνητρα των αδικημάτων αυτών ήταν ιδεολογικού ή οικονομικού 

χαρακτήρα. Η απάντηση της εισαγγελίας είναι ότι η ίδια ενεργεί αυτεπαγγέλτως και κινεί 

έρευνες όταν περιέρχονται σε γνώση της αξιόποινες πράξεις. Ο εισαγγελέας υπενθυμίζει ότι 

τα εγκλήματα είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου της ιστορίας 

του 20ου αιώνα, αμέσως μετά τον εμφύλιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του 

Φράνκο, καθώς και υπό δημοκρατικές κυβερνήσεις, και ότι είναι δύσκολο να διαπιστωθεί 

κατά πόσο τα κίνητρα των εγκλημάτων ήταν ιδεολογικά, καθώς έλαβαν χώρα κατά τη 

μεταβατική περίοδο μεταξύ δικτατορίας και δημοκρατίας, η οποία είχε επηρεάσει όλα τα 

κοινωνικά στρώματα. Είναι αδύνατο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο 

επρόκειτο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου ή πολύ σοβαρά 

εγκλήματα με οικονομικά κίνητρα, όπως η παράνομη κατακράτηση. Όσον αφορά την κλινική 

San Ramón της Μαδρίτης, επιβεβαιώνει ότι αποτελεί αντικείμενο αρκετών καταγγελιών. 
 

 Η Eleonora Evi, ρωτά πότε θα εφαρμόσει η Ισπανία τις συστάσεις της ομάδας 

εργασίας του ΟΗΕ για τις καταναγκαστικές ή ακούσιες εξαφανίσεις και εάν υπάρχει πρόθεση 

να καταταχθεί το έγκλημα της αρπαγής παιδιού στις κατηγορίες του ποινικού κώδικα για τα 

εγκλήματα πολέμου ή τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η Maria Luzon απαντά ότι τα 

εγκλήματα αυτά κατατάσσονται στα πιο σοβαρά εγκλήματα, όπως άλλωστε και η παράνομη 

κατακράτηση, εξ ου και δεν παραγράφονται. Τούτο είναι κάτι που αποτυπώνεται στη μονάδα 

δράσης της εισαγγελίας, ενώ το κριτήριο της ενιαίας δράσης αποτυπώνεται στην εγκύκλιο 

2/2012. Ο Γενικός Εισαγγελέας απαντά ότι η κύρωση των διεθνών συμβάσεων δεν αποτελεί 

αρμοδιότητα της εισαγγελικής αρχής, αλλά της κυβέρνησης. 

 

 Η Julia Pitera ρωτά πόσες διαδικασίες έχει κινήσει ο Εισαγγελέας επί του θέματος, 

πόσες κίνησε με δική του πρωτοβουλία και πόσες από αυτές ολοκληρώθηκαν. Η Maria Luzon 

απαντά ότι από το 2011 έχουν υποβληθεί 2095 καταγγελίες, εκ των οποίων το 25 % έχει 

παραπεμφθεί στο δικαστικό σώμα, αλλά πολλές υποθέσεις δεν διερευνήθηκαν λόγω έλλειψης 

αποδεικτικών στοιχείων. 

 

 Η Tatjana Zdanoka αναφέρει ότι οι πρώτες αναφορές περί αρπαγής νεογνών 

υποβλήθηκαν στο ΕΚ το 2007 και ότι η παρούσα επίσκεψη αποτελεί συνέπεια των αναφορών 

αυτών, θεωρεί ότι οι ενέργειες από πλευράς της εισαγγελικής αρχής καθυστέρησαν να 

πραγματοποιηθούν και επιθυμεί να μάθει τη χρονολογική σειρά των ενεργειών της 
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εισαγγελικής αρχής, ενώ λαμβάνει την απάντηση ότι η πρώτη καταγγελία που υποβλήθηκε 

στην εισαγγελία ήταν η καταγγελία του ANADIR το 2011 (πρόκειται για την κοινή 

καταγγελία 261 ατόμων. 

Συνάντηση με την αναπληρώτρια Συνήγορο του Πολίτη (22 Μαΐου 2017) 

Concepció Ferrer, αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη 

Marta Kindelan Bustelo, προϊστάμενη του γραφείου της αναπληρώτριας Συνηγόρου του 

Πολίτη 

Andrés Jiménez, προϊστάμενος του τομέα ασφάλειας και δικαιοσύνης  

Η Concepció Ferrer, αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη, καλωσορίζει την αντιπροσωπεία 

και προβαίνει σε σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις, εξηγώντας τα αιτία που οδήγησαν, 

κατά την άποψή της, στην τέλεση των αδικημάτων αυτών. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια 

Συνήγορο του Πολίτη, μετά το πέρας του εμφυλίου πολέμου τα αίτια ήταν δύο: αφενός ο 

πολιτικός εξαγνισμός που επεδίωκε την κάθαρση της κοινωνίας και αφετέρου ο ηθικός 

εξαγνισμός, στο πλαίσιο του οποίου οι οικογένειες έπρεπε να ακολουθούν τον εθνικό 

καθολικισμό της εποχής, που δεν επέτρεπε το να είναι κάποια μόνη μητέρα. Ωστόσο, 

σύμφωνα με την κ. Ferrer, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη αμιγώς οικονομικών αιτίων. 

Η κ. Kindelan και ο κ. Andrés Jiménez παρουσιάζουν τις ενέργειες του Συνηγόρου του 

Πολίτη σε σχέση με το πρόβλημα των αποκαλούμενων «κλεμμένων βρεφών». 

Σύμφωνα με το ισπανικό Σύνταγμα (άρθρο 54), ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ο ύπατος 

εντεταλμένος του ισπανικού κοινοβουλίου για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

(που περιλαμβάνονται στον Τίτλο Ι). Για τον λόγο αυτό, εποπτεύει τις ενέργειες των 

δημόσιων αρχών. Ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής καταγγελίας από τους πολίτες. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη γνώριζε το πρόβλημα των αποκαλούμενων «κλεμμένων βρεφών» 

διότι άρχισε να λαμβάνει καταγγελίες από τα τέλη του 2010. Από τα τέλη του 2010 μέχρι το 

2013 έλαβε περισσότερες από 300 καταγγελίες θυμάτων. Στις καταγγελίες διατυπωνόταν 

αίτημα παροχής βοήθειας για την προώθηση της έρευνας και γινόταν αναφορά σε 

εικαζόμενες απαγωγές νεογνών ή βρεφών χωρίς τη συγκατάθεση των βιολογικών τους 

γονέων. Μετά την αρπαγή τους, τα μωρά παραδίδονταν σε τρίτους, οι οποίοι τα καταχώριζαν 

ως δικά τους τέκνα. Για τον λόγο αυτό, οι βιολογικοί γονείς ενημερώνονταν για τον ψευδή 

θάνατο των τέκνων χωρίς να τους δίνονται οι δέουσες εξηγήσεις και χωρίς να τους παρέχεται 

η δυνατότητα να δουν τα βρέφη που είχαν δήθεν αποβιώσει.  Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη δεν μπορεί να αποφανθεί επί καμίας συγκεκριμένης 

υπόθεσης που υποβλήθηκε ενώπιον των δικαστηρίων, δεδομένου ότι το Σύνταγμα (άρθρο 

117) αναθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα εκδίκασης υποθέσεων και εκτέλεσης των 

σχετικών αποφάσεων στους δικαστές και τα δικαστήρια. Κατά συνέπεια, η νομοθεσία που 

διέπει τη λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη τον εμποδίζει να προβεί σε ατομική εξέταση 

των υποθέσεων για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, ο 

Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να διερευνά τα γενικότερα προβλήματα που εγείρονται στις 

καταγγελίες (άρθρο 17.1 του οργανικού νόμου 3/1981), καθώς και θέματα που αφορούν 

καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι ο Συνήγορος του Πολίτη 

μπορεί να μεριμνά ώστε οι δικαστικές διαδικασίες να περατώνονται χωρίς αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις και να εξετάζει τα γενικότερα προβλήματα, αλλά δεν μπορεί να λαμβάνει 
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θέση επί καμίας άλλης συγκεκριμένης πτυχής μιας δικαστικής διαδικασίας ούτε επί της 

απόφασης του δικαστηρίου. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη έκανε δεκτές τις καταγγελίες και προέβη σε δύο είδη δράσης. 

Αφενός, έδωσε ώθηση στις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών στον τομέα αυτό 

(υπουργείο Δικαιοσύνης και γενική εισαγγελία). Αφετέρου, προέβη σε έλεγχο της ορθότητας 

των ενεργειών σε επιμέρους περιπτώσεις (γενική εισαγγελία και γενική διεύθυνση 

αστυνομίας). Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι εκείνη τη χρονική στιγμή (τέλη του 2010) το 

πρόβλημα μόλις είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό στην κοινή γνώμη της Ισπανίας. Η διοίκηση 

και η εισαγγελία έπρεπε να πειστούν σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων γενικής 

εμβέλειας, πέραν της αντιμετώπισης των μεμονωμένων υποθέσεων, δεδομένης της 

σοβαρότητας των καταγγελθέντων γεγονότων, της εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών 

δικαιωμάτων και του ενδεχομένως υψηλού αριθμού των θυμάτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη 

γνωστοποίησε στην υφυπουργό Δικαιοσύνης το μεγάλο ενδιαφέρον του για τη διερεύνηση 

των γεγονότων, καθώς και την άποψη ότι θα έπρεπε να δοθεί συνολική απάντηση στο 

πρόβλημα μέσω της λήψης διαφόρων μέτρων από το υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες 

υπηρεσίες και αρχές, με την επιφύλαξη των δικαστικών διαδικασιών που θα μπορούσαν 

ενδεχομένως να κινηθούν.  Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη θεώρησε σκόπιμο να 

ζητήσει από τη γενική εισαγγελία να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την εξέταση των 

καταγγελιών των θυμάτων, τον αριθμό των διαδικασιών που είχαν κινηθεί και την πρόοδο 

των διαδικασιών αυτών. Εξέτασε, επίσης, τις εκατοντάδες ενέργειες στις οποίες προέβη η 

αστυνομία, ελέγχοντας ότι είχαν πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες.  Σκοπός των ενεργειών 

του Συνηγόρου του Πολίτη έναντι του υπουργείου, της εισαγγελίας και της γενικής 

διεύθυνσης αστυνομίας ήταν να μην συναντήσουν τα θύματα πρόσθετες δυσκολίες κατά την 

διερεύνηση και διαλεύκανση των εικαζόμενων περιπτώσεων «κλεμμένων βρεφών». 

Το 2012, το υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε την υπηρεσία παροχής πληροφοριών σε 

θύματα ενδεχόμενης απαγωγής νεογνών (η οποία διευκολύνει την πρόσβαση πιθανών 

θυμάτων σε έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η διοίκηση και αφορούν τη 

σχέση με τους βιολογικούς γονείς τους, καθώς και σε ληξιαρχικά στοιχεία και ιατρικούς 

φακέλους). Ενέκρινε, επίσης, το διάταγμα JUS/2146/2012, της 1ης Οκτωβρίου, δυνάμει του 

οποίου δημιουργήθηκαν συγκεκριμένα αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με 

τις εικαζόμενες απαγωγές νεογνών και εγκρίθηκαν τα επίσημα υποδείγματα αιτήσεων 

παροχής πληροφοριών. Δημιουργήθηκαν δύο αρχεία: στο ένα περιλαμβάνονται οι αιτήσεις 

παροχής διοικητικών πληροφοριών που υποβάλλονται από θύματα απαγωγής νεογνών. Στο 

άλλο συγκεντρώνονται τα προφίλ DNA. Έκτοτε, το Εθνικό Ινστιτούτο Τοξικολογίας και 

Εγκληματολογίας κατέστη προσβάσιμο στους ιδιώτες χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

δικαστική εντολή και μπορούν να συγκεντρώνονται σε αυτό τα προφίλ που λαμβάνονται από 

γενετικές εκθέσεις οι οποίες προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό την 

ενσωμάτωσή τους σε μια ενιαία βάση δεδομένων. Επιπλέον, εκπονήθηκε οδηγός για τους 

ιατροδικαστές σε περίπτωση που απαιτείται εκταφή νεογνών, με σκοπό να διεξάγονται οι 

εκταφές αυτές με τη μέγιστη δυνατή τεχνική ακρίβεια. Επιπλέον, η γενική εισαγγελία 

ενέκρινε την εγκύκλιο 2/2012 της 26ης Δεκεμβρίου 2012, με την οποία ενοποιήθηκαν τα 

κριτήρια που εφαρμόζονται στις διαδικασίες απαγωγής νεογνών. 

Έκτοτε, σημειώθηκε σαφής πτώση στον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον 

Συνήγορο του Πολίτη και από το 2014 σταμάτησε η υποβολή καταγγελιών. Ο Συνήγορος του 

Πολίτη ενημέρωνε όλους τους πολίτες που απευθύνονταν σε αυτόν σχετικά με τα δικαιώματά 

τους και τις πληροφορίες που διαβιβάζονταν από τις αρχές, τόσο τις γενικές όσο και τις 
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ειδικές για την περίπτωσή τους. 

Η θέση του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με τη σοβαρή αυτή υπόθεση μπορεί να 

συνοψιστεί στα ακόλουθα σημεία: 

1) Τα πρόσωπα που στερούνται το οικογενειακό τους περιβάλλον διατηρούν το 

αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να γνωρίζουν τις βιολογικές τους ρίζες. Τα πρόσωπα αυτά και οι 

άμεσοι συγγενείς τους έχουν επίσης δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. 

2) Το γεγονός ότι, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, δυσκολιών στη συλλογή τους ή 

άλλων παραγόντων, έχουν διαψευστεί προς το παρόν οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων 

όσον αφορά το ποινικό σκέλος, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

πιθανότητες εξακρίβωσης της αλήθειας και επανόρθωσης. 

3) Οι εισαγγελείς και οι δικαστές υποχρεούνται, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων και 

των συγγενών τους, να παρέχουν αντίγραφο της απόφασης θέσης στο αρχείο και του κλινικού 

ιστορικού. 

4) Σε περίπτωση εύρεσης νέων αποδεικτικών στοιχείων, οι υποθέσεις μπορούν να ανοίξουν 

εκ νέου, αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση διαδίκου, και όσον αφορά το ποινικό σκέλος. 

5) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης λόγω εκπνοής της σχετικής 

προθεσμίας (παραγραφή), προβλέπονται τρεις αστικές αγωγές: 

α) αναγνώρισης της συγγένειας (άρθρο 131 και επ. του αστικού κώδικα) 

β) αμφισβήτησης της πλασματικής συγγένειας (άρθρο 136 και επ.) 

γ) αστικής ευθύνης για ηθική βλάβη (άρθρο 1902 του αστικού κώδικα) 

6) Πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα με σκοπό την καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων των 

θυμάτων. 

Πρόσφατα ο Συνήγορος του Πολίτη προέβη σε αυτεπάγγελτες ενέργειες σε όλες τις 

αυτόνομες κοινότητες. Οι ενέργειες αυτές σχετίζονται με το ενδεχόμενο δημιουργίας 

επιτροπών παρακολούθησης εγγράφων οι οποίες θα εντοπίζουν τα αρχεία των νοσοκομείων 

και των δημόσιων ή ιδιωτικών μαιευτηρίων, καθώς και τα βιβλία υιοθεσιών και τα μητρώα 

των καταργηθέντων οργανισμών του Επαρχιακού Συμβουλίου για την προστασία ανηλίκων 

και του Ιδρύματος για την προστασία των γυναικών. Η έρευνα αυτή μπορεί να έχει 

καθοριστική σημασία για τον εντοπισμό των παιδιών για τα οποία εικάζεται ότι 

καταχωρίστηκαν ως τέκνα άλλων ή δόθηκαν για υιοθεσία χωρίς τη συγκατάθεση των 

βιολογικών γονέων. 

Κατά την υποβολή ερωτήσεων, έθεσαν ερωτήσεις οι ακόλουθοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου: 

• Η Jude Kirton Darling σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες σε δημόσια ή ιδιωτικά 

αρχεία. Η απάντηση είναι ότι ο Συνήγορος του Πολίτη έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια 

αρχεία, αλλά υπενθυμίζει ότι τα ιδιωτικά αρχεία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς 

του. 
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• Η Julia Pitera και η Tatjana Zdanoka ρωτούν γιατί οι υποθέσεις έγιναν γνωστές το 2011. 

Η απάντηση είναι ότι οι υποθέσεις έγιναν γνωστές χάρη σε σχετική έρευνα του Τύπου και 

στη δημοσίευση διαφόρων άρθρων που ευαισθητοποίησαν την κοινωνία των πολιτών. Κατά 

τα έτη αυτή, η δημόσια εξέταση ζητημάτων κερδίζει έδαφος στην κοινωνία χάρη στη δράση 

του Τύπου. 

• Η Eleonora Evi ρωτά ποιος διορίζει τον Συνήγορο του Πολίτη, τι προθεσμίες έχει στη 

διάθεσή του για να απαντά στις καταγγελίες των πολιτών και αν υπάρχει εθνικό σχέδιο για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ή για τα θύματα απαγωγής παιδιών. Η αναπληρώτρια Συνήγορος του 

Πολίτη εξηγεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη εκλέγεται κατά τα 3/5 από τη Βουλή και, 

επομένως, συνιστά ανεξάρτητο φορέα. Δηλώνει ότι το εθνικό σχέδιο αποτελεί αρμοδιότητα 

της κυβέρνησης και τελεί υπό κατάρτιση. Όσον αφορά τις προθεσμίες, παρότι δεν 

προβλέπονται από τη νομοθεσία, έχουν οριστεί από τον ίδιο τον φορέα σε 30 ημέρες. 

• Η Josep-Maria Terricabras ρωτά αν ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε αυτεπάγγελτη 

δράση στις περιπτώσεις που αφορούν την κλινική San Ramón της Μαδρίτης. Ο Συνήγορος 

του Πολίτη απαντά ότι το μόνο που μπορεί να πει είναι ότι έλαβε 300 καταγγελίες. 

• Η Marina Albiol ρωτά πώς αξιολογούνται οι περιπτώσεις αυτές και αν θεωρείται ότι 

πρόκειται για εγκληματικό δίκτυο με συστηματικό σχέδιο ή για μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Επίσης, ρωτά σχετικά με την πρόσβαση στα αρχεία και σχετικά με τις συστάσεις που έχει 

διατυπώσει εν προκειμένω ο Συνήγορος του Πολίτη. Η αναπληρώτρια Συνήγορος του Πολίτη 

επισημαίνει ότι δημιουργήθηκε υπηρεσία παροχής πληροφοριών για την πρόσβαση στα 

μητρώα αρχείων και ότι σε ορισμένες περιοχές μπορεί να γίνει λόγος μάλλον για 

συστηματική διάπραξη αδικημάτων και όχι για μεμονωμένες περιπτώσεις (παραπέμπει στις 

ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη των ετών 2011, 2012 και 2013). 

• Η Rosa Estarás επισημαίνει ότι κατόπιν της παρουσίασης του Συνηγόρου του Πολίτη 

μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η τέλεση των αδικημάτων δεν υποκινείτο από 

ιδεολογικά κίνητρα, ούτε υπήρχε κάποιο δίκτυο.  

Συνάντηση με ιατρούς, εμπειρογνώμονες και δημοσιογράφους (23 Μαΐου 2017) 

 Δρ José Antonio Lorente, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γρανάδα, και Δρ Tomás 

Cobo, ισπανικός Ιατρικός Σύλλογος. Παρουσίαση των προγραμμάτων DNA ProKids 

και DNA-ProOrgan 

Ο δρ. Lorente παρουσιάζει το διεθνές πρόγραμμα DNA-Prokids, στόχος του οποίου είναι η 

χρήση των τεχνολογιών ανθρώπινης γενετικής ταυτοποίησης (ανάλυση DNA) για την 

ταυτοποίηση εξαφανισθέντων παιδιών, μέσω διενέργειας αναλύσεων DNA για τη δημιουργία 

ανεξάρτητων βάσεων δεδομένων σχετικά με: 

 εξαφανισθέντα παιδιά τα οποία βρίσκονταν υπό προστασία σε ορφανοτροφεία, ΜΚΟ 

ή άλλα ιδρύματα, αγνώστου οικογένειας. 

 συγγενείς εξαφανισθέντων: γονείς και παππούδες που ανέφεραν την εξαφάνιση 

παιδιού υπό τη μέριμνά τους. 

Αναλύσεις DNA πραγματοποιούνται επίσης σε περιπτώσεις υιοθεσίας, προκειμένου να 
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διασφαλίζεται ότι η μητέρα που δίνει το τέκνο της για υιοθεσία είναι η πραγματική βιολογική 

μητέρα. Εντοπίστηκαν περιπτώσεις κλεμμένων παιδιών που δόθηκαν για υιοθεσία με το 

πρόσχημα ότι προέρχονταν από φτωχές οικογένειες και οι φερόμενες ως μητέρες έλαβαν 

χρήματα για να στηρίξουν την υπόλοιπη οικογένεια. Η ταυτοποίηση των παιδιών θα 

μπορούσε να δώσει τέλος στην εμπορία και στα αδικήματα που σχετίζονται με παιδιά, καθώς 

και στις παράνομες υιοθεσίες. Χάρη στις αναλύσεις DNA ένα αγνοούμενο παιδί μπορεί να 

βρει την οικογένειά του, όπως αποδείχθηκε στη Γουατεμάλα, όπου 500 παιδιά μπόρεσαν να 

επανενωθούν με μέλη των οικογενειών τους. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργήθηκε 

από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τέξας, λαμβάνει 

δημόσια κονδύλια από την ισπανική κυβέρνηση και κονδύλια από διάφορα ιδιωτικά ιδρύματα 

και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες δεδομένου ότι πρόκειται για ανθρωπιστικό πρόγραμμα. 

Ο Δρ. Cobo παρουσιάζει το πρόγραμμα DNA-Pro-Organ: το πρόγραμμα αυτό είναι παρόμοιο 

με το προηγούμενο και δημιουργεί διάφορες βάσεις δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα 

οργάνων με βάση τον έλεγχο των γονιδίων του δότη. Έχει συγκροτηθεί βάση δεδομένων 

δοτών οργάνων, βάση δεδομένων ληπτών οργάνων, βάση δεδομένων μεταμοσχευμένων 

οργάνων και βάση δεδομένων οργάνων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας ή 

κλοπής. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να εξαλειφθεί η εμπορία οργάνων και να μην 

θεωρούν οι δράστες ότι θα παραμείνουν ατιμώρητοι επειδή δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί η 

προέλευση ενός οργάνου.  

 κ. Vila Torres, δικηγόρος και διευθυντής του δικηγορικού γραφείου Bufetevila 

Abogados & Asociados 

Περιγράφει την πραγματική απογοήτευση που νιώθουν τα θύματα και περιγράφει συνοπτικά 

την κατάσταση, η οποία ξεκίνησε το 2011 με την υποβολή συλλογικής καταγγελίας από τα 

θύματα στην εισαγγελία. Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη κάνοντας δεκτές τις 

καταγγελίες, αλλά, σύμφωνα με τον κ. Vila Torres, οι έρευνες είναι επιφανειακές και οι 

δικαστές θέτουν τις υποθέσεις στο αρχείο.  Η πρώτη υπόθεση στην οποία ασκήθηκε δίωξη 

είναι η περίπτωση του Δρ. Eduardo Vela, του οποίου η δίκη θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 

2018. Ο κ. Vila Torres θεωρεί ότι πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια της μαζικής 

αρχειοθέτησης υποθέσεων. Τονίζει επίσης ότι, όσον αφορά την παραγραφή του αδικήματος, 

το δικαστικό σώμα δεν εφαρμόζει ομόφωνο ούτε ενιαίο κριτήριο, κάτι που είναι άδικο για τα 

θύματα. Όσον αφορά τη διερεύνηση των υποθέσεων, το κόστος της έρευνας καλύπτεται από 

τον ενδιαφερόμενο, κάτι που δεν είναι σε θέση να πράξουν όλες οι οικογένειες. Η προσωρινή 

αρχειοθέτηση των υποθέσεων, έως ότου προκύψουν νέα αποδεικτικά στοιχεία, σημαίνει ότι 

οι υποθέσεις παραμένουν ανοικτές καθώς από τεχνικής άποψης δεν έχουν κλείσει. Ο κ. Vila 

Torres θεωρεί ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι ελάχιστες και κακής 

ποιότητας.  

Ζητεί να διεξάγεται δωρεάν η δικαστική διαδικασία, να ενοποιηθούν τα κριτήρια που 

αφορούν την παραγραφή σε επίπεδο δικαστικού σώματος, να ασκηθούν πιέσεις στο Βατικανό 

για την παροχή βοήθειας στα θύματα, να χορηγηθεί στο γραφείο πληροφοριών του 

υπουργείου Δικαιοσύνης εξουσία εξαναγκασμού όσον αφορά την προσκόμιση εγγράφων από 

τα διάφορα μέρη, να διενεργούνται δωρεάν για τα θύματα οι αναλύσεις DNA, να 

αναγνωριστεί ο ρόλος που διαδραματίζει το ιστορικό πλαίσιο του εμφυλίου πολέμου και το 

επακόλουθο καθεστώς Φράνκο στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής και να διευκολύνουν τα 

θρησκευτικά τάγματα που φρόντιζαν μητέρες στα νοσοκομεία τους την πρόσβαση στα αρχεία 

τους. 
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Επισημαίνει ότι και η καθολική εκκλησία διαδραμάτισε το ρόλο της στο κύκλωμα πώλησης 

βρεφών, όπως είχε συμβεί και με το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής στην Ιρλανδία. 

Δηλώνει ότι διακινήθηκαν χιλιάδες πεσέτες, αλλά η εκκλησία δεν θέλει να αποκαλυφθεί το 

γεγονός αυτό. Έχουν αποσταλεί πολλές επιστολές στο Βατικανό, οι οποίες δεν απαντήθηκαν 

ποτέ. 

Αναφέρει επίσης, σε ό,τι αφορά τις παραγραφές, ότι ακόμα και αν ο πατέρας προσκομίσει 

αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία αποκαλύπτεται ότι αγόρασε το βρέφος, ο 

εισαγγελέας δεν τον παραπέμπει στο δικαστήριο και ότι η αρχειοθέτηση της υπόθεσης 

συνιστά επί της ουσίας εκμετάλλευση κενού της ισπανικής νομοθεσίας, καθώς όταν μια 

υπόθεση αρχειοθετείται δεν μπορεί κανείς να κατηγορηθεί για τη διάπραξη αδικήματος. 

 κα. Ana María Pascual, δημοσιογράφος, εφημερίδα Interviú 

Η Ana Maria Pascual είναι ερευνήτρια δημοσιογράφος στην εφημερίδα Interviú και διερευνά 

υποθέσεις κλεμμένων βρεφών επί έξι έτη. Γνωρίζει πολλά θύματα: γονείς των οποίων τα 

τέκνα δήθεν απεβίωσαν κατά τον τοκετό· αδέρφια που αναζητούν αδέρφια τα οποία δήθεν 

απεβίωσαν και άτομα των οποίων η υιοθεσία δεν ήταν σύμφωνη με την κάθε φορά ισχύουσα 

νομοθεσία. Μοναδικός σκοπός των θυμάτων είναι να συναντήσουν τα αγαπημένα τους 

πρόσωπα. Ωστόσο, οι δημόσιοι φορείς, από την ισπανική κυβέρνηση και πολλές αυτόνομες 

κοινότητες, μέχρι το δικαστικό σύστημα και την Καθολική Εκκλησία, δεν διευκολύνουν τις 

προσπάθειες των θυμάτων. Αντιθέτως μάλιστα: Οι υποθέσεις δεν επιλύονται λόγω της 

αδιαφορίας της δικαιοσύνης και των εμφανών εμποδίων που θέτουν οι δημόσιες αρχές. 

Η δημοσιογράφος παρουσιάζει συνοπτικά σε τι συνίστατο η κλοπή βρεφών στην Ισπανία. 

Στις απαρχές της συναντάμε μια ιδεολογική συνιστώσα. Αμέσως μετά τη νίκη του στον 

εμφύλιο πόλεμο, το καθεστώς του Φράνκο θέσπισε νόμους οι οποίοι διευκόλυναν τη 

διαγραφή της ταυτότητας παιδιών που προέρχονταν από οικογένειες Δημοκρατικών. Έτσι, το 

1940 νόμιμοι κηδεμόνες των τέκνων κρατουμένων, εκτελεσθέντων και εξόριστων ορίστηκαν 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα οποία τελούσαν υπό τη διαχείριση θρησκευτικών αδελφοτήτων. 

Το επόμενο έτος επετράπη να εγγραφούν εκ νέου με διαφορετική ταυτότητα στο ληξιαρχείο 

παιδιά των οποίων οι γονείς δεν εντοπίστηκαν, διότι ήταν κρατούμενοι ή είχαν ταφεί σε 

ομαδικούς τάφους, και τα παιδιά αυτά δόθηκαν σε οικογένειες που υποστήριζαν τη 

δικτατορία. Χιλιάδες παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χωρίστηκαν διά της βίας από τις 

οικογένειές τους, τους ηττημένους του πολέμου. Με πρόσχημα την παροχή βοήθειας στις 

χήρες, τα τέκνα τους τοποθετούνταν εσώκλειστα σε φιλανθρωπικά κέντρα όπου 

υποβάλλονταν σε κατήχηση για το νέο φασιστικό κράτος. Σε πολλές περιπτώσεις, τα παιδιά 

αυτά, τα οποία βρίσκονταν υπό την κηδεμονία καλογριών και ιερέων, είχαν αποτελέσει 

αντικείμενο κλοπής, άλλαξε η ταυτότητά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ στις μητέρες τους.   

Για να αποτραπούν οι παράνομες αμβλώσεις, το καθεστώς του Φράνκο ευνόησε τους 

«κρυφούς τοκετούς», με τους οποίους οι μητέρες που δεν μπορούσαν να φροντίσουν τα τέκνα 

τους λόγω ακραίας φτώχειας ή επειδή ήταν ανύπαντρες (αυτό ήταν το βασικότερο ιδεολογικό 

εμπόδιο για τη μητρότητα στη διάρκεια της δικτατορίας) μπορούσαν μεν να γεννήσουν σε 

μαιευτήρια, αλλά τα ονόματά τους δεν καταγράφονταν στα πιστοποιητικά γέννησης των 

τέκνων τους. Τα παιδιά αυτά τοποθετούνταν απευθείας σε βρεφοκομεία ή ορφανοτροφεία, 

από τα οποία δίδονταν για υιοθεσία. Ωστόσο, ο ίδιος ο νόμος δημιούργησε παραθυράκι: οι 

κρυφοί τοκετοί αποτέλεσαν τέλεια κάλυψη για την κλοπή βρεφών ανύπαντρων μητέρων. 

Υπάρχουν σήμερα μαρτυρίες γυναικών από τις οποίες άρπαξαν κυριολεκτικά τα νεογνά τους 
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μόνο και μόνο επειδή δεν ήταν νυμφευμένες: οι υπεύθυνοι των μαιευτηρίων ήταν αυτοί που 

αποφάσιζαν ποιες γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να είναι μητέρες. Κρυφοί τοκετοί 

πραγματοποιούνταν στην Ισπανία έως το 1999. 

Το ανωτέρω ιστορικό πλαίσιο εξηγεί όσα συνέβησαν στα ισπανικά μαιευτήρια από τη 

δεκαετία του 1950, όταν κατέστη γενική πρακτική ο τοκετός σε νοσοκομεία. Ωστόσο, 

υπάρχει και άλλο προφίλ μεταξύ των ατόμων που καταγγέλλουν κλοπές βρεφών: τα 

ανδρόγυνα. Τούτο προέκυψε όταν στους ιδεολογικούς λόγους προστέθηκε το κέρδος, το 

εμπόριο: όταν ορισμένοι ιατροί, καλόγριες, υπάλληλοι και ιερείς συνειδητοποίησαν ότι το 

καθεστώς τούς προστάτευε σε περίπτωση εικονικού θανάτου βρέφους που είχε γεννηθεί σε 

μαιευτήριο και ότι οι πράξεις τους δεν είχαν καμία συνέπεια, η κλοπή βρεφών άρχισε να 

γίνεται συνήθης πρακτική, αν και στο παρασκήνιο. Τα παιδιά αυτά, τα οποία είχαν επισήμως 

αποβιώσει, δίδονταν σε στείρα ανδρόγυνα που επιθυμούσαν να γίνουν γονείς, έναντι υψηλού 

χρηματικού ποσού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό ήταν όσο η τιμή ενός διαμερίσματος. 

Σε άλλες, οι γονείς πλήρωναν με δόσεις για το νέο τους τέκνο, το οποίο καταχωριζόταν στο 

ληξιαρχείο ως βιολογικό τους τέκνο.  

Οι κυριότερες πηγές έρευνας για τους καταγγέλλοντες είναι τα αποκαλούμενα βιβλία-μητρώα 

των μαιευτηρίων. Η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει στα κέντρα υγείας να καταστρέψουν τα 

βιβλία αυτά, κάτι που δεν ισχύει για τα κλινικά ιστορικά, των οποίων η απόρριψη είναι 

δυνατή μετά από πέντε έτη. Μολαταύτα, ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά κέντρα που έχουν 

καταγγελθεί για κλοπή βρεφών διαβεβαιώνουν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται τα βιβλία-

μητρώα. Κανείς δικαστής δεν διέταξε την αστυνομία να προβεί σε έρευνα στα νοσοκομεία 

αυτά. Στα βιβλία-μητρώα περιέχονται όλα τα βασικά δεδομένα για την αναζήτηση των 

κλεμμένων βρεφών: οι ημερομηνίες εισαγωγής των μητέρων, οι ηλικίες τους, ο αριθμός 

τέκνων, ο αριθμός δωματίου, η ημερομηνία τοκετού, εάν το βρέφος έπρεπε να τοποθετηθεί σε 

θερμοκοιτίδα, η ημερομηνία εξόδου κ.λπ.  

Οι δημόσιοι φορείς, όπως η υπηρεσία παροχής πληροφοριών σε θύματα ενδεχόμενης 

απαγωγής νεογνών του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρέχουν στους ενδιαφερόμενους έγγραφα, 

τα οποία δεν είναι διόλου χρήσιμα. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα ονόματα των 

μητέρων που γέννησαν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή έχουν διαγραφεί, πλην του ονόματος 

του ενδιαφερόμενου, κατ’ εφαρμογή του νόμου 15/1999 για την προστασία των δεδομένων, 

κάτι που συνιστά σημαντικό εμπόδιο. Δεν είναι δυνατή η διερεύνηση υπό τέτοιες συνθήκες. 

Γνωρίζουμε ότι όταν ένα βρέφος χαρακτηριζόταν ψευδώς νεκρό, συχνά δινόταν σε άλλη 

γυναίκα. Η γυναίκα αυτή ήταν συνήθως ηλικίας άνω των 40 ετών και χωρίς άλλα τέκνα, και 

ήταν δήθεν έγκυος, ενώ για να νομιμοποιηθεί η μητρότητα η γυναίκα αυτή καταχωριζόταν 

στο νοσοκομείο. Είναι βέβαιο ότι θα αρκούσε η διενέργεια ερευνών σχετικά με τις γυναίκες 

αυτές και τα τέκνα τους, τα οποία είναι σήμερα ενήλικοι, ώστε να καταστεί δυνατή η 

διαλεύκανση ορισμένων περιπτώσεων κλεμμένων βρεφών. Αυτό γίνεται από ελάχιστα 

θύματα τα οποία μπόρεσαν να αποκτήσουν ολόκληρα τα έγγραφα, χωρίς διαγραφές, από 

κάποιον απρόσεκτο ή συνεργάσιμο δικαστή. Προκειμένου η αναζήτηση αυτή να είναι 

αποτελεσματική και να παρέχει εγγυήσεις, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί με δικαστική 

εντολή. Άλλες απαγορευμένες πηγές έρευνας για τους ενδιαφερόμενους και ερευνητές είναι 

τα αρχεία των καταργηθέντων οργανισμών Ίδρυμα για την προστασία των γυναικών και 

Έργο για την προστασία των ανηλίκων, τα οποία ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο 

δημοσιογραφικής έρευνας. Οι δύο αυτοί οργανισμοί, οι οποίοι καταργήθηκαν το 1984, 

υπάγονταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ήταν αρμόδιοι για την αναμόρφωση 

επαναστατριών και ανύπαντρων μητέρων, καθώς και ανηλίκων που προέρχονταν από 
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προβληματικές οικογένειες. Τα αρχεία βρίσκονται επί του παρόντος στο υπόγειο του 

υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ωστόσο, στα αρχεία αυτά δεν υπάρχει 

άμεση ούτε ελεύθερη πρόσβαση διότι περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ 

τούτου, δεν είναι διόλου χρήσιμα εφόσον δεν μπορούν να αναγνωστούν στο σύνολό τους. 

Γνωρίζουμε ότι ορισμένα από τα κλεμμένα βρέφη εισήλθαν στην αγορά των υιοθεσιών και 

ότι ο οργανισμός Ίδρυμα για την προστασία των γυναικών ήταν αυτός που κατηύθυνε τις 

εγκύους στο δίκτυο. Τα αρχεία αυτά περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες θα 

καθιστούσαν δυνατή τη διασταύρωση στοιχείων σχετικά με τα θανόντα νεογνά και τα 

νεογέννητα βρέφη που καταχωρίζονταν ταυτόχρονα στον οργανισμό Έργο για την προστασία 

των ανηλίκων. Το ισπανικό κοινοβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσει τον προαναφερόμενο 

νόμο, ώστε να καταστεί δυνατή η αντιπαραβολή στοιχείων από τους καταγγέλλοντες. 

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι από τις 3000 καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από το 

2011, θετική έκβαση είχε μόνο μία. Πρόκειται για την καταγγελία που στρέφεται κατά του 

γυναικολόγου Eduardo Vela, ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στο δίκτυο κλοπής παιδιών, ο 

οποίος συνεργαζόταν έναντι αμοιβής με τον οργανισμό Ίδρυμα για την προστασία των 

γυναικών. Θα είναι το πρώτο από τα πρόσωπα που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας στο 

οποίο θα απαγγελθούν κατηγορίες, διότι ομολόγησε ότι η υπογραφή στο πιστοποιητικό 

γέννησης ενός κοριτσιού, το οποίο εκδόθηκε το 1969, ανήκει σε εκείνον. Το εν λόγω έγγραφο 

επιβεβαιώνει ότι το κορίτσι είναι βιολογικό τέκνο γυναίκας, στον τοκετό της οποίας 

συμμετείχε ο Δρ. Vela. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή ήταν στείρα. Ποτέ δεν έμεινε έγκυος.  

Η διερεύνηση των υποθέσεων είναι μακροχρόνια και χωρίς αποτέλεσμα. Είτε οι δικαστές δεν 

εντοπίζουν ενδείξεις αδικήματος είτε δεν γνωρίζουν σε ποιον να αποδώσουν τις σχετικές 

ευθύνες. Πρέπει να επισημανθεί η προφανής απουσία ερευνητικής πρωτοβουλίας από την 

πλευρά τόσο των εισαγγελέων όσο και των δικαστών. Οι καταγγέλλοντες είναι αυτοί που 

ζήτησαν από τους δικαστές τη διενέργεια ερευνών. Ωστόσο, σε λίγες μόνο περιπτώσεις οι 

δικαστές διέταξαν την αστυνομία να προβεί σε μια πρώτη έρευνα. Όπως προκύπτει από 

περιλήψεις τις οποίες μπόρεσα να μελετήσω, η αστυνομία δεν προέβη σε πραγματική έρευνα 

αλλά περιορίστηκε στο να παράσχει στον δικαστή ονόματα παλαιών εργαζομένων σε 

μαιευτήρια που αποτελούν αντικείμενο καταγγελιών, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν 

ελάχιστα ή και καθόλου στην υπόθεση. Για παράδειγμα, δεν διατάχθηκε, πλην σπάνιων 

περιπτώσεων, η διενέργεια έρευνας στις καταχωρίσεις γεννήσεων και θανάτων στο 

ληξιαρχείο προκειμένου να διασταυρωθούν τα δεδομένα αυτά με τα δεδομένα που υπάρχουν 

στα μαιευτήρια. Είτε αυτό οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος είτε σε άλλους λόγους, το 

βέβαιο είναι ότι οι καταγγέλλοντες βρίσκονται ενώπιον τεράστιου θεσμικού κενού. 

Η κ. Pascual επιθυμεί να γνωστοποιήσει την ελάχιστη εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων στις 

εξετάσεις DNA τις οποίες διενεργούν ορισμένα ιδιωτικά εργαστήρια στο πλαίσιο συμφωνιών 

που έχουν υπογραφεί με τις ενώσεις θυμάτων. Έχουν εντοπιστεί σφάλματα. Με τη βοήθεια 

των γενετικών δοκιμών μόνο πενήντα παιδιά μπόρεσαν να επανενωθούν με τις μητέρες τους, 

οι οποίες ήταν ανύπαντρες κατά τη στιγμή του αναγκαστικού χωρισμού. Βάσει αυτού, 

φαίνεται ότι το δίκτυο κλεμμένων παιδιών στόχευε μόνο τις ανύπαντρες μητέρες, οι οποίες 

ήταν χωρίς αμφιβολία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες στη διάρκεια της δικτατορίας. Η 

θεωρία αυτή θα σήμαινε ότι το σκάνδαλο αποτελεί απλώς και μόνο ιδεολογικό ζήτημα, 

παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι η αρπαγή παιδιών στην Ισπανία αποτέλεσε επιχειρηματική 

δραστηριότητα ευρείας έκτασης για πενήντα έτη. Η δημοσιογράφος αναφέρει ότι η ισπανική 

κυβέρνηση θέλει να δώσει την εντύπωση ότι στηρίζει την αναζήτηση των κλεμμένων 

παιδιών. Ωστόσο, λίγα είναι τα θύματα που καταφεύγουν στο γραφείο που δημιούργησε το 
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υπουργείο Δικαιοσύνης, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Παροτρύνει τα πολιτικά κόμματα να 

συνάψουν κρατικό σύμφωνο επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Κατά την υποβολή ερωτήσεων, έθεσαν ερωτήσεις οι ακόλουθοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου: 

 Η Eleonora Evi δηλώνει ότι τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί από τη συγκεκριμένη 

ομάδα εγκληματιών θέτουν υπό αμφισβήτηση τον νόμο περί αμνηστίας. 

 Η Julia Pitera αναφέρει ότι τα γεγονότα αυτά εξελίχθηκαν σε μια συγκεκριμένη 

ιστορική φάση και διερωτάται με ποιον τρόπο θα μπορούσε να αποκτηθεί πρόσβαση 

στα αρχεία των ιδιωτικών κλινικών 

 Η Jude Kirton Darling ρωτά εάν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο επικοινωνίας με 

ενώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα, όπως η 

Ιρλανδία 

 

Ο κ. Vila Torres απαντά: 

 

• Έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την Ιρλανδία, οι οποίες αφορούν παρόμοια 

περιστατικά. Επίσης, παρακολουθείται η αντίδραση της καθολικής εκκλησίας σε 

παρόμοιες περιπτώσεις στην Αργεντινή. 

Στρογγυλή τράπεζα με αναφέροντες (23 Μαΐου 2017)  

Οι αναφέροντες παρουσίασαν στους βουλευτές τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί 

στις υποθέσεις τους. Όλοι οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την απουσία έρευνας, τις 

χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες τις οποίες θεωρούν απαράδεκτες, τη νομική υποχρέωση 

της διοίκησης να διατηρεί τα έγγραφα και να παρέχει σχετική πρόσβαση στους 

ενδιαφερόμενους και την έλλειψη υποστήριξης από τις αρχές, δεδομένου ότι τα θύματα είναι 

αυτά που φέρουν το βάρος της έρευνας και της απόδειξης. Επικρίνουν ανοιχτά το γραφείο 

παροχής πληροφοριών που δημιουργήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο 

υποστηρίζουν ότι τηρεί διοικητική στάση και δεν παρέχει ψυχολογική υποστήριξη ούτε 

νομικές συμβουλές.  

Ζητούν να διενεργείται δωρεάν η εξέταση DNA στην οποία πρέπει να υποβάλλονται, να 

ενοποιηθούν τα κριτήρια των δικαστών όσον αφορά την παραγραφή των αδικημάτων, να 

δημιουργηθεί ειδική ομάδα της αστυνομίας για τη διερεύνηση υποθέσεων κλεμμένων βρεφών 

και να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων σε εθνικό επίπεδο για τα θύματα τέτοιων 

υποθέσεων, να σταματήσει η παύση των διώξεων μέσω αρχειοθέτησης, να ασκηθούν πιέσεις 

στο Βατικανό ώστε τα θρησκευτικά τάγματα που εμπλέκονται στις υποθέσεις να ανοίξουν τα 

αρχεία τους και να τα καταστήσουν προσβάσιμα στη δικαιοσύνη και στις οικογένειες, καθώς 

και να δημιουργηθεί επιτροπή έρευνας στο ισπανικό Κοινοβούλιο. 

Όλοι οι αναφέροντες περιγράφουν τον Γολγοθά που βιώνουν στο πλαίσιο της αναζήτησης 

των εξαφανισθέντων μελών των οικογενειών τους και ζητούν από το κράτος να αναλάβει τις 

ευθύνες του και να τους ζητήσει συγγνώμη. Είναι εμφανής η έλλειψη εμπιστοσύνης των 

αναφερόντων στο δικαστικό σύστημα και στις έρευνες που πραγματοποιούνται. 

Στη στρογγυλή τράπεζα με τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν παρόντες οι 
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ακόλουθοι αναφέροντες: 

• Η Ruth Appleby (αναφορά αριθ. 758-13) ενημερώνει σχετικά με την υπόθεσή της: η 

τελευταία της έφεση απορρίφθηκε από το δικαστήριο της La Coruña το 2015 και το ίδιο 

συνέβη με την τελευταία της προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, έχει πλέον εξαντλήσει όλα 

τα ένδικα μέσα στην Ισπανία και συνεπώς προσέφυγε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, ενώ ουδέποτε μέχρι σήμερα εκλήθη να καταθέσει σχετικά 

με την υπόθεσή της ενώπιον δικαστηρίου. Θεωρεί ότι οι καθυστερήσεις είναι απαράδεκτες 

και δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις επίσημες έρευνες που διενεργήθηκαν μέχρι σήμερα και 

αφορούν την υπόθεσή της. 

•  Η Patricia, κόρη της Eustoquia Camarero Urquiza (0927-13), κατήγγειλε ότι οι 

διοικητικές αρχές δεν παρέχουν ή δεν επιθυμούν να παράσχουν πληροφορίες για τον αδερφό 

της, ότι τα έγγραφα, όπως η ιατροδικαστική έκθεση, περιέχουν πληθώρα ψευδών στοιχείων, 

ότι είχε υποβληθεί καταγγελία στη Γρανάδα σχετικά με την υπόθεσή της, αλλά οι 

εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία δεν πραγματοποίησαν έρευνες και η υπόθεση 

αρχειοθετήθηκε λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. 

• Ο κ. Isasmendi, που εκπροσωπεί τον κ. Eduardo Raya Retamero, (1013-12), δηλώνει 

ότι έχουν ήδη δοθεί λεπτομερή στοιχεία στην αναφορά, αλλά το πτώμα που ενταφίασε ο κ. 

Raya Retamero δεν ήταν της κόρης του, πράγμα που επιβεβαιώνεται από τα δείγματα και τις 

αναλύσεις DNA. Έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα έως και το Συνταγματικό Δικαστήριο. 

Καταγγέλλει περιπτώσεις συλλήψεων στη Γρανάδα μεταξύ των ετών 1990-92 και τις 

χαρακτηρίζει ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Καταγγέλλει ότι η αρχειοθέτηση 

υποθέσεων οφείλεται στην έλλειψη διοικητικής παρακολούθησης και βοήθειας από την 

πλευρά των αρχών. 

•  Η María de las Mercedes Bueno Morales (1772-12) δήλωσε ότι δεν υπάρχουν νέα 

στοιχεία για την υπόθεσή της, την εξαφάνιση της νεογέννητης κόρης της στο Cadiz. 

Κατηγορεί το κράτος, ζητώντας οι υποθέσεις τους να εξεταστούν ενώπιον δικαστηρίου, 

καθώς και να απαλλαγούν τα θύματα από το βάρος της απόδειξης. Ζητεί να δοθεί νομική και 

ψυχολογική στήριξη στη μεγαλύτερη ομάδα θυμάτων στην Ισπανία. Κατά τη γνώμη της, 

πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για την κατάσταση αυτή ευθύνεται το 

κράτος. 

• Η Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772-12) δηλώνει ότι τα ιστορικά αρχεία βρίθουν 

περιστατικών που σχετίζονται με θανάτους εμβρύων, καθώς και ότι οι έρευνες έκλεισαν το 

2013 καθώς ο εισαγγελέας αρνήθηκε να προβεί σε αναλύσεις των λειψάνων βρεφών που 

είχαν ενταφιαστεί πριν από δεκαετίες. 

• Η Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (1772-12) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται το κράτος, 

ότι τα θύματα πραγματοποιούν τις δικές τους έρευνες και ότι επιθυμεί τη συγκρότηση 

ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση τον υποθέσεων που είχαν αρχειοθετηθεί από τους 

δικαστές. 

• Ο Francisco González de Tena (1772-12), εκπροσωπώντας την οργάνωση «Colectivo 

sin identidad de Canarias», ζητά από το ΕΚ να επέμβει λόγω της αδράνειας των κρατικών 

αρχών, ζητά από την εκκλησία να ανοίξει τα αρχεία της και καταγγέλλει την εκ προθέσεως 

καταστροφή εγγράφων, η οποία θα έπρεπε να στοιχειοθετεί αξιόποινη πράξη. 
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• Η Esperanza Ornedo Mullero (1772-12), εκπροσωπώντας την οργάνωση Huelva, 

διατυπώνει ανησυχίες σχετικά με την τεκμηρίωση της αναφοράς της. Αμφισβητεί την πορεία 

εκδίκασης της υπόθεσης και την περάτωση των ερευνών. Έχει αποφασίσει να προσφύγει στο 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.  

• Η κ. Josefina Marina Perez Sanchez (1772-12) εξακολουθεί να αναζητά τη μητέρα 

της, η οποία είχε γεννηθεί στην “Casa Cuna” της Βαλένθια, και το θρησκευτικό τάγμα που 

ήταν υπεύθυνο για την εν λόγω κλινική αρνείται να δώσει στοιχεία σχετικά με τους γονείς 

της. Ζητεί το άνοιγμα των εκκλησιαστικών αρχείων. 

• Η Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772-12) δηλώνει ότι υπέστη την αρπαγή των 

διδύμων της, ενός κοριτσιού και ενός αγοριού, από νοσοκομείο στο Jerez και ότι δεν έχει 

δεχθεί κανείς κρατικός εκπρόσωπος να μιλήσει μαζί της. Διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι τα 

θύματα είναι αυτά που διενεργούν τις έρευνες. Κατηγορεί το κράτος για την κατάσταση αυτή, 

για το γεγονός ότι δεν δίδονται απαντήσεις ενώ οι δικαστές θέτουν τις υποθέσεις στο αρχείο. 

Ζητά από το ΕΚ να βοηθήσει ώστε να ξανανοίξουν οι υποθέσεις αυτές. Μίλησε με 

συγκινητικά για τα δεινά που υπέστη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όλα αυτά τα χρόνια 

και δήλωσε ότι θα πεθάνει από τον πόνο της και όχι από τα γηρατειά. 

Κατά την υποβολή ερωτήσεων, έθεσαν ερωτήσεις οι ακόλουθοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου: 

 Η Eleonora Evi επισημαίνει την απροθυμία του δικαστικού σώματος για την επίλυση 

των υποθέσεων. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ακολουθήσει τις 

συστάσεις της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις καταναγκαστικές ή ακούσιες 

εξαφανίσεις και ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για την προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών και του δικαιώματός τους να γνωρίζουν την ταυτότητά 

τους. 

 Η Julia Pitera ρωτά τους αναφέροντες γιατί δεν προσέφυγαν στην Επιτροπή 

Αναφορών του ισπανικού Κοινοβουλίου και εάν είχαν απευθύνει στο Βατικανό 

αίτημα για το άνοιγμα των αρχείων των θρησκευτικών ταγμάτων εκμεταλλευόμενοι 

το ανοικτό πνεύμα του νυν Πάπα Φραγκίσκου. 

 Η Tatjana Zdanoka ζητεί να δικαστούν οι ένοχοι, θεωρώντας απαράδεκτο το γεγονός 

ότι επί του παρόντος έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη μόνο μία υπόθεση. 

 Η Michela Giuffrida ζητεί να διενεργείται δωρεάν η εξέταση DNA για τα θύματα, να 

αναληφθούν από το κράτος τα δικαστικά έξοδα, να παρέχεται φροντίδα και 

ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα, να δημιουργηθεί ειδική ομάδα της αστυνομίας 

για την ενοποίηση των ερευνών, να παρασχεθεί πρόσβαση στα ιδιωτικά αρχεία και να 

αναγνωριστούν οι ενδιαφερόμενοι ως θύματα. Καλεί τους ενδιαφερομένους να 

δραστηριοποιηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να φτάσει το μήνυμά τους 

στην κοινωνία.   

 Η Jude Kirton Darling ζητεί να διεξαχθεί δημόσια έρευνα για την υπόθεση σε εθνικό 

επίπεδο και τονίζει την ανάγκη εξέτασης του προβλήματος από ανεξάρτητη επιτροπή. 

Ζητεί επίσης να ασκηθούν πιέσεις στο Βατικανό για το άνοιγμα των εκκλησιαστικών 

αρχείων. 

 Η Rosa Estarás χαρακτηρίζει τις μαρτυρίες συνταρακτικές, ενώ θεωρεί ότι η 

κυβέρνηση ενεργεί καλή τη πίστει και πιστεύει στη βούλησή της να διερευνήσει τα 
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συμβάντα, καθώς η αναζήτηση της αλήθειας βοηθά τα θύματα. Ζητεί να διενεργείται 

δωρεάν η εξέταση DNA, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα έγγραφα που είναι 

απαραίτητα για την έρευνα και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα 

θύματα, υπενθυμίζοντας ωστόσο την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, και τέλος 

ζητεί το άνοιγμα των μητρώων και τη διαβίβαση των αποδεικτικών στοιχείων στα 

δικαστήρια. 

 Ο Josep-Maria Terricabras ζητεί τα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταγγελίες να 

αναζητούνται από την εισαγγελία και να μην φέρουν οι ενδιαφερόμενοι το βάρος της 

απόδειξης. Ζητεί επίσης να ενοποιήσουν οι δικαστές τα κριτήρια σχετικά με την 

παραγραφή των αδικημάτων (η εισαγγελία λειτουργεί με ενιαία κριτήρια αλλά αυτό 

δεν αποτυπώνεται στις ενέργειες των δικαστών), καθώς και να διοριστεί εισαγγελέας 

συντονιστής. Υπογραμμίζει, επιπλέον, τη σημασία της προστασίας των δεδομένων, 

στην οποία δεν μπορεί να γίνεται επίκληση προκειμένου να προστατευθούν 

παραβάτες. 

 Η Marina Albiol θεωρεί ότι η Εκκλησία υπήρξε κατά το παρελθόν συνεργός στην 

τέλεση αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και ότι υπάρχει υποχρέωση 

διερεύνησης των εγκλημάτων αυτών, στην οποία δεν ανταποκρίνεται η κυβέρνηση. 

Συνάντηση με την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής (23 Μαΐου 2017) 

Η κ. Margarita Robles Fernández, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης, υποδέχθηκε την 

αντιπροσωπεία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξέφρασε την αλληλεγγύη 

της στα θύματα της επίθεσης που είχε σημειωθεί στο Λονδίνο το προηγούμενο βράδυ. Η κ. 

Kirton Darling, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, την ευχαρίστησε και στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 

θυμάτων. 

Σκοπός της συνάντησης με την Επιτροπή Δικαιοσύνης είναι να γίνουν γνωστές οι ενέργειες 

στις οποίες προέβη η Βουλή σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και να πραγματοποιηθεί 

ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες που 

εγκρίθηκαν από το Σώμα. Η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής ενέκρινε δύο μη νομοθετικές 

προτάσεις σχετικά με το θέμα κατά τη 10η και 11η κοινοβουλευτική περίοδο (έγγραφα θέσης 

της κυβέρνησης). 

 11η κοινοβουλευτική περίοδος: Μη νομοθετική πρόταση σχετικά με τη διερεύνηση 

της κλοπής νεογνών (αριθ. 161/277), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή 

Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίαση της 5ης Απριλίου 2016. 

 10η κοινοβουλευτική περίοδος: Μη νομοθετική πρόταση με την οποία καλείται η 

κυβέρνηση να εμβαθύνει στην παροχή στήριξης στα θύματα κλοπής βρεφών (αριθ. 

161/2585), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δικαιοσύνης κατά τη συνεδρίαση της 

10ης Ιουνίου 2014. 

Ο Jose Ignacio Prendes Prendes της ομάδας Ciudadanos υποστήριξε ότι τα θύματα 

στερήθηκαν την ταυτότητά τους και ότι η ομάδα του ζήτησε να αναγνωριστούν ως θύματα 

εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, κάτι που συνεπάγεται τη μη παραγραφή του 

αδικήματος.  
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Ο Jaume Moya Matas της ομάδας CUP-EC-EM ζητεί να θεσπιστούν μηχανισμοί 

αποκατάστασης της δημοκρατίας, να αναλάβει το κράτος τις ευθύνες του σχετικά με το 

ζήτημα, να αναγνωριστούν οι ενδιαφερόμενοι ως θύματα, κάτι που συνεπάγεται δικαίωμα 

δωρεάν παροχής δωρεάν δικαστικής αρωγής, στήριξης και νομικής συνδρομής, και να 

δημιουργηθεί κεντρικό αρχείο DNA (οι σχετικές δοκιμές θα διενεργούνται δωρεάν για τα 

θύματα). Επιπλέον, ζητεί την αναδιοργάνωση του γραφείου παροχής πληροφοριών του 

υπουργείου Δικαιοσύνης με τη χορήγηση περισσότερων μέσων. Ζητεί τη δημιουργία ειδικού 

τμήματος στην εισαγγελία σχετικά με το θέμα, το οποίο θα ενεργεί αυτεπαγγέλτως. 

Η Maria Jesus Moro Almaraz της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος θεωρεί ότι το θέμα δεν 

πρέπει να χρησιμοποιείται για δημαγωγικούς σκοπούς και ότι είναι λάθος να λέγεται ότι δεν 

έχει σημειωθεί πρόοδος. Το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που περιήλθαν σε 

γνώση της κυβέρνησης οι πρώτες καταγγελίες, το 2011, έως την κινητοποίηση και ανάληψη 

δράσης από τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Υγείας καθώς και την εισαγγελία 

ήταν σύντομο (Φεβρουάριος 2012). Η επιτροπή ενέκρινε δύο πρωτοβουλίες, τη δε δεύτερη εξ 

αυτών ομόφωνα. Στο πλαίσιο των εν λόγω πρωτοβουλιών ζητήθηκε η δημιουργία ενιαίας 

βάσης δεδομένων γενετικών προφίλ (με τις δοκιμές που έχουν διενεργηθεί από το Εθνικό 

Ινστιτούτο Τοξικολογίας) και η αναγνώριση ισχυρού καθεστώτος θύματος για τα άτομα που 

θίγονται από την κλοπή βρεφών. 

Η Jude Kirton Darling αναφέρει ότι θα μπορούσε να ληφθεί ως παράδειγμα η εμπειρία της 

Ιρλανδίας, δεδομένου ότι διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα εμπιστοσύνης των θυμάτων στις 

έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί. Ρωτά, επίσης, αν θα ήταν δυνατό να συγκροτηθεί 

ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή. 

Η Michela Giuffrida υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια τραγική κατάσταση και ότι είναι 

σημαντικό να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με το παρελθόν. Θεωρεί ότι αυτό που προέχει 

είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων και προς τον σκοπό αυτό προτείνει να διενεργούνται 

δωρεάν οι εξετάσεις DNA και να παρέχεται δωρεάν δικαστική αρωγή στα θύματα, να 

διοριστεί ειδικός εισαγγελέας και να συσταθεί επιτροπή έρευνας σχετικά με το ζήτημα, 

καθώς και να τους αναγνωριστεί επίσημα το καθεστώς του θύματος. 

Η Margarita Robles Fernández, της ομάδας των Σοσιαλιστών και πρόεδρος της Επιτροπής 

Δικαιοσύνης, εξηγεί ότι η πολιτική δεν πρέπει να αναμειγνύεται σε θέματα αξιόποινων 

πράξεων. Εξηγεί ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την παραγραφή του αδικήματος, αλλά 

ότι η ενοποίηση των κριτηρίων εκκρεμεί εν αναμονή της έκδοσης απόφασης από το Ανώτατο 

Δικαστήριο. Ζητεί να μην πραγματοποιείται αξιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων, 

δεδομένου ότι κάθε υπόθεση υποβάλλεται σε ατομική και ανεξάρτητη δικαστική εξέταση. Η 

πρόεδρος εξηγεί ότι το 1987 τροποποιήθηκε ο νόμος σχετικά με την υιοθεσία και το 

ληξιαρχείο, και το δημοκρατικό κράτος ανέκτησε προνόμια, τα οποία προηγουμένως 

κατείχαν οι ενορίες. Επισημαίνει ότι έχει ζητήσει από τους εισηγητές τη συγκρότηση 

εξεταστικής επιτροπής και ότι αναμένει τη συνέχεια που θα δοθεί στο αίτημά της. 

Η Ester Capella y Farre της ομάδας ER εξηγεί ότι η διαδικασία ιστορικής μνήμης, η οποία 

ξεκίνησε το 2010, δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι απαιτείται δικαιοσύνη, αλήθεια και 

επανόρθωση.  Αναφέρει ότι το 2016 η συνομοσπονδιακή ομάδα Unidos Podemos και η 

ομάδα των Σοσιαλιστών υπέβαλαν στη Βουλή αίτηση για τη σύσταση επιτροπής έρευνας και 

θεωρεί ότι θα πρέπει να απαιτηθεί η εξειδίκευση της εισαγγελίας και των αστυνομικών 

ομάδων.  
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Συνάντηση με τη Διάσκεψη Ισπανών Επισκόπων (23 Μαΐου 2017) 

 κ. Jose Maria Gil Tamayo, γενικός γραμματέας της Διάσκεψης Ισπανών Επισκόπων. 

Carlos López Segovia (ιερέας), αναπληρωτής γραμματέας γενικών υποθέσεων 

κ. Jesus Miguel López Nieto, τεχνικός γραμματέας της νομικής υπηρεσίας. 

Ο κ. Jose Maria Gil Tamayo υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να χορηγηθεί αποζημίωση 

στους αθώους και να επιδιωχθούν η δικαιοσύνη, η μνήμη και η επανόρθωση.  

Εξηγεί ότι η σύνοδος επισκόπων εκπροσωπεί τους Ισπανούς επισκόπους και υφίσταται από 

το Δεύτερο Συμβούλιο του Βατικανού. Πρόκειται για συλλογικό όργανο των Ισπανών 

επισκόπων, οι οποίοι υπάγονται στη Ρώμη, και επομένως οι επισκοπές είναι αυτόνομες και 

υπάγονται απευθείας στον Πάπα. Ως εκ τούτου, το πεδίο αρμοδιοτήτων της διάσκεψης 

επισκόπων είναι περιορισμένο. 

Εξηγεί ότι τα αρχεία των ενοριών υπάρχουν από το Συμβούλιο του Τρέντο (16ος αιώνας) και 

ότι σε αυτά καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν σχέσεις που δημιουργούνται μέσω 

μυστηρίου (βαπτίσεις, γάμοι κ.λπ.). Σε αυτά είχαν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι 

(κατ’ εφαρμογή του νόμου προστασίας των δεδομένων), αλλά αν τα δεδομένα ζητηθούν 

μέσω της δικαστικής οδού ή από την εισαγγελία, δεν υπάρχει αντίρρηση να ανοίξουν τα 

αρχεία. Υπενθυμίζει ότι η διάσκεψη δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί των επισκοπών και ότι 

κάθε ενορία υπάγεται σε μια επισκοπή. Ωστόσο, εφόσον υφίσταται έννομο συμφέρον, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον επίσκοπο, ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα τους 

επιτρέψει την πρόσβαση στα δεδομένα των αρχείων. Τα αρχεία των ενοριών δημόσιων 

οργανισμών μεταφέρθηκαν σε κρατικούς φορείς, καθώς το 1987 τροποποιήθηκε ο νόμος 

σχετικά με την υιοθεσία και το ληξιαρχείο και το κράτος ανέκτησε προνόμια που κατείχαν οι 

ενορίες.  

Με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία: μέσω της ενορίας στην οποία 

τελέστηκε η βάπτιση διασφαλίζεται η πρόσβαση και η τήρηση της εμπιστευτικότητας από 

τρίτους. Ο κ. Tamayo προσφέρει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία στο πλαίσιο της ισχύουσας 

νομοθεσίας. Σε αντιδιαστολή, οι θρησκευτικές αδελφότητες είναι εντελώς αυτόνομες και 

υπάγονται απευθείας στο Βατικανό. 

Η κ. Julia Pitera υποβάλλει σειρά ερωτήσεων σχετικά με την αντιστοιχία μεταξύ των 

στοιχείων των πιστοποιητικών βάπτισης και των στοιχείων στα ληξιαρχικά βιβλία. 

Επισημαίνει ότι λαμβανομένης υπόψη της αύξησης των τοκετών στα δημόσια νοσοκομεία 

στις πρωτεύουσες των επαρχιών από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, τα στοιχεία σχετικά με 

τις γεννήσεις θα βρίσκονται πιθανότατα στα ληξιαρχικά βιβλία, δεδομένου ότι η βάπτιση 

πραγματοποιείται μεταγενέστερα. Τα στοιχεία σχετικά με τους θανάτους παιδιών βρίσκονται 

στα ληξιαρχικά και όχι στα εκκλησιαστικά αρχεία. 

Η κ. Eleonora Evi ρωτά αν πίσω από τις εξαφανίσεις κρύβονται ιδεολογικά κίνητρα, καθώς 

και τοπικά κυκλώματα, και θεωρεί ότι για την προσέγγιση των προσωπικών τραγωδιών των 

θυμάτων απαιτείται η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής. 

Η κ. Marina Albiol υποστηρίζει ότι οι εξαφανίσεις βρεφών μεταξύ των δεκαετιών 1940 και 

1990 υπήρξαν αποτέλεσμα της ιδεολογικής καταστολής και, στη συνέχεια, μετατράπηκαν σε 
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κερδοσκοπική δραστηριότητα. Θεωρεί ότι οι θρησκευτικές αδελφότητες, τα ιδρύματα για τη 

φροντίδα παιδιών και οι κρυφοί τοκετοί διαμόρφωσαν ένα σύστημα, το οποίο ευνόησε την 

κατάσταση αυτή. Ρωτά αν η Εκκλησία θα προβεί η ίδια σε έρευνα και αν τα αρχεία των 

αδελφοτήτων θα ανοίξουν για την έρευνα (και θα διατηρηθούν επ’ αόριστον). Ρωτά αν η 

Εκκλησία θα συνεργαστεί ενεργά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης και αν θα 

απευθύνει στα μέλη της συστάσεις σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης αυτής της τραγωδίας. 

Ο κ. Josep-Maria Terricabras καλεί επίσης την Εκκλησία να συνεργαστεί πιο ενεργά επί του 

συγκεκριμένου ζητήματος, όπως έπραξε πρόσφατα για άλλα ζητήματα, όπως περιπτώσεις 

παιδοφιλίας.  

Σε απάντηση στις ερωτήσεις, ο Jose Maria Gil Tamayo δηλώνει ότι καταδικάζει απερίφραστα 

τα γεγονότα, για τα οποία, κατά τη γνώμη του, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία. 

Υποστηρίζει ότι για την κατανόηση της κατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το ιστορικό 

πλαίσιο, κατά το οποίο η φτώχεια και η τιμή διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Ζητεί να 

τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, αλλά να μην αμαυρωθούν η καλή φήμη και το έργο ορισμένων 

θρησκευτικών ταγμάτων για αδικήματα που διέπραξαν κάποιοι. Πιστεύει ότι υπήρξαν 

περιπτώσεις συγκαλυμμένων υιοθεσιών λόγω έλλειψης κανονιστικού πλαισίου. Θεωρεί ορθό 

να διατυπωθούν γενικές συστάσεις σχετικά με τα αρχεία των τοπικών κυβερνήσεων και των 

θρησκευτικών αδελφοτήτων, με τη διασφάλιση ότι τα δικαιωμάτων τρίτων θα γίνονται πάντα 

σεβαστά. Δεσμεύεται να καταρτίσει κατευθυντηήριες γραμμές για τους επισκόπους σχετικά 

με τα αρχεία και να ζητήσει τη συνεργασία τους επί του θέματος. Αποκλείει το ενδεχόμενο η 

Εκκλησία, ως θεσμός, να έδρασε ως δίκτυο και υποστηρίζει ότι συγκεκριμένα άτομα 

διέπραξαν πλαστές υιοθεσίες και κλοπές παιδιών, πράξεις οι οποίες συνιστούν εγκλήματα και 

παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Η κ. Jude Kirton Darling ρωτά αν η Εκκλησία θα μπορούσε να συνεργαστεί ενεργά με το 

υπουργείο Δικαιοσύνης και να διαθέσει τα αρχεία της, με τη συγκατάθεση της υπηρεσίας 

προστασίας δεδομένων. Ο κ. Tamayo απαντά ότι μεγάλο μέρος των δεδομένων των 

ενοριακών αρχείων είναι αποθηκευμένα σε μικροφίλμ (μικροφίλμ που έχουν παραχθεί από 

τους μορμόνους) και και είναι θετικός όσον αφορά τη συνεργασία με τις υπηρεσίες 

τεκμηρίωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εξασφάλιση της πρόσβασης στα 

εκκλησιαστικά αρχεία, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση να τεθούν αυτά στη 

διάθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης, εφόσον διαφυλάσσονται τα δικαιώματα τρίτων. 

Η κ. Jude Kirton Darling ελπίζει ότι η μεγάλη ευαισθησία του Πάπα Φραγκίσκου σε τέτοια 

ζητήματα, όπως αυτά που ήδη αντιμετωπίστηκαν στην Αργεντινή, θα συμβάλει στην επίλυση, 

έως έναν βαθμό, της κατάστασης όσον αφορά το άνοιγμα των αρχείων. 

Η κ. Evi ρωτά αν υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη οργανωμένου δικτύου στις εν λόγω 

υποθέσεις ή εάν υπήρχε ιδεολογική συνιστώσα. Η εκκλησία απαντά ότι δεν πρόκειται για 

οργανωμένο δίκτυο, αλλά μάλλον για πράξεις αδίστακτων μεμονωμένων ατόμων. 

Γενικές παρατηρήσεις  

Η αντιπροσωπεία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποίησε μια 

έντονη επίσκεψη, τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο όσο και το πρόγραμμα των επισκέψεων, 

η οποία μάλιστα δέχθηκε και ευρεία κάλυψη από τα μέσα. Ευχαρίστησε όλους τους φορείς 

για την υποδοχή. Το ζήτημα της κλοπής βρεφών και των παράνομων υιοθεσιών κατά τη 
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δικτατορία και τα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας συγκλόνισε τους βουλευτές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι θέλησαν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους στα 

θύματα και τις οικογένειές τους. Σκοπός της επίσκεψης είναι να αξιολογηθεί επί τόπου η 

εμβέλεια και η διάσταση του ζητήματος και να εξεταστεί το είδος των μέτρων που έχουν 

ληφθεί ή θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των θυμάτων, να 

αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή. 

Η εντύπωση που αποκομίστηκε από την επίσκεψη είναι η ύπαρξη προφανών αντιφάσεων 

μεταξύ όσων δήλωσαν αφενός οι διάφορες αρχές και, αφετέρου, τα θύματα, δημοσιογράφοι ή 

δικηγόροι, πράγμα που εγείρει πολλά ερωτήματα.  

Οι βουλευτές του ΕΚ επιδοκίμασαν την αναγνώριση και αποδοχή από όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη σχετικά με το γεγονός ότι πράγματι λάμβανε χώρα απαγωγή νεογνών κατά τη διάρκεια 

της περιόδου που ακολούθησε μετά το πέρας του εμφυλίου πολέμου, κατά τη διάρκεια της 

δικτατορίας του Φράνκο, και υπό δημοκρατικό καθεστώς. Ωστόσο, παρατηρείται απόκλιση 

στον αριθμό των θυμάτων που προκύπτει από τα στοιχεία των μερών, κάτι που δεν βοηθά 

στην κατάλληλη εκτίμηση της διάστασης του προβλήματος αυτού. Επιπλέον, εφαρμόζονται 

διαφορετικά κριτήρια για να εξακριβωθεί αν οι κλοπές βρεφών διαπράχθηκαν από 

θεσμοποιημένο δίκτυο εμπορίας ή αν πρόκειται για μεμονωμένα εγκλήματα. Λαμβανομένων 

υπόψη των διαφορετικών αυτών κριτηρίων, αυτό που ήταν προφανές είναι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης των θυμάτων στους θεσμούς, διότι θεωρούν αφενός ότι οι έρευνες που 

πραγματοποιούνται είναι ανεπαρκείς και αφετέρου ότι δεν θα πρέπει να φέρει το θύμα το 

βάρος της απόδειξης του αδικήματος. Τα θύματα αισθάνονται επίσης ότι απετράπησαν από 

το να διερευνήσουν τις υποθέσεις τους. Θα ήθελαν η εισαγγελία να υιοθετήσει ενεργότερη 

στάση και να ενεργεί αυτεπαγγέλτως σε όλες τις περιπτώσεις, χωρίς να φέρουν τα θύματα το 

βάρος της δικαστικής διαδικασίας. Οι βουλευτές θεώρησαν επίσης ότι θα μπορούσε να 

βελτιωθεί η παροχή βοήθειας στα θύματα και να καταστεί περισσότερο προορατική, τόσο σε 

ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε ό,τι αφορά την παροχή νομικής καθοδήγησης και διοικητικών 

πληροφοριών για όλες τις καταγγελθείσες περιπτώσεις. Ωστόσο, οι βουλευτές συμφώνησαν 

ομόφωνα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, στο πλαίσιο του οποίου απαιτείται δικαιοσύνη, 

μνήμη και επανόρθωση. 

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσαν έμφαση στη συνεργασία της 

Εκκλησίας με τη δικαιοσύνη προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα έγγραφα των 

αρχείων τους, ώστε να στηριχθούν οι έρευνες. Επιδοκίμασαν, επίσης τη δέσμευση της 

διάσκεψης επισκόπων να θέσει τα αρχεία της στη διάθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης και 

εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι τούτο δεν είχε πραγματοποιηθεί 

νωρίτερα. 

Συστάσεις 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αναφορών απευθύνει στις αρμόδιες εθνικές αρχές τις 

ακόλουθες συστάσεις: 

1. εκφράζει την απογοήτευσή της για την παράβαση καθήκοντος εκ μέρους των αρχών, 

την οποία καταγγέλλουν οι αναφέροντες, τα θύματα και οι οργανώσεις θυμάτων, καθώς 

και για την μέχρι στιγμής αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν τα θύματα και να 

ερευνήσουν επαρκώς τους ισχυρισμούς τους· ζητεί από τις ισπανικές αρχές να 

δεσμευθούν να αναπτύξουν, το συντομότερο δυνατόν, ενισχυμένο και συνεχή, σταθερό 
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και σαφή διάλογο με τους αναφέροντες και τις ενώσεις θυμάτων·  

2. συνιστά τον διορισμό ειδικού εισαγγελέα για την εξέταση όλων των υποθέσεων 

εικαζόμενης κλοπής και παράνομης υιοθεσίας νεογνών· 

3. καλεί την εισαγγελία να υιοθετήσει περισσότερο προορατική στάση και να ενεργεί 

αυτεπαγγέλτως στις συγκεκριμένες υποθέσεις, προκειμένου τα θύματα να μην φέρουν 

το βάρος της δικαστικής διαδικασίας· 

4 υπενθυμίζει ότι το ισπανικό κράτος δεσμεύεται να τηρεί πλήρως τη Σύμβαση του ΟΗΕ 

για τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και τη δήλωση του ΟΗΕ σχετικά με την 

προστασία των προσώπων από τη βίαιη εξαφάνιση· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το 

ισπανικό κράτος θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή θεσμικής προσέγγισης στην 

περίπτωση της κλοπής παιδιών και να θεσπίσει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει την πλήρη συνέπεια του εθνικού νομικού πλαισίου με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το διεθνές δίκαιο· 

5. θεωρεί ότι το ισπανικό κράτος πρέπει να επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το 

απαράγραφο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου, 

αναγνωρίζοντας τα εγκλήματα που διαπράττονται σε σχέση με τις περιπτώσεις της 

κλοπής βρεφών ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· 

6. πιστεύει ακράδαντα ότι τόσο τα εγκλήματα που συνδέονται με περιπτώσεις κλοπής 

παιδιών κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο όσο και εκείνα που 

διαπράχθηκαν στη συνέχεια πρέπει να διερευνηθούν με αποτελεσματικό και αποδοτικό 

τρόπο, και ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να εφαρμοστεί αμνηστία· ως εκ τούτου, 

ζητεί από τις ισπανικές αρχές να θεσπίσουν τα αναγκαία νομοθετικά και δικαστικά 

μέτρα προκειμένου να καταστεί άκυρη κάθε ερμηνεία του εθνικού δικαίου που 

αντίκειται στην αποτελεσματική επίτευξη του εν λόγω στόχου·  

7 ζητεί να υπάρξει σαφές πρωτόκολλο στο πλαίσιο του οποίου οι αρχές θα είναι αρμόδιες 

για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν θύματα που διαμένουν σε άλλο κράτος 

μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων, και ζητεί 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων αρχών· 

8. ζητεί από την Ιντερπόλ να παρακολουθεί το έργο των αρχών που διερευνούν υποθέσεις 

με διασυνοριακές πτυχές· 

9. προτρέπει τις ισπανικές αρχές να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν συγκεκριμένες 

διοικητικές και νομικές λύσεις κατά προτεραιότητα και επειγόντως, σε συντονισμό με 

τα θύματα και τις ενώσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κάλυψη των δικαστικών τους 

εξόδων, έτσι ώστε οι δικαστές και οι εισαγγελείς να διενεργούν αυτεπαγγέλτως έρευνες 

σχετικά με την εικαζόμενη απαγωγή νεογνών, όπως ζητούν οι πολίτες της ΕΕ στις 

αναφορές τους προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τις προτρέπει να στηρίζουν 

προληπτικά τα θύματα· 

10. τονίζει την ανάγκη να ενισχύσουν οι ισπανικές αρχές τους διαύλους άμεσης 

συμμετοχής και διαλόγου με τα θύματα και τις ενώσεις τους, προκειμένου να 

ικανοποιηθεί η ανάγκη εξεύρεσης λύσης μέσα από τον αποτελεσματικό διάλογο, ο 

οποίος θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των θυμάτων στις μελλοντικές έρευνες· 
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11. υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα αυτό έλαβε κυρίως χώρα κατά την περίοδο από το 1940 

έως το 1992, όπως προκύπτει από τις αναφορές και τις καταγγελίες που έχουν 

υποβληθεί· συνιστά στην ισπανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει τη συμμετοχή και/ή την 

ανοχή του κράτους κατά τη δικτατορία του Φράνκο στη συστηματική κλοπή βρεφών 

και παράνομων υιοθεσιών ως ένα πρώτο βήμα προς την εξασφάλιση του δικαιώματος 

των θυμάτων στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση ως εγγυήσεις για την 

αποφυγή της επανάληψης των συμβάντων αυτών· 

12. καλεί τις ισπανικές αρχές να λάβουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα ώστε να δεσμευτεί η 

κυβέρνηση να παράσχει πόρους και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των 

εικαζόμενων περιπτώσεων κλοπής βρεφών και παράνομης υιοθεσίας και να ενισχύσουν 

τη δέσμευσή τους δρομολογώντας εκστρατείες ενημέρωσης, οι οποίες θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη χρήση κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ανάγκη να συνεργαστούν όσο το δυνατόν 

στενότερα με τις ενώσεις θυμάτων·  

13. συνιστά τη δημιουργία δημόσιας ειδικής τράπεζας DNA, στην οποία θα έχουν 

πρόσβαση συγκεκριμένα οι εμπλεκόμενοι στις εν λόγω υποθέσεις, ώστε να μπορούν τα 

θύματα να διασταυρώνουν τις πληροφορίες που θα τα βοηθήσουν να βρουν τις 

πραγματικές τους οικογένειες· ζητεί τη δωρεάν πραγματοποίηση τεστ DNA, μεταξύ 

άλλων μέσω του Εθνικού Ινστιτούτου Τοξικολογίας, για όλες τις καταγγελλόμενες 

περιπτώσεις εικαζόμενης αρπαγής βρεφών, χωρίς να απαιτείται σχετική δικαστική ή 

εισαγγελική εντολή, και με τη συμμετοχή και/ή εκπροσώπου από τις νομίμως 

συσταθείσες ενώσεις θυμάτων·  

14. συνιστά να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην 

ταυτοποίηση των νεογνών και ο προσδιορισμός πέραν πάσης αμφιβολίας της μητρικής 

συγγένειας, μέσω της διενέργειας των απαραίτητων ιατρικών, βιομετρικών και 

αναλυτικών εξετάσεων·  

15. εκφράζει την απογοήτευσή της για την ελάχιστη πρόοδο που έχει σημειώσει η ισπανική 

κυβέρνηση στην εφαρμογή των συστάσεων που εμπεριέχονται στην έκθεση του 2014 

της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις και 

ζητεί από την ισπανική κυβέρνηση να εφαρμόσει επειγόντως τις συστάσεις, ιδίως σε 

σχέση με τη θέσπιση εθνικού σχεδίου για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων· 

16. συνιστά να αυξηθεί η χρηματοδότηση προς το γραφείο του υπουργείου Δικαιοσύνης για 

την παροχή στήριξης σε θύματα ενδεχόμενης απαγωγής νεογνών, καθώς και να 

δεσμευτούν οι ισπανικές αρχές έναντι των θυμάτων ότι θα καλύπτουν τα έξοδα τους για 

την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής καθοδήγησης, κοινωνικής προστασίας 

και πρόσβασης σε διοικητικές πληροφορίες, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας για τα 

δικαιώματα των θυμάτων (2012/29)· 

17. επικροτεί την απόφαση κάποιων περιφερειακών κοινοβουλίων (π.χ. της Ναβάρρα) να 

παράσχουν δωρεάν δικαστική αρωγή και συνιστά στην ισπανική κυβέρνηση να 

θεσπίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς και τα οικεία νομοθετικά μέτρα σε εθνικό 

επίπεδο, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και όλες οι οικογένειες να μπορούν να 

λαμβάνουν στήριξη και προστασία ισότιμα σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης 

της δωρεάν πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της διεξοδικής εξέτασης των καταγγελιών 

τους σε όλες τις περιπτώσεις· 
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18. επισημαίνει τις κατευθύνσεις και τα συγκεκριμένα μέτρα που περιέχονται στις μη 

νομοθετικές προτάσεις που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής στις 

5 Απριλίου 2016 και στις 10 Ιουνίου 2014, σχετικά με τη διερεύνηση της κλοπής 

νεογνών και την παροχή στήριξης στα θύματα αρπαγής βρεφών· 

19. επικροτεί το γεγονός ότι στον γενικό προϋπολογισμό του κράτους για το 2017 

συμφωνήθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων να διατεθούν 100 000 EUR από τον 

προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης, η χρήση των οποίων, βάσει 

αποδεδειγμένων αναλυτικών στοιχείων, θα οδηγήσει στη βελτίωση της διαχείρισης και 

στη διεκπεραίωση των καταγγελιών των θυμάτων και συνιστά την έγκαιρη 

αναθεώρηση της απόφασης αυτής ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμοι επαρκείς 

πόροι· επισημαίνει, επίσης, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μέσω συμβιβαστικής 

τροπολογίας, από την οποία ξεχωρίζει η ρητή δέσμευση για τη δημιουργία 

τεχνολογικής πλατφόρμας για την παροχή βοήθειας στα θύματα και τη διερεύνηση 

γενετικών προφίλ· 

20. επικροτεί τις κατευθύνσεις που διατύπωσε η εισαγγελία στην εγκύκλιό της 2/2012 

σχετικά με την ενοποίηση των κριτηρίων στις διαδικασίες που αφορούν την απαγωγή 

νεογνών και συνιστά στο γενικό δικαστικό συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο 

ενοποίησης των κριτηρίων προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή των αδικημάτων 

αυτών· συνιστά να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα ληξιαρχικά 

μητρώα και των παλαιά μητρώα γεννήσεων των νοσοκομείων· 

21. παροτρύνει τις ισπανικές αρχές να διασφαλίσουν την παροχή δωρεάν συνεχούς 

ψυχολογικής υποστήριξης στα θύματα μέσω της αξιοποίησης καταρτισμένων 

επαγγελματιών·  

22. ζητεί την πλήρη και αποτελεσματική προστασία των προσώπων που ενδέχεται να έχουν 

πέσει θύματα απαγωγής και παράνομης υιοθεσίας βρεφών με την υπαγωγή τους στο 

ειδικό καθεστώς του θύματος, τόσο για τους γονείς όσο και για τα εντοπισθέντα παιδιά, 

και επισημαίνει τη δυνατότητά τους να ζητήσουν αποζημίωση από το κράτος, βάσει της 

οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων· 

23. τονίζει την ανάγκη οι εκκλησιαστικές αρχές να αναγνωρίσουν την ενδεχόμενη 

συμμετοχή τους στην απαγωγή παιδιών και τις παράνομες υιοθεσίες και να ζητήσουν 

συγγνώμη από τα θύματα· τις ενθαρρύνει να συνεργαστούν ενεργά και περισσότερο 

αποτελεσματικά με το υπουργείο Δικαιοσύνης και να θέσουν στη διάθεση των θυμάτων 

τόσο τα αρχεία των ενοριών όσο και τα αρχεία των θρησκευτικών αδελφοτήτων, 

παρέχοντας πλήρη πρόσβαση και διασφαλίζοντας μέγιστη διαφάνεια, προκειμένου να 

διευκολυνθούν οι έρευνες των δικαστικών αρχών και να ενισχυθούν, κατά το δυνατόν, 

οι οικογενειακές επανενώσεις· 

24. αναγνωρίζει την ευπρόσδεκτη συγγνώμη της Καθολικής Εκκλησίας προς τις γυναίκες 

που υποβλήθηκαν σε καταναγκαστικές υιοθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, και 

ενθαρρύνει παρόμοια αναγνώριση των θυμάτων στην Ισπανία· 

25. συνιστά, τέλος, να συγκροτηθεί αμελλητί εξεταστική επιτροπή στο Κοινοβούλιο, η 

οποία θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση του προβλήματος, θα αξιολογήσει εάν τα 

αποτελέσματα του INTCF είναι αντιπροσωπευτικά, θα διαπιστώσει εάν επρόκειτο για 

δραστηριότητα αδίστακτων μεμονωμένων ατόμων ή για θεσμοποιημένο δίκτυο 
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εμπορίας και θα προτείνει μέτρα βελτίωσης τα οποία θα διευκολύνουν τη διαλεύκανση 

των γεγονότων, προκειμένου να αποφευχθεί παρόμοια κατάσταση στο μέλλον· στην εν 

λόγω επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν ενώσεις θυμάτων, το υπουργείο δικαιοσύνης 

και ο ισπανικός ιατρικός σύλλογος (Organizacion Medica Colegial - OMC)· 

26. θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη σύσταση μιας εξειδικευμένης δικαστικής μονάδας με 

τους αναγκαίους οικονομικούς και αστυνομικούς πόρους, η οποία θα επικεντρωθεί στη 

διερεύνηση περιπτώσεων εικαζόμενης κλοπής παιδιών· 

27. ζητεί τη σύσταση δικαστικής ομάδας για τη διεξαγωγή ad hoc ερευνών, λαμβανομένων 

μεταξύ άλλων υπόψη των πολυάριθμων καταγγελιών που αφορούν περιστατικά με τα 

ίδια χαρακτηριστικά·  

28. υπογραμμίζει ότι από μια πληθώρα στοιχείων προκύπτουν συσχετισμοί και 

διαπιστώνεται ο συστηματικός χαρακτήρας των πράξεων που συνδέονται με τις 

περιπτώσεις αρπαγής παιδιών· ζητεί από τις ισπανικές αρχές να διεξάγουν διεξοδικά τις 

ερευνητικές δραστηριότητές τους, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις καταγγελίες και τα 

συναφή αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλουν για τον σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι 

πολίτες· 

29. τονίζει ότι είναι σημαντικό η ισπανική κυβέρνηση να συνεργαστεί πλήρως στις διεθνείς 

έρευνες σχετικά με την απαγωγή βρεφών και τις παράνομες υιοθεσίες, ιδίως στην 

υπόθεση 4591/2010 που εκδικάζεται από τη δικαστή María Servini de Cubria από την 

Αργεντινή και στην έρευνα που κίνησε πρόσφατα η Γενική Εισαγγελία της 

Δημοκρατίας του Μεξικού· 

30. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Οργανισμό 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να προβούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

στην έρευνα και την ουσιαστική παρακολούθηση της πιθανής παραβίασης των 

δικαιωμάτων των θυμάτων βίαιων ή ακούσιων εξαφανίσεων εκ μέρους των ισπανικών 

αρχών·  

31. παροτρύνει την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών να διαβιβάσει την παρούσα έκθεση 

σε όλους τους αναφέροντες και στις νομίμως συσταθείσες ενώσεις θυμάτων κλοπής 

βρεφών και παράνομων υιοθεσιών, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Ευρωπαίο 

Διαμεσολαβητή, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στην ισπανική 

κυβέρνηση, στις αυτόνομες κυβερνήσεις του ισπανικού κράτους, στη Διαμεσολαβήτρια 

της Ισπανίας και στην ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις βίαιες ή ακούσιες εξαφανίσεις.  
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Άποψη της μειοψηφίας της ομάδας EPP  

 

Η ομάδα του EPP αναγνωρίζει το δικαίωμα των θυμάτων απαγωγής βρεφών στην Ισπανία για 

ανεξάρτητη και αποτελεσματική δικαστική διερεύνηση.  

 

Στηρίζουμε τη διενέργεια δωρεάν τεστ DNA για όλα τα θύματα· ζητούμε από την εκκλησία 

να καταστήσει τα αρχεία της προσβάσιμα στις θιγόμενες οικογένειες· στηρίζουμε την 

απόφαση να αυξηθεί σημαντικά η χρηματοδότηση του γραφείου του υπουργείου Δικαιοσύνης 

που παρέχει υποστήριξη στα θύματα, καθώς και τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του 

Ισπανικού Κοινοβουλίου, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των αναφερόντων.  

 

Δεδομένης της εξαιρετικά ευαίσθητης φύσης της παρούσας διερευνητικής επίσκεψης, 

είμαστε πεπεισμένοι ότι η έκθεση πρέπει να είναι ισορροπημένη και βασίζεται σε πραγματικά 

περιστατικά. Επομένως, στηρίξαμε το αρχικό σχέδιο της έκθεσης που συνέταξε ο πρόεδρος 

της αντιπροσωπείας. 

 

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η τελική έκθεση καταλήγει, στις 

συστάσεις της, στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω εγκλήματα διαπράχθηκαν από το ισπανικό 

κράτος, όπως αναφέρεται στις τροπολογίες 23 και 74 που υποβλήθηκαν από την ομάδα 

GUE/NGL. Τονίζουμε ότι δεν υπάρχει απόδειξη για το εν λόγω συμπέρασμα. Εκφράζουμε τη 

λύπη μας για το γεγονός ότι δημιουργείται η εντύπωση ότι τέτοιου είδους δηλώσεις 

εξυπηρετούν εσωτερικά πολιτικά συμφέροντα. Επισημαίνουμε, τέλος, ότι είναι αρμοδιότητα 

του δικαστικού σώματος, και όχι της Επιτροπής Αναφορών, να διαπιστώσει κατά πόσον τα εν 

λόγω εγκλήματα διεπράχθησαν από ιδιώτες ή από θεσμοθετημένο δίκτυο εμπορίας.  
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