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Цел 

Проучвателното посещение в Испания се осъществява с цел среща с вносителите на 

петиции № 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 

1631/2012, 1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 927/2013 и 758/2013 и започване на диалог 

с националните органи за по-добро разбиране на различните аспекти на твърденията на 

вносителите на петициите във връзка със случаите на новородени деца, отвличани от 

болниците по време на диктатурата на Франко и след това.  

Кражбите и незаконните осиновявания се отнасят до областите на гражданското и 

наказателното право, които не се регулират от разпоредбите на правото на ЕС. Правото 

на ЕС, което е в сила понастоящем (по-конкретно Регламент (ЕО) № 2201/2003 

(„Регламент Брюксел ІІа“), урежда само въпроси, свързани с юрисдикцията, 

признаването и изпълнението на съществуващи съдебни решения в друга държава 

членка.  

Следователно по случаите, посочени от вносителите на петициите, държавата членка 

носи отговорност, като гарантира спазването на своите задължения по отношение на 

основните права, произтичащи от международни споразумения и нейното вътрешно 

законодателство. 

Среща с представители на Министерството на правосъдието (22 май 2017 г.) 

Г-жа Кармен Санчес-Кортес Мартин, министър 

Г-н Хоакин Делгадо Мартин, генерален директор „Връзки със съдебната 

администрация“ 

Г-жа Кармен Троя Каталаюд, координатор на информационната услуга за засегнатите 

от възможно отвличане на новородено дете; съдебен помощник в съдебната 

администрация 

Антонио Алонсо Алонсо, експерт от службата по биология към мадридския отдел на 

Националния институт по токсикология и криминалистика (НИТК) 

Делегацията е посрещната от министър Кармен Санчес-Кортес Мартин, която посочва, 

че основната цел на Министерството на правосъдието във връзка с отвличанията на 

новородени деца е да се положат усилия на засегнатите да бъдат предоставена 

възможно най-голяма подкрепа от страна на институциите. Министерството се стреми 

да намери реалистични и оперативни решения, които да улеснят процеса на 

предприетите от тях разследвания в търсене на техните близки, без да се засяга 

изясняването на фактите и на наказателните или други отговорности, които могат да 

произтекат от тях. 

Фактите, които определят действията на администрацията в разследването на възможни 

отвличания на новородени деца и които водят до въвеждането на мерки за подкрепа на 

засегнатите, произхождат от жалби от асоциации на засегнати лица относно възможно 

съществуване на мрежа за незаконен трафик на новородени деца, най-вече в периода 
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между 1960 и 1980 г. 

След събирането на фактически данни, както и на необходимата информация по 

въпроса, Министерството покани заявилите желание асоциации и засегнати страни с 

цел да обединят исковете си и да определят първоначално проблемите, с които се 

сблъскват, за да се задействат възможни решения. През февруари 2012 г. в 

Министерството на правосъдието е проведена първа среща с асоциациите и засегнатите 

лица, поискана от тях. На срещата са представени различните проблеми, срещнати в 

рамките на разследването за установяване на фактите. Министерството поема 

ангажимент да постави началото на постоянно и устойчиво сътрудничество със 

засегнатите, като се договаря провеждането на редовни срещи. 

Министерството констатира и необходимостта от засилване на сътрудничеството 

между отделните публични инстанции: 

 то осъществява връзка с Министерството на вътрешните работи с цел да се 

анализират възможностите за ефективни действия на правоприлагащите органи 

в процеса на разследване на тези твърдения;

 осъществява връзка с Главната прокуратура с искане да се анализира 

възможността за изготвяне на общи указания за всички прокурори, в които да се 

установят стандартизирани насоки за действие в тези случаи, ориентирани 

основно към осигуряване на възможно най-голяма помощ на жертвите;

 осъществява връзка с Агенцията за защита на данните на Испания, на която са 

изпратени конкретните затруднения, които срещат засегнатите лица във връзка с 

достъпа до информация в различни файлове и регистри (досиета от болнични 

центрове, граждански регистри и др.);

 провежда разговори с Министерството на здравеопазването, социалните услуги 

и равенството с цел да се анализират начини за сътрудничество в тази област, 

като се имат предвид последиците, свързани с този случай, по отношение на 

действията, предприети в клиниките и болниците;

 освен това Министерството на правосъдието предприема паралелно и действия 

във връзка с органите, намиращи се в рамките на неговите собствени 

правомощия: по-конкретно Националния институт по токсикология и 

криминалистика (НИТК) и бюрата в помощ на жертвите.

При първата среща със засегнатите лица Министерството на правосъдието има 

възможност да констатира, че по много от случаите е било започнато наказателно 

производство, като интересите на засегнатите не са били напълно удовлетворени, тъй 

като, без да се засягат наказателните или административните последствия, които могат 

да възникнат от тези действия, основен приоритет на засегнатите е да открият своите 

близки. Следователно се оказва необходимо усилията да бъдат съсредоточени върху 

създаването на механизми, които доколкото е възможно да улеснят процеса на 

разследване. Поради това е решено на засегнатите лица да се предостави „услуга за 

насочване и даване на административна информация на лицата, засегнати от отвличане 

на новородени деца“. За безпроблемното предоставяне на тази услуга, която започва да 

функционира от 26 февруари 2013 г., е решено да се създаде служба, намираща се на 

ул. „Де ла Болса“ № 8 (calle de la Bolsa n° 8) в Мадрид, в която ежедневно работят 

длъжностни лица, отговарящи за обработката на досиетата и предоставянето на 
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подкрепа на засегнатите лица. Службата разполага със специално изготвен протокол за 

вътрешна организация на самата услуга и специално информационно приложение, в 

което се регистрират данните. 

Целта на услугата е да се предостави на засегнатите лица документацията, с която 

разполага съдебната администрация във връзка с раждането на дете или която се 

съхранява в гражданските регистри, гробища, болници, архиепископии, областни 

съвети, общини и др., заедно с фактологическа информация. Идеята е да се позволи на 

засегнатите лица съответно да могат да обосноват гражданските или наказателните си 

искове, които се считат за целесъобразни, и по този начин да определят кръвното си 

родство. В тази служба се дава необходимото съгласие за изпращане до 

Министерството на здравеопазването, социалните услуги и равенството на данните, 

свързани с раждането на дете, и по този начин се пристъпва към тяхното съпоставяне с 

данните, включени в здравното досие или друг документ, съхраняван в здравните 

центрове. От друга страна, Министерството на вътрешните работи в тясно 

сътрудничество с информационната услуга чрез своите бюра за жалби и консултации 

на гражданите, разположени на територията на цялата страна. За тази цел всяка от 

институциите, работещи съвместно в тази област, е определила отговорно лице, 

известно като лице за контакт, което отговаря за събирането на информация от 

различните органи, в зависимост от обхвата на неговите правомощия, с цел да бъде 

събрана съществуващата информация и документация за всеки отделен случай. 

Достъпът до данните и документацията се извършва съгласно установените законови 

изисквания по отношение на съгласието на заинтересованото лице, сигурността на 

данните, поверителността на информацията и отговорността на публичните 

администрации. Не се събират данни, пряко или косвено, от заинтересованата страна 

без нейното свободно, конкретно и информирано съгласие в съответствие с 

действащото национално законодателство в тази област. 

Със Заповед JUS 2146/2012 от 1 октомври са създадени два архива с цел правилно 

управление на цялата събирана информация: 

 Архив № 119: заявления за получаване на административна информация от 

страна на лица, засегнати от отвличане на новородено дете.

 Архив № 120: ДНК профили на лица, засегнати от отвличане на новородено 

дете.

Одобрени са и официалните образци на заявленията, за да се гарантира, че засегнатите 

лица предоставят необходимите технически и идентификационни данни за получаване 

на информация и документация, както и необходимите данни за изготвяне на доклада 

на Националния институт по токсикология и криминалистика (НИТК). НИТК е създал 

протокол за действие с цел централизиране на получените генетични профили, така че 

те да бъдат включени в единна база данни, която да позволи всички заинтересовани 

лица да бъдат съпоставени, за да се провери наличието на генетична съвместимост. 

Поради сложността на съдебните процедури, в някои случаи трудно разбираеми за 

голяма част от гражданите, и в отговор на генерираната социална тревога 

Министерството на правосъдието е счело за необходимо да се предоставят на 

засегнатите лица всички съществуващи средства, така че те да разполагат с отправна 
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точка, към която да се обръщат, за да получат информация, съвети и подходящо 

внимание, включително от психологична гледна точка. 

За тази цел е изготвен и специален протокол относно случаите на незаконни 

осиновявания, прилаган от службите в помощ на жертвите към този министерски 

отдел. Протоколът е на разположение и на службите в помощ на жертвите на 

териториите, на които са прехвърлени правомощията на автономните области. 

Обслужването, което се предоставя от службите в помощ на жертвите е 

персонализирано и квалифицирано и се извършва от съдебен администратор или, при 

необходимост, от психолог. Предоставя се обща информация относно процедурата за 

образуване на съдебно производство, относно извършването на ДНК проби, както и 

относно възможността за придружаване по време на съдебното дело. Също така, на 

различни етапи на нуждаещите се засегнати лица се предлага психологическа помощ 

съгласно използвания от службите общ модел за действия за предоставяне на помощ. 

Какво предлага тази услуга? 

 Административна информация и документация: чрез тази услуга на жертвите се 

предоставя достъп до документите и съществуващата информация, съхранявана 

от администрацията и институциите, включително регистрационни данни, 

здравни досиета и др.;

 създаване на досие с генетични профили: Националният институт по 

токсикология и криминалистика централизира профилите, получени от 

генетичните доклади, представени от засегнатите лица, или от електронните 

файлове, получени от лаборатории извън НИТК, за да ги включи в единна база 

данни, която позволява всички заинтересовани лица да могат да бъдат 

съпоставени, за да се провери наличието на генетична съвместимост, чрез която 

могат да бъдат разкрити доказателства за биологична семейна връзка (процедура 

без разходи за засегнатото лице).

Кой и как може да получи достъп до информационната услуга? 

Лицата, които разполагат с доказателства за възможни случаи на отвличане на 

новородени деца, включително родителите, които търсят биологичните си деца, деца, 

които търсят биологичните си родители, или братя/сестри, които търсят своите 

биологични братя/сестри, както и лица, които могат да докажат законен интерес. На 

интернет страницата на Министерството на правосъдието е публикувана цялата 

необходима информация относно функционирането, целите и начините за достъп до 

тази услуга. Заявление за получаване на информация може да се подаде по различни 

начини: на място, по телефона или през електронния формуляр за връзка със службата 

чрез хипервръзката на интернет страницата на Министерството на правосъдието. 

След подаване на заявлението и с помощта на лицето за контакт, определено от всяка 

от страните, подписали споразумението за сътрудничество, засегнатите лица се 

обръщат към съответните служби с искане за информация и документация, която може 

би съществува във връзка с всеки отделен случай. Друга важна функция на 

информационната услуга е управлението на включването на ДНК профилите, 

предоставени от засегнатото лице и получени от частни лаборатории, в базата данни на 
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Националния институт по токсикология и криминалистика. Преди включването им 

НИТК следва да определи дали извършеният анализ отговаря на минималните 

технически изисквания, гарантиращи надеждността им. 

След подаване на заявлението започва административна преписка, пристъпва се към 

регистриране на данните в информационното приложение и се сканира представената 

от засегнатите лица документация. Засегнатите лица могат получат достъп и да 

проследят досието си чрез потребителско име и парола, които им се предоставят от 

услугата, като дори могат да отпечатат въведената документация. Важно е да се 

отбележи, като по този начин се обърне внимание на всички засегнати лица, че 

административната преписка не означава започване на съдебно, гражданско или 

наказателно производство. С тази административна услуга се цели да се улесни 

събирането на информация, в случай че с оглед на нея засегнатото лице иска да започне 

съдебен процес. Въпросният доклад, макар и да може да се използва като 

доказателство, сам по себе си няма правно действие. С оглед на неговото съдържание, 

жертвите предприемат правни действия, които смятат за целесъобразни, ако това е 

уместно. 

Министерството се ангажира да установи пътища за сътрудничество със засегнатите 

лица, постигайки съгласие за назначаването на единна точка за контакт на 

Министерството на правосъдието с тях, така че комуникационните канали да бъдат 

работещи и ефективни.  

Статистически данни за информационната услуга от 26 февруари 2013 г. до 

30 април 2017 г.: 

 открити са 567 преписки, които засягат 693 лица;

 по-голямата част от ражданията, свързани с възможни случаи на отвличания на 

новородени деца, доведени до знанието на информационната служба, са се 

случили в периода между 60-те и 70-те години;

 по-голямата част от заявленията, подадени след откриването на преписките, са 

подадени от засегнати лица в информационната служба или в звената на 

националната полиция.

В отговор на 76 заявления за разследване на ДНК от Главна прокуратура и на 52 

заявления от разследващите съдилища в периода 2011 – 2017 г., Националният 

институт по токсикология и криминология (НИТК) представя доклад1 с цялостните 

резултати за ДНК, получени от ексхумацията на човешки останки и други 

постомортални тъкани (биопсии) на новородени в общо 128 случая, при които 

съществуват съмнения за отвличане на новородени деца. Данните от доклада за ДНК 

показват, че мнозинството от анализираните от НИТК случаи не съответстват на 

случаите на отвличане на новородени деца, тъй като установяването на новородените 

                                                 
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_
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_
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_
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_
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_
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деца чрез ДНК проби с техни роднини е можело да бъде проверена в 90% от случаите. 

Министерството на правосъдието заключава, че е разрешило проблема с 

предполагаемите случаи на отвличане на новородени деца, установявайки способ за 

получаване на документация и информация и предлагайки на жертвите възможността 

да включат своите генетични профили в базата данни на НИТК. Въпреки това то в 

никакъв случай не се стреми към заменяне на ролята в правния ред, запазена за съдиите 

и съдилищата. 

Във времето за въпроси взеха участие следните членове на ЕП: 

 Джуд Къртън-Дарлинг относно подкрепата, предлагана от Министерството на 

жертвите, които са тези, които трябва да представят доказателства за 

престъплението;

 Елеонора Еви относно препоръките на създадената през 2014 г. работна група на 

ООН за насилствените или принудителни изчезвания и относно давността на 

престъплението;

 Микела Джуфрида относно характера на услугата в подкрепа на жертвите, която 

може би следва да бъде по-хуманна и по-малко административна;

 Юлия Питера пита относно обяснението на разликата между случаите, по които 

е подадена жалба от асоциациите, и случаите, представени чрез услугата, 

предоставяна от Министерството.

 Татяна Жданока пита защо Министерството на правосъдието е реагирало 

толкова късно и защо до този момент има само едно лице, изправено пред съда;

 Марина Албиол относно необходимостта да се призове Прокуратурата да 

разследва случаите на изчезване, да се определи координиращ прокурор, ДНК 

пробите да бъдат безплатни, както и да се разследват изчезванията на деца през 

40-те и 50-те години на ХХ век; И дали са в течение относно начина, по който 

предишното правителство на Аржентина се е отнасяло при подобни случаи. 

 Жозеп-Мария Терикабрас относно необходимостта от по-активна реакция по 

отношение на жертвите и от подходящо разследване на случаите, като предлага 

първата проверка да бъде не ексхумацията, а разследвания въз основа на 

болниците;

 Роса Естарас относно важността на удовлетворяването на жертвите, като 

изразява съжаление за липсата на среща с Министерството на вътрешните 

работи и Министерството на здравеопазването, както и с представителите на 

автономните области.

Представителят на министерството, г-н Хоакин Делгадо, отговори на депутатите: 

 в отговор на питането на г-жа Къртън-Дарлинг: той поясни, че за разследването 

на случаите е в съответствие с действията на Прокуратурата, която предприема 

наказателни действия. Частните лица предявяват граждански иск и са отговорни 

за подаването на жалба. Министерството на правосъдието им оказва помощ чрез 

локализиране и предоставяне на документацията.

 в отговор на питането на г-жа Елеонора Еви: обясни относно давността на 

престъплението, че престъпленията, свързани с изчезвания на малолетни не 
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подлежат на давност, но зависи от съдилищата и не съществува единен 

критерий. Не беше даден отговор относно работната група на ООН от 2014 г.

 в отговор на питането на г-жа Микела Джуфрида той заяви, че Министерството 

е изцяло ангажирано да защитава и съветва жертвите и засегнатите лица;

 в отговор на питането на г-жа Марина Албиол той припомни, че ако даден 

случай бъде архивиран поради изчерпване на всички възможности за 

разследване, той винаги може да бъде отворен отново.  Министерството на 

финансите има правомощия да действа и то е призовано да разследва, а 

поисканите от прокуратурата ДНК доказателства са безплатни. Във връзка с 

аржентинския случай той отговори, че изобщо не е знаел за него.

Среща с представители на Главната прокуратура на Испания (22 май 2017 г.) 

Хосе Мануел Маса Мартин, главен прокурор на Испания  

Хосе Мигел де ла Роса Кортина, началник на кабинета на Техническия секретариат на 

главния прокурор 

г-жа Мария Лусон Кановас, прокурор от Техническия секретариат на главния прокурор 

Съгласно член 124 от конституцията на Испания от 1978 г. на прокуратурата се възлага 

пряко да насърчава действията на правосъдието в защита на законността, правата на 

гражданите и обществения интерес, установен по закон, служебно или по искане на 

заинтересованите страни, при спазване във всички случаи на принципите на законност 

и безпристрастност.  

От тази конституционна позиция през месец януари 2011 г. Националната асоциация на 

засегнатите от незаконни осиновявания (ANADIR) подаде жалба до главния прокурор, 

подписана от 261 души. Прокуратурата пое ангажимент да даде отговор на всички 

семейства, претърпели загуба на новородено дете и повдигнали въпроса дали е имало 

случаи на замяна на новороденото дете с мъртво или съответно, ако детето, за което им 

е било казано, че е мъртво, всъщност е жертва на отвличане. Тази съвместна жалба 

предполага съществуването на действала основно в периода между 1950 и 1990 г. 

съгласувана мрежа за отвличане на новородени деца с цел регистрирането им като деца 

на други двойки. Държавната прокуратура проучи посочените факти и не намери 

доказателства за съществуването на организация с такива цели. Събитията, срещу 

които е подадена жалбата, са се случили в родилни отделения и болници във всички 

региони на Испания, с различни медицински екипи, като майките са от напълно 

различни социални класи и семейни положения; от жени, които стават майки за първи 

път, омъжени жени или самотни майки до майки, вече имащи други деца. При липсата 

на каквито и да е доказателства в подкрепа на факта, че отвличанията, във връзка с 

които е подадена жалбата, са били извършени съгласувано, прокуратурата е счела, че 

най-добрият начин да се разгледа жалбата е индивидуалното проучване на всеки от 

случаите, за които е сигнализирано, като критерий за определяне на компетентността е 

мястото, където майката е родила. Поради това жалбите, свързани с раждания, 

настъпили на дадена територия, се изпращат към съответната прокуратура на Испания. 

Това позволява на всяка прокуратура да разследва подробно всяко от събитията, 

събирайки медицински досиета от болничните центрове, удостоверения за раждане и 



 

PE608.138v05-00 10/35 CR\1140098BG.docx 

BG 

смъртни актове, документация от провинциални архиви и гробища и в общи линии 

извършвайки проверки, когато останките позволявали вземането на проби, за да може 

Националният институт по токсикология да извърши анализ и сравнение на ДНК за 

установяване на родство. В хода на разследването на тези първи жалби са добавени 

нови, внесени в различните териториални прокуратури, поради което е назначен член 

на Техническия секретариат на Прокуратурата, който да централизира и координира 

действията на различните прокуратури.  

С цел координация и задълбочаване на изясняването на всеки от случаи, за които е 

сигнализирано, през 2012 г., Главната прокуратура публикува циркулярно писмо 

(2/2012) относно „Уеднаквяване на критериите в производствата за отвличане на 

новородени деца“. С циркулярното писмо се установяват критерии, които са 

задължителни за всички прокурори по отношение на това как следва да бъдат 

проведени разследванията по жалбите както в областта на процедурите по разследване 

на прокуратурата, така и на съдебните процедури. Циркулярното писмо установява 

като основно предварително условие задължението да се разследват фактите, за които е 

сигнализирано, независимо от бъдещото приложение на принципа на давност по 

отношение на предполагаемото извършено деяние. Това означава, че целта е да се 

изясни какво действително се е случило, независимо от правната осъществимост на 

жалбата. За да улесни разследването на фактите и започването на съдебен процес, 

прокуратурата установява критерий относно давността: незаконното задържане е 

продължавано престъпление (т.е. извършено при запазване на незаконното положение) 

и докато лицето, което подлежи на незаконно задържане не осъзнае, че е било жертва 

на престъплението, давностният срок не започва да тече, защото това незаконно 

положение продължава. 

Следва обаче да се отбележи, че съдилищата, разглеждали въпроса относно давността 

на престъпленията, не са постановили еднозначно решение. Има съдилища, които са 

следвали тезата на прокуратурата, но други са установили, че ако жертвата е 

малолетна, периодите следва да се изчисляват от деня на навършване на пълнолетие, а 

в случай че жертвата е починала преди достигането на пълнолетие, от датата на 

смъртта. 

Дейността на прокуратурата се осъществява в три сфери:  

 разследвания на Прокуратурата;

 насърчаването на предварителните следствени действия при съдебните 

производства; 

 в комитета за мониторинг и контрол на споразумението за сътрудничество 

между Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните 

работи, Министерството на здравеопазването и Главната прокуратура за 

разработване на действия в областта на информационното обслужване на 

засегнатите от възможно отвличане на новородено дете (подписано на 

26.2.2013 г.), като неговото последно заседание се е състояло на 24 март 2017 г.

Откакто през януари 2011 г. ANADIR внесе първата съвместна жалба, се наблюдава 

спад на подадените жалби. През 2011 г. са внесени 1 346 жалби, довели до по-

нататъшни разследвания от страна на Прокуратурата. През следващите години броят на 

жалбите намалява, както следва: през 2012 г. – 463, през 2013 г. – 165, през 2014 г. – 79, 
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през 2015 г. – 26, през 2016 г. – 13, а през 2017 г. – 3. От общо 2 095-те разследвания, 

проведени от Прокуратурата в периода между 2011 и 2017 г., 25% (255) са довели до 

внасяне на иск от страна на Прокуратурата до съдебните органи, като са започнати 

съответните съдебни производства, а останалите са архивирани в Прокуратурата с 

изключение на три, по които продължава да тече разследване. 

По отношение на петициите, които са обект на настоящия отчет, шест от тях 

(1201/2012, 1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) са жалби, подадени до 

Прокуратурата, определящи започването на други разследващи процедури. Те в крайна 

сметка са архивирани, за съжаление без да могат да бъдат изяснени напълно фактите и 

без жалбоподателите да подадат последваща жалба пред съда.  

Петиция № 1013/2012 също е била подадена като жалба до Прокуратурата и е 

приключила с жалба от самата Прокуратура до Разследващия съд в Гранада. В крайна 

сметка делото е прекратено, когато Националният институт по токсикология 

постановява, че при сравнителния ДНК анализ на останките има 99,9% вероятност 

жалбоподателят да е биологичният баща. 

Три петиции (1323/2012, 1631/2012 и 758/2013) не се свързват с жалби, подадени до 

Прокуратурата, въпреки че има доказателства, че по първите две е подадена жалба до 

Разследващия съд в Гранада. По отношение на петиция № 758/2013 обаче 

Прокуратурата няма информация за конкретните събития и по случая не е заведено 

дело. Разследванията са извършени от британската полиция. 

Независимо от извършената от Прокуратурата работа, резултатът от разследванията не 

доказва със сигурността и прецизността, изисквани от наказателното право, 

действителността на изложените факти или не е било възможно да се определи вината 

на замесените лица, някои от които вече са починали. Прокуратурата продължава 

работата си с ангажимента да даде отговор, макар и не винаги задоволителен, по всички 

случаи. Пример за това е повдигнато от Прокуратурата на Мадрид обвинение в 46-ти 

съд на столицата, където Прокуратурата обвинява гинеколог в незаконно задържане, 

фалшифициране на раждане и фалшифициране на официални документи. 

Прокуратурата съзнава разочарованието на жалбоподателите от факта, че докато не 

получат окончателен отговор, не могат да оставят без съмнение подозренията, на които 

се основават техните жалби. Прокуратурата обаче изключи да е имало заговор или да е 

била подпомагана организация, свързана с трафика на новородени деца. 

Във времето за въпроси взеха участие следните членове на ЕП: 

 Джуд Къртън-Дарлинг: относно създаването на длъжността Специален 

прокурор, който да се заеме с тези случаи, и относно това дали прокурорите са били 

запознати с конкретния случай на вносителката на петиция Рут Апълби (0758/13), като 

посочва, че случаят е отнесен до Интерпол, който изисква информация от испанските 

органи. Отговорът на Главния прокурор е, че било договорено случаите да бъдат 

препратени към конкретните прокуратури за разследване на случаите и координиращ 

прокурор да следи всички разследвания. Координиращият прокурор е г-жа Мария 

Лусон. С циркулярно писмо 2/2012 на Прокуратурата е предоставено звено за действие, 

с указания да се търсят всички възможности за разследване и всички случаи да се 
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считат за незаконно задържане, което е най-тежката форма, при която престъплението 

няма срок на давност. Във всяка прокуратура има две лица, специалисти в тази област.  

Г-жа Мария Лусон отговаря, че не са разполагали с информация за случая Апълби. 

Случаят не е стигнал до испанските органи, тъй като това е било разследване на 

полицията на Обединеното кралство с подкрепата на испанската полиция;


 Микела Джуфрида: пита как се образува наказателното дело, как е възможно в 

клиника в Мадрид да са концентрирани 70% от основните съмнителни случаи, и накрая 

какви са били мотивите за тези престъпления: икономически или идеологически? 

Отговорът на Прокуратурата е, че тя действа по служба, като започва процедури по 

разследвания при получаване на сведения за престъпни деяния. Прокуратурата 

припомня, че тези престъпления са били извършени в конкретна епоха от историята на 

ХХ век, непосредствено след гражданската война, по време на диктатурата на Франко, 

и при демократични правителства, но е трудно да се определи дали те са били 

извършени по идеологически мотиви, тъй като тази епоха е по средата между 

диктатурата и демокрацията и засяга всички социални слоеве. Без допълнителни 

доказателства не може да се заключи дали е налице престъпление срещу човечеството 

или военно престъпление, или много тежко престъпление по незаконно задържане 

поради икономически мотиви. По отношение на клиниката „Сан Рамон“ в Мадрид се 

потвърждава, че там е концентриран значителен брой жалби. 



 Елеонора Еви отправя питане кога Испания ще изпълни препоръките на 

работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на 

хора и дали възнамерява да определи категорията на престъпленията кражба на деца 

като военни престъпления или престъпления срещу човечеството в наказателния 

кодекс. Мария Лузон отговаря, че посочените престъпления са категоризирани като 

най-тежки такива, като незаконно задържане и следователно при тях няма давност; това 

е отразено в службата на прокурора, а уеднаквяването на критериите е отразено в 

циркулярно писмо 2/2012. Главният прокурор на държавата отговорила, че задачата да 

ратифицира международните конвенции е отговорност на правителството, а не на 

прокуратурата. 

 

 Юлия Питера отправя питане колко действия е предприел прокурорът по този 

въпрос, колко по негова собствена инициатива и колко са завършени. Мария Лузон 

отговаря, че от 2011 г. насам са подадени 2095 жалби, 25 % от които са били 

препратени на съответния съдебен орган, но много пъти разследванията не са успели да 

приключат поради липса на доказателства. 



 Татяна Жданока заявява, че първите петиции относно откраднати бебета са 

получени от ЕП през 2007 г. и че настоящото констативно посещение е резултат от тези 

петиции, тя счита, че наказателното преследване на действията идва със закъснение и 

иска да знае хронологията на наказателното преследване, отговорът е, че първата жалба 

до прокуратурата датира от 2011 г. от ANADIR (която обединява жалби от 261 души) 
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Среща със заместник-омбудсмана (22 май 2017 г.) 

г-жа Консепсио Ферер, заместник-омбудсман 

г-жа Марта Кинделан Бустело, началник на кабинета на втория заместник 

Андрес Хименес, ръководител в областта на сигурността и правосъдието  

Г-жа Консепсио Ферер, заместник-омбудсманът, приветства делегацията и прави 

кратко въведение, в което обяснява причините, поради които според нея са извършени 

тези престъпления. Според заместник-омбудсмана след гражданската война има две 

причини: политическа чистка, която се прави с цел да изчисти обществото, и морална 

чистка, целяща семействата да се придържат към национал-католицизма от тази епоха, 

което не съвпада с това да бъдеш самотна майка. Според г-жа Ферер обаче не могат да 

бъдат изключени и изцяло икономически причини. 

Г-жа Кинделан и г-н Андрес Хименес представиха действията на омбудсмана във 

връзка с проблема с така наречените „откраднати бебета“. 

Съгласно испанската конституция (член 54) омбудсманът е върховният комисар на 

парламента за защита на основните права (съдържащи се в дял I от конституцията). За 

тази цел той наблюдава действията на публичните администрации. Действа по служба 

или при получаване на жалби от граждани. Омбудсманът е запознат с проблема с така 

наречените „откраднати бебета“, тъй като е започнал да получава жалби в края на 

2010 г. Получил е над 300 жалби от засегнати лица между 2010 г. и 2013 г. В жалбите е 

била искана помощ за насърчаване на разследванията относно предполагаемите 

отвличания на новородени деца или бебета без съгласието на техните биологични 

родители. След отвличането им бебетата са били предавани на трети лица, които ги 

вписвали като техни. За целта на биологичните родители се съобщавало за фалшивата 

смърт на децата, без да им се даде обяснение и без да им позволят да видят бебетата, 

които уж били мъртви.  Тук следва да се отбележи, че омбудсманът не може да се 

произнесе по нито един конкретен случай, отнесен до съдиите и съдилищата, тъй като 

Конституцията (член 117) им придава изключителната функция да произнасят и 

изпълняват присъдата. Поради това законът, уреждащ действията на омбудсмана, не му 

позволява да разглежда индивидуално въпросите, по които предстои съдебно решение. 

Омбудсманът обаче може да разследва общите въпроси, повдигнати в жалбите 

(член 17.1 от Органичен закон 3/1981) и въпросите, отнасящи се до забавяне на 

съдебните производства. Това означава, че омбудсманът може да следи съдебните 

производства да не протичат без неоснователни забавяния и да се интересува от общите 

проблеми, но не може да се произнася по нито един конкретен въпрос от определено 

съдебно производство, нито по решението на съдията или съда. 

Омбудсманът е приел жалбите и е предприел два вида действия. От една страна, за 

засилване на дейността на държавните органи в тази област (Министерство на 

правосъдието и Прокуратурата). От друга страна, за проверка на коректността по 

отделните случаи (Главна прокуратура и Главната дирекция на полицията). Следва да 

се припомни, че по това време (края на 2010 г.) проблемът тъкмо става достояние на 

общественото мнение в страната. Налага се обединяване на администрацията и 

прокуратурата по отношение на необходимостта да се предприемат мерки от общ 

характер освен разглеждането на отделни случаи, предвид сериозността на изложените 
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факти, твърденията за нарушаване на основните права и евентуалното въздействие 

върху голям брой лица. Омбудсманът изразява пред Министерството на правосъдието 

максималния си интерес към разследването на фактите и критерия, че следва да се даде 

всеобхватен отговор на проблема чрез редица мерки, които да бъдат приети от 

Министерството на правосъдието и други отдели и администрации, без да се засягат 

конкретни правни действия, които биха могли да възникнат.  Успоредно с това 

омбудсманът счита, че е целесъобразно да изиска от Прокуратурата доклад относно 

процесуалното третиране на жалбите на засегнатите, броя на производствата и 

състоянието на тяхната обработка. Омбудсманът проявява интерес и към стотици 

действия на полицията, като проверява дали са били извършени разследвания.  Целта 

на действията на омбудсмана спрямо Министерството, Прокуратурата и Главната 

дирекция на полицията е засегнатите да не срещнат допълнителни трудности при 

търсеното и проверяването на възможни случаи на „откраднати бебета“. 

През 2012 г. Министерството на правосъдието създава Информационната служба за 

подпомагане на засегнатите от възможно отвличане на новородено дете (чрез която се 

улеснява достъпът на евентуалните жертви до документацията и информацията, 

притежавана от съдебната администрация, отнасяща се до кръвното им родство, както и 

до регистрационни данни и здравни досиета). То също така одобрява 

Заповед JUS/2146/2012 от 1 октомври, с която се създават определени архиви с данни 

от личен характер, свързани с предположенията за възможно отвличане на новородени 

деца, и се одобряват официалните модели на заявления за информация. Създават се два 

архива: единият съдържа молбите за административна информация от страна на лица, 

засегнати от отвличане на новородено дете, а другият събира ДНК профилите. От този 

момент Националният институт по токсикология и криминалистика е достъпен за 

хората, без да има нужда от предварително съдебно разпореждане, и може да 

централизира профилите, получени от генетичните доклади, представени от 

заинтересованите лица, с цел включването им в една единна база данни. Разработено е 

и ръководство за действие, насочено към съдебните лекари, в случай че трябва да се 

извърши ексхумацията на новородени деца с цел тя да бъде извършена с най-висока 

техническа прецизност. Също така през 2012 г. Прокуратурата одобрява циркулярно 

писмо 2/2012 от 26 декември 2012 г., чрез което са уеднаквени критериите в 

производствата по отвличанията на новородени деца. 

От този момент приемането на жалби от омбудсмана отбелязва ясен спад, а през 2014 г. 

жалбите спират. Омбудсманът информира всички граждани, че следва да се обърнат 

към институцията, отговаряща за техните права и за информацията, предадена от 

администрациите, както от общ характер, така и по техните конкретни случаи. 

Позицията на омбудсмана по този сериозен въпрос може да се обобщи в следните 

точки: 

(1) Частните лица, лишени от тяхната семейна среда, запазват безспорното си право да 

знаят какъв е биологичният им произход. Тези лица и техните семейства имат и право 

на семеен живот. 

(2) Фактът, че поради липсата на доказателства, трудното им събиране и други 

съображения очакванията на лицата по отношение на наказателния ред до момента са 

били осуетени, не означава ни най-малко, че възможностите за достигане до истината и 
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за обезщетения са приключени. 

(3) Прокурорите или съдиите са длъжни при подадено заявление от заинтересованите и 

техните семейства да предоставят препис от Постановлението за архивите и 

медицинските досиета. 

(4) Ако бъдат открити нови доказателства, случаите могат да бъдат възобновени, 

служебно или по искане на някоя от страните, също и по наказателния ред. 

(5) Дори ако не е възможно наказателното производство поради изминалото време 

(давност), остават три граждански действия: 

а) Установяване на родство по исков ред (член 131 и следващите от Гражданския 

кодекс). 

б) Оспорване на фиктивно родство (член 136 и следващите). 

в) Гражданска отговорност за морални щети (1902 от Гражданския кодекс). 

(6) Следва да бъдат предприети нови мерки за по-добра защита на правата на жертвите. 

Наскоро омбудсманът е започнал служебно действия спрямо всички автономни 

области. Те засягат възможността за създаване на комисии за документален 

мониторинг, които да разследват местонахождението на регистрационните книги на 

обществените и частните болници и родилни отделения, както и книгите за 

осиновявания на несъществуващия вече Провинциален съвет за защита на детето и 

регистрите на Съвета за защита на жената. Разследването може да бъде от жизнено 

значение за намиране на онези, за които се твърди, че са били регистрирани като деца 

на други родители или са били дадени за осиновяване без съгласието на биологичните 

им родители. 

Във времето за въпроси взеха участие следните членове на ЕП: 

• Джуд Къртън-Дарлинг относно достъпа до информацията в архивите, били те 

публични или частни. Отговорът е, че омбудсманът има достъп до всички публични 

архиви, но припомня, че частните архиви са извън неговия контрол. 

• Юлия Питера и Татяна Жданока питат защо за случаите се знае от 2011 г. 

Отговорът е, че разследването на случаите от страна на пресата и публикуването на 

редица статии мотивират гражданското общество. Публичното отношение се е появило 

в обществото през тези години благодарение на действията на пресата. 

• Елеонора Еви пита кой назначава омбудсмана, какви са сроковете за отговор на 

гражданските жалби и дали съществува национален план в областта на правата на 

човека или за жертвите на отвличане на деца. Заместник-омбудсманът обяснява, че 

омбудсманът се избира от 3/5 от Конгреса на депутатите и поради това е независим. 

Националният план е в правомощията на Парламента и по това време е бил в процес на 

изготвяне. За омбудсмана не са предвидени специални срокове, но се самоналагат 

срокове от 30 дни. 

• Жозеп-Мария Терикабрас пита дали омбудсманът е действал служебно в случаите 
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на клиника „Сан Рамон“ в Мадрид. Омбудсманът отговаря, че може да коментира 

единствено, че са били получени 300 жалби. 

• Марина Албиол пита как са били оценени тези случаи, дали се мисли за 

съществуването на престъпна мрежа със системен план, или за изолирани случаи. Също 

така подчертава достъпа до архивите и направените препоръки от омбудсмана в това 

отношение. Заместник-омбудсманът подчертава, че е била създадена информационна 

услуга за достъп до архивите на регистрите и че на определени места може да се говори 

за системни престъпления, а не за изолирани случаи (позовава се на годишните доклади 

на омбудсмана от 2011 г., 2012 г. и 2013 г.). 

• Роса Естарас подчертава, че от изложението на омбудсмана може да се заключи, че 

не е имало идеологически мотиви при извършването на престъпленията, нито че е 

съществувала мрежа.  

Среща с лекари, експерти и журналисти (23 май 2017 г.) 

 д-р Хосе Антонио Лоренте, професор в Университета в Гранада, и д-р Томас 

Кобо, организация на испанската Медицинска колегия. Представяне на 

програмите DNA ProKids и DNA-ProOrgan

Лоренте представи международната програма DNA-Prokids, чиято цел е използването 

на технологиите за определяне на човешката генетика (анализ на ДНК) за 

идентифициране на изчезнали деца чрез извършване на ДНК анализ за създаване на 

независими бази данни за: 

 изчезнали деца под закрилата на сиропиталища, НПО или други институции за 

хора, които не познават своето семейство;

 роднини на изчезнали лица: родители, баби и дядовци, които са съобщили за 

изчезването на дете под тяхно настойничество.

ДНК анализи се извършват и в случаите на осиновяване, за да се гарантира, че жената, 

която дава детето си за осиновяване, е истинската биологична майка. Открити са 

случаи на откраднати деца, дадени за осиновяване с обяснението, че децата идват от 

бедни семейства и предполагаемите майки са получили пари за подпомагане на 

останалата част от семейството. Установяването на самоличността на децата може да 

сложи край на трафика и на престъпленията, свързани с деца и с незаконни 

осиновявания. Благодарение на ДНК анализите едно изгубено дете може да намери 

своето семейство, както е доказано в Гватемала, където 500 деца успяха да се съберат 

със своите роднини. Програмата, създадена от Университета на Гранада в 

сътрудничество с Университета на Тексас, се финансира с публични средства от 

испанското правителство и няколко частни фондации. Тъй като програмата е 

хуманитарна, услугите по нея са безплатни. 

Кобо представи програмата DNA-Pro-Organ: програмата е подобна на предишната и 

създава различни бази данни, като е предназначена да създаде възможност за 

проследяване от страна на органите чрез контрол върху гените на донора: Съществуват 

база данни за органи от донори, база данни за получателите на органи, база данни за 



 

CR\1140098BG.docx 17/35 PE608.138v05-00 

 BG 

трансплантирани органи и база данни за откраднати органи или такива, обект на 

трафик. Целта на тази програма е да се сложи край на трафика на органи и 

трафикантите да не се чувстват безнаказани поради невъзможността да се докаже 

произходът на даден орган.  

 г-н Вила Торес, адвокат и директор на кантора „Вила и сътрудници“

Той посочва истинското безпокойство на жертвите и дава кратко обобщение на 

положението, възникнало със съвместна жалба на жертвите до Прокуратурата през 

2011 г. Прокуратурата започва наказателно преследване, приемайки жалбите, но според 

г-н Вила разследванията са повърхностни, а случаите са архивирани от съдиите.  

Първият случай на наказателно преследване е този на д-р Едуардо Вела, който ще бъде 

изправен пред съда през януари 2018 г. Вила Торес смята, че следва да се разследва на 

какво се дължи огромният архив от случаи. Също така посочва, че във връзка с 

давността на престъпленията няма единен, нито уеднаквен критерий от страна на 

съдебната власт и че това е несправедливо спрямо жертвите. Що се отнася до 

разследването на случаите, засегнатото лице трябва да заплати разходите по 

разследването, а не всички семейства имат възможност да направят това. Временното 

архивиране на случаите до появата на нови доказателства ги оставя отворени, 

технически те не са закрити. Според г-н Вила Торес разследването е било 

недостатъчно, недобре проведено и скъпо.  

Той призовава за безплатно съдебно производство, уеднаквяване на критериите за 

давност на равнище съдебни органи, натиск върху Ватикана с оглед на вниманието към 

жертвите, правомощия на информационната служба към Министерството на 

правосъдието да изисква документация от различните страни, безплатни ДНК анализи 

за засегнатите, при прилагането на тази политика да бъде признат контекстът на 

гражданската война и последващото управление на Франко, както и за улеснен достъп 

от страна на религиозните ордени, които се грижат за майките в своите болници, до 

техните архиви. 

Той посочва, че Католическата църква действително е играла роля в мафията за 

продажба на бебета, подобно на сестрите магдаленки в Ирландия. Той твърди, че 

хиляди песети са сменили собственика си, но Църквата не иска това да се разкрие. 

Изпратени са множество писма до Ватикана, но не са получени отговори. 

Освен това той споменава във връзка с давността, че „дори ако бащата представи 

доказателства, че бебето е било купено, прокурорът не завежда дело пред съда“, а 

оставянето на случаи отворени (временното им архивиране) е правен капан в Испания, 

тъй като ако случаят бъде оставен отворен, не може да се повдигне обвинение за 

извършване на нарушение. 

 г-жа Ана Мария Паскуал, журналист, списание „Interviú“

Ана Мария Паскуал е разследващ журналист за списание „Interviú“ и в продължение на 

шест години разследва случаи с откраднати деца. Познава голям брой жертви: майки и 

бащи, чиито деца са били обявени за мъртво родени; братя и сестри, които търсят брат 

или сестра, за който/която се предполага, че е починал/а, както и хора, чието 

осиновяване не е извършени съгласно действащите в съответните периоди закони. 

Единствената цел на засегнатите е да намерят близките си. Въпреки това държавните 
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институции, от испанското правителство и много автономни области до съдебната 

система и католическата църква, не улесняват процеса. Точно обратното. Случаите не 

се решават поради липса на интерес от страна на правосъдието и очевидни пречки от 

страна на публичната администрация. 

Прави обобщение относно това какво е представлявала кражбата на бебета в Испания. 

В произхода ѝ е налице идеологически елемент. Скоро след спечелване на 

Гражданската война франксисткият режим въвежда закони, които благоприятстват 

заличаването на самоличността на децата на републиканци. Така, през 1940 г. са 

посочени законни настойници на децата на лишените от свобода, разстреляните и 

заточените в благотворителни институции, управлявани от религиозни конгрегации. 

Една година след това е дадено разрешение децата, чийто родители не можели да бъдат 

открити, тъй като са лишени от свобода или са в масов гроб, да бъдат записани отново 

в Гражданския регистър с нова различна самоличност и да бъдат предадени на 

семейства, подкрепящи диктатурата. Хиляди деца са насила разделени от техните 

семейства, които са от губещата страна във войната; под претекст да се помогне на 

вдовиците, техните деца били настанени в благотворителни центрове, където били 

приобщени към новата фашистка държава. В много случаи децата, обучавани от 

монахини или свещеници, са били откраднати. Самоличността им е била сменена и 

техните майки никога не са могли да си ги върнат.   

За да се предотвратят нелегалните аборти, франксисткият режим подкрепя тайното 

раждане, при което жени, които не можели да се грижат за своите деца поради крайна 

бедност или поради това, че са самотни майки – това била основната идеологическа 

пречка за майчинството по време на диктатурата – можели да родят в родилни 

отделения, но без да се посочват техните имена в свидетелствата за раждане на техните 

деца. Тези деца отивали направо в центрове за настаняване или домове за сираци, 

където били давани за осиновяване. Но със създаването на закона се създал и капан: 

тайното раждане било идеалният капан за кражба на бебета от техните самотни майки. 

Днес разполагаме със свидетелства на жени, чиито новородени деца буквално били 

изтръгнати от тях поради простия факт, че не са били омъжени: ръководителите на 

родилните отделения решавали кои жени нямат право да бъдат майки. Тайното раждане 

се прилага в Испания до 1999 г. 

Този исторически контекст обяснява случилото се в испанските родилни отделения от 

50-те години насетне, когато ражданията са били започнали да се извършват в 

болниците. Съществува обаче и друга типология на кражбите на бебета сред 

жалбоподателите: семейните двойки. Когато към идеологията се присъединила 

изгодата, се появил бизнесът; когато някои лекари, монахини, чиновници и свещеници 

си дали сметка, че нямало последици, тъй като режимът ги защитавал, ако симулират 

смъртта на бебе, родено в родилно отделение, кражбата на бебета тайно започнала да се 

официализира. Тези деца, които официално били починали, били предавани на семейни 

двойки, които не можели да имат деца, но искали да бъдат родители, срещу солидна 

парична сума. В някои случаи цифрата достигала цената на апартамент, а в други 

семействата плащали новото си дете на вноски и го записвали в Гражданския регистър 

като свое биологично дете.  

Основните източници на разследването за жалбоподателите са така наречените 

„регистрационни книги“ на родилните отделения. Испанският закон забранява на 
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здравните центрове да унищожават тези книги за разлика от медицинските досиета, 

които могат да се заличат след изминаване на пет години. И все пак някои обществени 

и частни центрове, срещу които е подадена жалба за кражба на бебета, уверяват, че не 

знаят къде са техните регистрационни книги. Нито един съдия не е наредил на 

полицията да регистрира тези болници. В регистрационните книги се съдържат всички 

основни данни, за да се започне търсенето на откраднати деца: датите на постъпване на 

майките, тяхната възраст, броят вече родени деца, номерът на стаята, датата на 

раждане, дали бебето е трябвало да бъде поставено в инкубатор, датата на изписване и 

др.  

От публични институции, като Информационната служба за засегнатите от възможното 

отвличане на новородено дете към Министерството на правосъдието, на засегнатите 

лица се предава документация за книгите за регистрация, която е абсолютно 

неизползваема. Това е така, защото всички имена на жените, които са родили в 

определен момент, с изключение на това на заинтересованото лице, са зачертани в 

съответствие със Закон 15/1999 относно защитата на личните данни, което 

представлява непреодолима пречка. Не е възможно разследване при тези обстоятелства. 

Знаем, че когато бебе е било обявявано неистинно за мъртво, то често е давано на друга 

жена. Тя обикновено е била на възраст над 40 години, става майка за първи път, за нея 

се смята, че е бременна и за да се узакони нейното майчинство, жената е била 

регистрирана в болницата. Със сигурност е достатъчно да бъдат разследвани тези жени 

и техните деца, които днес са възрастни, за да могат да бъдат разрешени някои случаи 

на присвоени деца. Това се прави от малка част от жертвите, успели да получат цялата 

документация, без зачерквания от страна на някой невнимателен или съдействащ 

съдия. За да даде резултат и гаранции, това търсене следва да бъде предприето от 

съдилищата. Друг от източниците, забранени за засегнатите и разследващите, са 

архивите на вече несъществуващите Съвет за защита на жената и Организация за 

закрила на детето, открити наскоро след журналистическо разследване. Тези две 

институции, които престават да съществуват през 1984 г., са били подчинени на 

Министерството на правосъдието и са отговаряли за превъзпитаването на бунтуващите 

се жени и самотните майки, както и за непълнолетните деца от проблемни семейства. 

Понастоящем архивите се намират в мазетата на Министерството на заетостта и 

социалната сигурност. Достъпът до тях не е пряк, нито свободен, тъй като съдържат 

лични данни. Така че от тях няма полза, ако не могат да бъдат разгледани в тяхната 

цялост. Знаем, че една част от откраднатите деца са влезли на пазара за осиновявания и 

че именно Съветът за защита на жената е изпращал бременните момичета в този капан. 

Тези архиви съдържат много ценна информация, която би позволила да се съпоставят 

данни за мъртвородените бебета и регистрираните в Организацията за закрила на 

детето новородени деца по същото време. Испанският парламент следва да измени 

цитирания закон, за могат жалбоподателите да съберат данните. 

Изненадващ е фактът, че от 3 000 жалби, подадени от 2011 г. насам, само една е 

успешна. Става дума за жалбата, която обвинява гинеколога Едуардо Вела, едно от най-

често чуваните имена във връзка с капана за кражба на деца, който, разбира се, е бил 

сътрудник на заплата към Съвета за защита на жената. Той ще бъде първият 

разследван, който ще седне на скамейката на обвиняемите и ще направи това, тъй като 

призна, че подписът на акта за раждане на момиче през 1969 г. е негов. В документа се 

посочва, че детето е биологична дъщеря на една жена, на която д-р Вела помогнал при 

раждането. Но тази жена е била стерилна. Никога не е била бременна.  
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Разследването на причините е било дълго и безрезултатно. Или съдиите не откриват 

доказателства за престъпление, или не намират кого да посочат като отговорен. Прави 

впечатление липсата като цяло на инициатива за разследване както сред прокурорите, 

така и сред съдиите. Жалбоподателите са тези, които са поискали проверка от съда. 

Въпреки това в редки случаи съдията разпорежда задълбочено полицейско разследване. 

В някои от обобщенията, които имах възможността да изуча, полицията не е извършила 

истинско разследване, като се е ограничила до предоставяне на съда на имената на 

бивши работници от родилни отделения, за които са подадени сигнали, но техният 

евентуален принос за каузата е малък или никакъв. Така например, с изключение на 

ограничен брой случаи, не е нареждано да се разследват вписвания на раждания и 

смърт на новородени деца в Гражданския регистър, за да се съпоставят тези данни с 

данните, които се намират в родилните отделения. Било то поради липса на интерес 

или поради други причини, сигурното в случая е, че жалбоподателите се намират в 

положение на институционална безпомощност с огромни размери. 

Г-жа Паскуал изразява желание да посочи слабото доверие на засегнатите в ДНК 

пробите, които са извършени от някои частни лаборатории, сключили договор с 

асоциациите на жертвите. Открити са грешки. Чрез генетичните проби едва 50 деца са 

били събрани с техните майки, които към момента на насилствената раздяла са били 

самотни майки. По този начин би могло да изглежда, че клопката с откраднатите деца е 

съществувала единствено по отношение на самотните майки, които без съмнение са 

една от най-уязвимите групи по време на диктатурата. Този поглед би смекчил 

скандала до идеологичен проблем, като се забравя изключителният бизнес, който е 

представлявало присвояването на деца в Испания в продължение на петдесет години. 

Журналистката заявява, че от страна на испанското правителство се създава 

впечатление, че подкрепя търсенето на откраднатите деца. Поради липса на доверие 

малко на брой жертви се обръщат към службата, създадена от Министерството на 

правосъдието. Политическите партии следва спешно да постигнат съгласие на 

държавно равнище по този въпрос. 

Във времето за въпроси взеха участие следните членове на ЕП: 

 Елеонора Еви подлага на съмнение Закона за амнистия на престъпленията на 

тази престъпна група;

 Юлия Питера заявява, че тези събития се случват през определен исторически 

етап и се пита как биха могли да бъдат предоставени на разположение архивите 

на частните клиники;

 Джуд Къртън-Дарлинг пита дали е проучена възможността за установяване на 

връзка с други асоциации от европейски държави, които са имали подобни 

проблеми, като например Ирландия.

 

Вила Торес отговаря, че: 

 

• са установени контакти с Ирландия във връзка с подобни случаи. Проследява се 

също така реакцията на Католическата църква по подобни случаи в Аржентина. 
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Кръгла маса с вносителите на петиците (23 май 2017 г.)  

Вносителите на петиции представиха пред депутатите последните развития по техните 

случаи. Всички те се оплакват от липсата на разследване, от значителното забавяне на 

правосъдието, което считат за неприемливо, от правното задължение от страна на 

администрацията да съхранява документацията и да предоставя достъп до нея на 

заинтересованите лица, от липсата на закрила от страна на властите, тъй като жертвите 

са тези, които трябва да заплатят разследването и извършването на пробите. Открито 

критикуват създадената от Министерството на правосъдието информационна служба, 

която определят като административна, а не като предоставяща психологическа помощ 

или правни съвети.  

Призовават ДНК пробите, на които трябва да се подложат, да бъдат безплатни; да се 

уеднаквят критериите на съдиите по отношение на давността на престъпленията; да се 

създаде полицейска група, която специално да се заеме със случаите с откраднати 

бебета; да не се архивират разследванията; да се окаже натиск върху Ватикана, така че 

замесените религиозни ордени да отворят своите архиви и да предоставят достъп на 

правосъдната система и на семействата до тях; призовават и за създаването на анкетна 

комисия в парламента на Испания. 

Всички те разказват за мъките, през които минават, за да търсят изчезналите си 

роднини и изискват от държавата да поеме своята отговорност и да им бъде поискано 

извинение в качеството им на жертви. Може да бъде изтъкната липсата на доверие у 

вносителите на петициите спрямо съдебната система и извършените разследвания. 

Вносителите на петициите, които присъстваха на кръглата маса с европейските 

депутати, са: 

• Рут Апълби, (Петиция № 758/2013) представи актуална информация по случая: 

нейната последна жалба е отхвърлена от съда на Ла Коруня през 2015 г. и че нейното 

последно обжалване пред Върховния съд също е отхвърлено; тя вече е изчерпала 

всички правни средства за защита в Испания и следователно обжалва пред Съда по 

правата на човека в Страсбург; в нито един момент досега от нея не е поискано да даде 

показания относно делото си в съда. Тя счита забавянията за недопустими и няма 

доверие в официални разследвания, предприети до момента по нейния случай. 

•  Патрисия, дъщеря на Еустокия Камареро Уркиса (Петиция № 0927/13), се 

оплаква, че администрацията не предоставя, нито желае да предостави информация за 

брат ѝ, че документите, например от аутопсията, са пълни с неверни данни, че на 

нейния случай е дадена гласност в Гранада, но прокурорите и полицията не са го 

разследвали, и че твърденията са архивирани поради липсата на доказателства. 

• Изасменди, представляващ Едуардо Рая Ретамеро (Петиция №1013/2012) 

заявява, че подробностите, свързани с петицията вече са били дадени, но заявява, че 

тялото, погребано от г-н Рая Ретамеро, не е на дъщеря му, което се потвърждава от 

анализите на ДНК пробите. Той е изчерпал всички законни инстанции, преди да стигне 

до Конституционния съд. Той осъди случаите на арести в Гранада в периода между 

1990 и 1992 г. и ги квалифицира като престъпления срещу човечеството. Той осъжда 

факта, че приключването на разглеждането на случаи се дължи на липсата на 

последващи административни действия и липсата на съдействие от страна на 
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администрацията. 

•  Мария де лас Мерседес Буено Моралес (Петиция №1772/2012.) заявява, че няма 

нова информация по нейния случай относно изчезването на нейната дъщеря в Кадис. Тя 

обвинява държавата и отправя искане делата им да бъдат изправени пред съд, като 

заявява, че тежестта на доказване не следва да пада върху жертвите. Тя призова за 

правна и психологическа подкрепа за най-голямата група жертви в Испания. Според 

нея тези престъпления са престъпленията срещу човечеството и държавата е отговорна 

за положението. 

• Ана Мария Куето Ейзагире (Петиция №1772/2012) обявява, че историческите 

архиви са пълни със смъртни случаи на зародиши и че разследванията са 

преустановени през 2013 г., след като прокурорът отказа възможността за 

идентифицирането на тленни останки на бебетата, погребани от десетилетия. 

• Мария Флор де Лис Диас Караско (Петиция №1772/2012) заявява, че няма 

доверие в държавата, че жертвите водят свои собствени разследвания, и отправя искане 

независима комисия да разследва случаите, които понастоящем се подават от съдиите. 

• Франсиско Гонсалес де Тена (Петиция №1772/2012), които представлява 

„Colectivo sin identidad de Canarias“, поиска от ЕП да се намеси предвид на 

бездействието на органите на държавната администрация; той иска от църквата да 

отвори архивите си и осъжда умишленото унищожаване на документи, който трябва да 

се определи като престъпление. 

• Есперанса Орнедо Муйеро (Петиция №1772/2012), представляваща сдружението 

от Уелва, заявява загрижеността относно документирането на нейната петиция. Тя 

постави под въпрос съдебния процес по нейния случай и приключването на 

разследванията. Тя е взела решение да се обърне към Съда по правата на човека в 

Страсбург.  

• Хосефина Марина Перес Санчес (Петиция № 1772/12) все още издирва майка си, 

която е родена в Каса Куна (Casa Cuna) във Валенсия, като религиозният орден, който 

отговаря за тази болница, не желае да предостави никакви данни за родителите ѝ. Тя 

отправя искане за отваряне на църковните архиви. 

• Луиза Фернанда Терасас Фернандес (Петиция №1772/2012) заявява, че 

близнаци, момче и момиче, са били откраднати от нея от болница в Херес и никой 

представител на държавата не е разговарял с нея. Тя се оплаква, че разследванията се 

извършват от жертвите. Тя обвинява държавата за ситуацията, тъй като която не дава 

отговори и че понастоящем случаите се подават от съдии. Тя иска от Европейския 

парламент да спомогне за възобновяване на делата. Тя говори емоционално за 

страданието и трудностите си във връзка през всичките тези години, като посочва, че 

мисли, че ще умре от разбито сърце, а не от старост. 

Във времето за въпроси взеха участие следните членове на ЕП: 

 Елеонора Еви, която насочва вниманието към слабото желание за разрешаване 

на случаите от страна съдебните власти. Тя подчертава, че правителството 

следва да се придържа към препоръките на работната група на ООН по случаите 
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на принудително или недоброволно изчезване на хора и че следва да има 

политическа воля за защита на правата на детето и на правото им на 

самоличност;

 Юлия Питера пита вносителите на петициите защо не са се допитали до 

комисията по петициите към испанския парламент и дали са се обърнали към 

Ватикана с молба да бъдат отворени архивите на религиозните ордени, като се 

възползват от откритостта на настоящия папа Франциск;

 Татяна Жданока призовава виновните да бъдат съдени, като счита за 

неприемливо, че в момента на съд е изправен само един случай;

 Микела Джуфрида призовава ДНК пробите за жертвите да бъдат платени от 

държавата и държавата да поеме съдебните и правните разходи, както и 

предоставянето на грижи и психологическа подкрепа на жертвите; оперативна 

полицейска група да унифицира разследванията; да се даде достъп до частните 

архиви; засегнатите лица да получат статут на жертви. Тя също така призовава 

засегнатите да се мобилизират в медиите, за да достигне тяхното послание до 

обществото.  

 Джуд Къртън-Дарлинг призовава за обществено разследване на въпроса на 

национално равнище и необходимостта независима комисия да проучи 

проблема. Призова също за упражняване на натиск върху Ватикана с цел да се 

изискат църковните архиви.

 Роса Естарас окачествява свидетелствата като сърцераздирателни, смята, че 

правителството действа добросъвестно и вярва в доброто му желание да 

разследва събитията, тъй като търсенето на истината ще помогне на жертвите. 

Тя призовава ДНК пробите да бъдат безплатни; да се улесни достъпът до 

необходимата за разследването документация, като се отстранят пречките за 

жертвите (но припомня независимостта на съдебната власт); призовава за 

отваряне на регистрите, а доказателствата да бъдат предавани на съдебната 

власт;

 Жозеп-Мария Терикабрас призовава Прокуратурата да търси доказателствата за 

обвиненията, а не жертвите да са тези, които носят доказателствената тежест. 

Той призовава съдиите да уеднаквят критериите си по отношение на давността 

на престъпленията (Прокуратурата действа единодушно по отношение на 

критериите, но това не е отразено в действията на съдиите впоследствие), 

призовава за определяне на координиращ прокурор. Той също така изтъква 

колко е важно защитата на личните данни да не се използва в полза на 

извършителите на престъпления;

 Марина Албиол счита, че Църквата е била съучастник на свой ред в тези 

престъпления срещу човечеството и правителството не изпълнява своето 

задължение да я разследва.

Среща с комисията по правосъдие към Конгреса на депутатите 
(23 май 2017 г.) 

Г-жа Маргарита Роблес Фернандес, председател на комисията по правосъдие, посрещна 

делегацията на членове на ЕП и изрази солидарност с жертвите на терористичния 
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атентат в Лондон, случил се предната нощ, което бе посрещнато с благодарност от г-жа 

Къртън-Дарлинг, ръководител на делегацията на членове на ЕП, след което бе запазена 

минута мълчание в памет на жертвите. 

Срещата с комисията по правосъдие има за цел запознаване със свършеното от 

Конгреса на депутатите във връзка с този въпрос и обмен на мнения и информация 

относно одобрените от Камарата парламентарни инициативи. Комисията по правосъдие 

към Конгреса на депутатите е одобрила две незконодателни предложения по този 

въпрос през Х-я и XI-я парламентарен мандат (тези предложения са инициативи, 

насочени към правителството). 

 XI парламентарен мандат: Незаконодателно предложение относно разследването 

на кражбата на новородени деца (документ № 161/277), одобрено от комисията 

по правосъдие на нейното заседание от 5 април 2016 г.

 X парламентарен мандат: Незаконодателно предложение, чрез което се отправя 

призив към правителството да се задълбочи в работата по оказване на подкрепа 

на жертвите на кражба на бебета (документ № 161/2585), одобрено от комисията 

по правосъдие на нейното заседание от 10 юни 2014 г.

Хосе Игнасио Прендес Прендес, парламентарна група „Граждани“, заявява, че 

жертвите са били лишени от самоличността си и че неговата група е призовала те да 

бъдат признати за жертви на престъпление срещу човечеството, което би означавало, че 

престъплението няма срок на давност.  

Жауме Моя Матас, парламентарна група CUP-EC-EM, твърди, че е „недопустимо 

членовете на ЕП да вършат нашата работа“ и призовава за създаването на механизми за 

възстановяване на демокрацията; държавата да поеме своята отговорност по въпроса; 

да бъде признат статутът на жертви на засегнатите, което би означавало право на 

безплатна правна помощ по време на съдебните производства, подкрепа и помощ, както 

и създаване на централизирано ДНК досие (по което пробите ще бъдат безплатни за 

засегнатите). Също така призовава за реорганизация на информационната служба към 

Министерството на правосъдието, като ѝ се предоставят по-добри средства. Изисква 

специализиран отдел в Прокуратурата по темата, който да действа по служба. 

Мария Хесус Моро Алмарас, група на Европейската народна партия, смята, че този 

въпрос не бива да се превръща в демагогия и че твърдението, че няма напредък не 

отговаря на истината. След запознаване с първите жалби от 2011 г. министерствата на 

правосъдието, на вътрешните работи и на здравеопазването и Прокуратурата са се 

мобилизирали и скоро след това са започнали работа (февруари 2012 г.). Настоящата 

комисия е одобрила две инициативи, като последната е одобрена единодушно. В тях се 

призовава за унифицирана база данни с генетични профили (с пробите, направени от 

Националния институт по токсикология) и да се определи стабилен статут на жертва, 

включващ лицата, засегнати от кражба на бебе. 

Джуд Къртън-Дарлинг твърди, че би могло да се вземе пример от опита на Ирландия, 

тъй като е установено, че съществува сериозен проблем на недоверие от страна на 

засегнатите по отношение проведените разследвания. Той също така попита дали е 

възможно да се създаде независима анкетна комисия. 
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Микела Джуфрида окачествява ситуацията като трагична, при която е важно да се 

разкрие истината за миналото. Тя вярва, че важното е да се стигне до конкретни 

резултати, поради което предлага ДНК пробите и правната помощ за засегнатите да са 

безплатни, да се назначат специален прокурор и анкетна комисия по въпроса, както и 

да се създаде оперативна полицейска група и да се определи статутът на жертва. 

Маргарита Роблес Фернандес, член на парламентарната група на социалистите и 

председател на комисията по правосъдие, пояснява, че политиката не бива да бъде 

смесвана с престъпните деяния. Пояснява, че има проблем с давността на 

престъплението, но че уеднаквяването на критериите очаква решението на Върховния 

съд. Призовава да не се прави оценка на решенията, тъй като всеки случай е предмет на 

индивидуално и независимо наказателно преследване. Председателката пояснява, че 

през 1987 г. е променен законът за осиновяванията и гражданския регистър, чрез което 

на демократичната държава са възстановени прерогативи, притежавани от енориите. Тя 

посочва, че по искането за анкетна комисия следва да се произнесат докладчиците и се 

очакват последващи действия. 

Естер Капея и Фаре, от парламентарната група ER, пояснява, че процесът на 

възстановяване на историческата памет, започнал през 2010 г., не е завършен и се 

нуждае от справедливост, истина и репарации.  Пояснява, че през 2016 г. е подадена 

молба от анкетната комисия до Конгреса от страна на конфедеративната парламентарна 

група Unidos Podemos и групата на социалистите и смята, че следва да се изиска 

специализиране на прокуратурата и полицейските групи.  

Среща с Испанската епископска конференция (23 май 2017 г.) 

Хосе Мария Хил Тамайо, главен секретар на Испанската епископска конференция. 

Преп. Карлос Лопес Сеговия, заместник-секретар по общите въпроси. 

Хесус Мигел Лопес Нието, технически секретар на правната служба 

Хосе Мария Хил Тамайо, пояснява, че е важно невинните да бъдат обезщетени и да се 

търси справедливост, памет и компенсиране.  

Обяснява, че епископската конференция представлява испанските епископи и 

съществува от Втория ватикански събор. Тя е колегиална институция на испанските 

епископи, които зависят от Рим, така че епархиите са автономни и зависят пряко от 

папата. Така че рамката на правомощията на епископската конференция е намалена. 

Енорийските архиви съществуват от времето на Трентския събор (SXVI) и в тях се 

вписват данни, свързани с тайнствата (кръщенета, сватби и др.). До тях имат достъп 

заинтересованите лица (при спазване на закона за защита на данните) и ако данните 

бъдат изискани по съдебен път или от Прокуратурата, няма никаква пречка архивите да 

бъдат отворени. Тамайо припомня, че Конференцията няма правомощия върху 

епархиите, а всяка енория зависи от епархия. Ако обаче е налице правен интерес, може 

да се направи допитване до Епископа и със сигурност няма да има проблем да бъде 

получен достъп до данните в архивите. Архивите на тайнствата на гражданските 

институции, които са се намирали в енориите, са били прехвърлени към държавните 
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институции;   през 1987 г. е променен законът за осиновяванията и гражданския 

регистър и на държавата са възстановени прерогативи, притежавани от енориите.  

Как се получава достъп до архивите: чрез енорията на кръщението се гарантира 

достъпът до поверителна информация на трети лица. Тамайо предлага максимално 

сътрудничество в рамките на действащия закон. Религиозните конгрегации са различно 

нещо. Те са абсолютно автономни и зависят пряко от Ватикана. 

Г-жа Юлия Питера задава редица въпроси относно съвпадението на данните от 

кръщелните удостоверения и данните от гражданския регистър. Тя посочва, че с 

увеличаването на броя на ражданията в обществените болници в главните градове на 

провинциите след втората половина на ХХ век данните за датите на ражданията по-

вероятно ще се намират в гражданския регистър, тъй като кръщенето се извършва на 

по-късен етап. Данните за смъртните случаи на деца се намират в гражданския 

регистър, а не в църковния. 

Елеонора Еви пита дали е имало идеологически нюанси в изчезванията, дали е имало 

капани на местно равнище, и мисли, че с цел запознаване с личните трагедии на 

жертвите, ще е необходимо да се създаде анкетна комисия. 

Марина Албиол заявява, че изчезванията на бебета в периода между 40-те и 90-те 

години са резултат на идеологическата репресия, а след това и на доходен бизнес. 

Счита, че религиозните конгрегации с детските ясли и тайното раждане са система, 

която е насърчила тази ситуация. Пита дали Църквата ще проведе собствено 

разследване и дали архивите на конгрегациите ще бъдат отворени за разследванията (и 

дали се съхраняват безсрочно). Пита дали Църквата има проактивно участие в този 

въпрос и ще препоръча на нейните членове как да действат по отношение на тази 

трагедия. 

Жозеп-Мария Терикабрас призовава също Църквата да сътрудничи по-активно по този 

въпрос, както е сторила напоследък по други въпроси, като например при случаи на 

педофилия.  

Хосе Мария Хил Тамайо в отговор на въпросите заявява, че изцяло осъжда събитията, 

за които според него няма никакво оправдание. Заявява, че ситуацията следва да бъде 

разбрана исторически, когато бедността и честта са били изключително важни. 

Призовава отговорните да бъдат наказани, но да не се опетнява доброто име и добрата 

работа на определени религиозни ордени заради престъпленията, извършени от други. 

Вярва, че е имало случаи на прикрити осиновявания поради тяхната незаконност. 

Счита, че би било разумно да се направят общи препоръки за архивите на 

провинциалните съвети и религиозните конгрегации, като винаги се запазват правата на 

трети лица. Ангажира се да направи поредица от насоки за епископите по отношение на 

архивите и да поиска тяхното съдействието по този въпрос. Изключва, че Църквата 

като институция е действала като мрежа, и потвърждава предположението, че 

конкретни лица са извършили престъпление, като са фалшифицирали осиновявания и 

извършили кражби на деца, които следва да се считат за престъпления и нарушения на 

основните права. 

Джуд Къртън-Дарлинг пита дали Църквата би могла да се обедини проактивно с 

Министерството на правосъдието и да предостави своите архиви със съгласието на 
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Агенцията за защита на личните данни. Тамайо отговаря, че данните от енорийските 

архиви в голямата си част се състоят от микрофилми, направени от мормоните, и 

подкрепя сътрудничеството със службите за документиране към Министерството на 

правосъдието с цел осигуряване на достъп до църковните архиви, и че не би 

съществувала пречка те да бъдат предоставени на разположение на Министерството на 

правосъдието, стига да се спазват правата на трети лица. 

Джуд Къртън-Дарлинг посочва в заключение, че очаква по-изявената чувствителност 

на папа Франциск по този тип въпроси, пред които той вече се е изправял в Аржентина, 

да помогне до известна степен за разрешаване на ситуацията по отношение на 

отварянето на архивите. 

Г-жа Еви пита дали съществуват индикации, че тези случаи са били част от 

организирана мрежа, или дали в тях е имало идеологически елементи. Църквата 

отговаря, че тя не вижда организирана мрежа, а по-скоро това са действия на отделни 

недобросъвестни лица. 

Общи бележки  

Делегацията на членовете на ЕП осъществи интензивно посещение – широко отразено 

в медиите – както по отношение на съдържанието, така и във връзка с планираните 

срещи, и изрази благодарност към всички институции за посрещането. Въпросът за 

кражбата на бебета и незаконните осиновявания през годините на диктатурата и 

ранните години на демокрацията оказа дълбоко въздействие върху членовете на ЕП, 

които пожелаха да изразят своята солидарност с жертвите и техните семейства. Целта 

на посещението беше да се извърши оценка на място на обхвата и размера на въпроса и 

да се проучи какви мерки са били и могат да бъдат предприети, така че да се отговори 

на потребностите на жертвите, да се установи истината и да не се позволи повторение 

на тази ситуация. 

Впечатленията след това посещение са свързани с очевидните противоречия в 

становищата, изразени от различните администрации и жертвите, журналистите и 

адвокатите и това повдига множество въпроси.  

Членовете на ЕП изразиха удовлетворение, че всички засегнати страни са признали и са 

съгласни, че отвличанията на новородени деца са извършвани през периода 

непосредствено след гражданската война, по време на диктатурата на Франко, и при 

демократично управление. Въпреки това броят на засегнатите лица, посочван от 

страните, е различен, което не помага да се оцени адекватно измерението на този 

проблем. Има разлика в критериите за установяване дали кражбата на бебета е била в 

резултат от действията на институционализирана мрежа за трафик или на конкретни 

нарушители. С оглед на тези различия в критериите изпъква липсата на доверие в 

институциите от страна на жертвите и усещането, че те биват възпрепятствани, било то 

защото не считат за достатъчни проведените разследвания, или защото считат, че не 

жертвата е тази, която трябва да представи доказателства за деянието. Изразяват 

желание Прокуратурата да действа по-активно и служебно по всички случаи, без да е 

необходимо жертвата да поема тежестта на съдебното производство. Депутатите също 

сметнаха, че може да се подобри и стане по-активна помощта за жертвите както от 

психологическа гледна точка, така и по отношение на правните насоки и 
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административна информация за разкритите случаи. Но това, по което депутатите са 

единодушно в съгласие, е че съществува сериозен проблем, който се нуждае от 

справедливост, памет и репарации. 

Членовете на ЕП поставиха акцента върху сътрудничеството на Църквата с 

Министерството на правосъдието, за да се улесни достъпът до документацията от 

техните архиви, за да се подпомогне дейността на министерството. Те изразиха 

задоволство от заявения ангажимент от страна на Епископалната конференция да 

предостави своите архиви на разположение на Министерството на правосъдието и 

изразиха съжаление, че това не е било сторено по-рано по спешност. 

Препоръки 

Като има предвид гореизложеното, комисията по петиции отправя следните препоръки 

към отговорните национални органи: 

1. Изразява съжаление относно неизпълнението на задълженията от страна на 

органите, за което съобщават вносителите на петициите, жертвите и асоциациите 

на жертвите, както и относно неспособността на органите да ги защитят или да 

разследват адекватно исковете им до този момент. Призовава испанските органи 

да се ангажират с навременно участие в интензивен, продължаващ, стабилен и 

конкретен диалог с вносителите на петициите и асоциациите на засегнатите лица.  

2. Препоръчва създаването на длъжността Специален прокурор, който да разглежда 

всички случаи на предполагаеми кражби и незаконни осиновявания на 

новородени бебета. 

3. Призовава прокуратурата да бъде по-проактивна, като действа по собствена 

инициатива по тези случаи, за да се избегне необходимостта жертвата да поема 

тежестта на съдебното производство. 

4. Изтъква, че испанската държава е задължена да спазва изцяло Конвенцията на 

ООН за правата на детето и Декларацията на ООН за защита на всички лица от 

насилствено изчезване. Поради това счита, че в случаи на откраднати деца 

испанската държава следва да гарантира, че е предприет институционален подход, 

заедно с всички необходими мерки, които гарантират, че националната правна 

рамка е изцяло в съответствие със задълженията съгласно международното право. 

5. Счита, че испанската държава следва да ратифицира Конвенцията на ООН за 

неприлагане на давност по отношение на военните престъпления и 

престъпленията против човечеството и да признае за престъпления против 

човечеството престъпленията, извършени във връзка със случаите на откраднати 

деца. 

6. Изразява твърдо убеждение, че възможните престъпления, свързани със случаите 

на деца, откраднати по време на диктаторския режим на Франко, както и онези, 

извършени след това, следва да бъдат разследвани ефективно и ефикасно, както и 

че не следва да се прилага амнистия. Призовава испанските органи съответно да 

предприемат необходимите законодателни и съдебни мерки, за да предотвратят 
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всяко тълкуване на националните закони, което е в противоречие с 

действителното постигане на тази цел.  

7. Призовава за установяване на ясен протокол, съгласно който органите да са 

отговорни за разследването на случаи, включващи жертви, живеещи в друга 

държава членка, в съответствие с член 17 на Директивата относно правата на 

жертвите, и също така призовава за по-голямо сътрудничество между всички 

участващи органи. 

8. Призовава Интерпол да следи работата, извършена от разследващите органи по 

трансгранични случаи. 

9. Настоятелно призовава испанските органи в координация с жертвите и 

асоциациите да набележат и да приложат спешно и приоритетно конкретни 

административни и правни решения, включително помощ за покриване на 

техните правни разходи, с цел извършване на служебно разследване от страна на 

съдебната система и на прокурора на предполагаемите кражби на новородени 

деца, посочени от гражданите на ЕС в техните петиции до Европейския 

парламент, и предоставяне на проактивна подкрепа на жертвите. 

10. Подчертава необходимостта испанските органи да засилят каналите за пряко 

участие и диалог с жертвите и техните асоциации, за да се обърне внимание на 

нуждата от намиране на решение посредством ефективна медиация, за да се 

засили доверието сред жертвите в бъдещите разследвания. 

11. Припомня, че по-голямата част от случаите са настъпили в периода между 1940 г. 

и 1992 г., както показва проучването на внесените петиции и жалби. Препоръчва 

на правителството на Испания да признае, че по време на диктаторския режим на 

Франко държавата е била замесена и/или е останала безучастна по отношение на 

системните кражби и незаконните осиновявания на бебета, като това е първата 

стъпка към гарантиране на правото на истина, правосъдие и правна защита на 

жертвите, като гаранция, че подобно нещо не може никога повече да се случи. 

12. Настоятелно призовава испанските органи незабавно да предприемат 

необходимите мерки, с които да ангажират правителството да осигури ресурси и 

да предприеме мерки за решаването на всички предполагаеми случаи на кражби 

на бебета и предполагаемо осиновяване, и да засилят своя ангажимент чрез 

стартирането на информационни кампании, които следва да включват и 

използване на социалните мрежи, с цел повишаване на осведомеността на всички 

ангажирани лица относно необходимостта от възможно най-тясно сътрудничество 

с асоциациите на жертвите.  

13. Препоръчва създаването на обществена и специална ДНК банка на национално 

равнище, която да бъде достъпна за тези случаи, за да се даде възможност за 

съпоставка на данните на жертвите, така че да им се помогне да намерят 

истинските си семейства. Призовава за гарантиране на безплатни ДНК проби, 

включително чрез НИТК, във връзка с всички случаи на предполагаеми кражби на 

деца, без да е необходима заповед от съд или прокурор и с участието и/или 

надзора на представители на законно учредени асоциации на жертвите.  
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14. Препоръчва да бъдат взети всички необходими мерки за гарантиране на 

сигурността на самоличността на новородените деца и за установяването без 

капка съмнение на майчинска връзка чрез извършване на необходимите 

медицински, биометрични и аналитични изследвания.  

15. Изразява съжаление от постигнатия от испанското правителство „ограничен 

напредък“ при изпълнението на препоръките на създадената през 2014 г. работна 

група на ООН за насилствените или принудителни изчезвания и призовава 

испанското правителство да изпълни спешно тези препоръки, особено приемането 

на национален план за издирване на изчезнали лица. 

16. Препоръчва да се увеличи финансирането за службата в подкрепа на жертвите на 

възможни отвличания на новородени деца към Министерството на правосъдието 

и да се гарантира, че жертвите ще получат твърд ангажимент от страна на 

испанските органи за поемане на разходите за предоставяне на психологическа 

помощ, правни насоки, закрила в областта на социалното осигуряване и достъп до 

административна информация, като се взема под внимание Директивата относно 

правата на жертвите (2012/29). 

17. Приветства решението на някои областни парламенти (например на Навара) да 

предоставят безплатна правна помощ на жертвите, и препоръчва на испанското 

правителство да приеме необходимите механизми и подобни законодателни 

мерки на национално равнище, така че всички засегнати граждани и семейства да 

могат да получат еднаква подкрепа и закрила на територията на страната, 

включително свободен достъп до съдебната система и изчерпателно обработване 

на техните искове във всеки един случай. 

18. Отбелязва указанията и конкретните мерки, дадени в незаконодателните 

предложения, приети от комисията по правосъдие към Конгреса на депутатите 

относно разследването на кражбата на новородени бебета и подкрепата за 

жертвите на кражба на бебета от 5 април 2016 г. и 10 юни 2014 г. 

19. Приветства факта, че в Закона за държавния бюджет за 2017 г. е постигнато 

съгласие между политическите групи да бъдат заделени 100 000 евро от бюджета 

на Министерството на правосъдието, чието използване при аналитично доказани 

данни следва да доведе до подобряване на управлението и до решаване на 

жалбите на засегнатите лица, и препоръчва преглед на ранен етап, който да 

гарантира наличието на адекватни ресурси. Отбелязва споразумението, 

постигнато чрез компромисно изменение, в което се подчертава изричният 

ангажимент за създаване на технологична платформа за подкрепа за засегнатите и 

за изследване на генетични профили. 

20. Приветства дадените насоки от Прокуратурата в нейното циркулярно писмо 

№ 2/2012 г. относно „Унификация на критериите в производствата за отвличане 

на непълнолетни новородени деца“ и препоръчва на Висшия съдебен съвет да 

проучи възможна унификация по отношение на критериите за предотвратяване 

изтичането на давността на тези престъпления. Препоръчва да се осигури и 

улесни достъпът до досиетата в гражданските регистри и регистрите на 

ражданията на старите болници. 
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21. Настоятелно призовава испанските органи да предоставят постоянна и безплатна 

психологическа подкрепа на жертвите посредством използването на подходящи 

специалисти.  

22. Призовава пострадалите от отвличане или незаконно осиновяване на бебета да 

бъдат защитени със специален статут – статут на жертва, както за родителите, 

така и за идентифицираните деца, включително възможността за обезщетяване от 

държавата, като се взема под внимание Директивата относно правата на жертвите. 

23. Подчертава необходимостта църковните власти да признаят потенциалното си 

участие в отвличането и незаконното осиновяване на бебета, както и да се извинят 

на жертвите. Настоятелно ги призовава да работят активно и по-ефективно с 

Министерството на правосъдието и да предоставят на разположение на жертвите 

както енорийските архиви, така и архивите на религиозните конгрегации, като 

осигуряват пълен достъп и гарантират максимална прозрачност с цел улесняване 

на разследването на съдилищата, като насърчават събирането на семействата, 

където е възможно. 

24. Признава със задоволство поднесеното от католическата църква извинение на 

жените, които са станали жертва на насилствени осиновявания в Обединеното 

кралство, и насърчава такова признание да бъде оказано и на жертвите в Испания. 

25. Накрая препоръчва незабавно да бъде създадена анкетна комисия в Конгреса на 

депутатите за по-добро разбиране на проблема, за оценка на това дали 

резултатите на НИТК са представителни, за установяване дали това е дело на 

недобросъвестни лица, или на институционализирана мрежа за трафик на хора и 

за предлагане на подобрени мерки в подкрепа на изясняването на събитията с цел 

предотвратяване на подобна ситуация в бъдеще. В тази комисия следва да има 

представители на асоциациите на жертвите, на Министерството на правосъдието 

и на OMC (Organizacion Medica Colegial). 

26. Счита, че е изключително важно да бъде създадено специално съдебно звено, 

което да разполага с необходимите финансови и полицейски ресурси и да 

разследва предполагаемите случаи на откраднати деца. 

27. Призовава за създаването на резерв от съдии за провеждане на ad hoc 

разследвания, също така с оглед на множеството жалби, които касаят случаи от 

същия характер.  

28. Подчертава, че многобройни констатации сочат асоциативния и системен 

характер на деянията, извършени във връзка със случаите на откраднати деца. 

Призовава испанските органи да провеждат по изчерпателен начин всички 

действия по разследване, като отчитат в пълна степен всички жалби и съответните 

доказателствени документи, представени от засегнатите граждани. 

29. Подчертава колко е важно правителството на Испания да съдейства и да 

сътрудничи изцяло на международните разследвания на отвличания на деца и 

незаконни осиновявания, по-конкретно дело 4591/2010, съгласно инструкциите на 

аржентинския съдия Мария Сервини де Кубрия, и разследването, започнато 

наскоро от Националната прокуратура на Мексико; 
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30. Призовава Комисията, Европейския омбудсман и Агенцията на ЕС за основните 

права да разследват и да следят, в рамките на своите правомощия, за евентуални 

нарушения на правата на жертвите на насилствени или принудителни изчезвания, 

извършени от страна на испанските органи.  

31. Приканва председателя на комисията по петиции да представи настоящия доклад 

на всички вносители на петиции и законно учредени асоциации на жертвите на 

кражба и незаконно осиновяване на бебета, комисията по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи, Европейската комисия, Европейския омбудсман, 

Агенцията на ЕС за основните права, правителството на Испания, правителствата 

на автономните общности на Испания, испанския омбудсман и работната група на 

ООН по насилствени или принудителни изчезвания.  
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Становище на малцинството на Групата на ЕНП  

 

Групата на ЕНП защитава правото на независимо и ефективно съдебно разследване за 

жертвите на отвличане на бебета в Испания.  

 

Подкрепяме осигуряването на безплатни ДНК проби за всички жертви. Призоваваме 

църквата да осигури достъп на засегнатите семейства до архивите си. Подкрепяме 

решението за значително увеличаване на финансирането за службата към 

Министерството на правосъдието, която предоставя подкрепа на жертвите, и 

подкрепяме анкетната комисия в Конгреса на депутатите, като по този начин 

изпълняваме исканията на вносителите на петициите.  

 

Предвид изключително чувствителния характер на това проучвателно посещение, сме 

убедени, че докладът трябва да бъде балансиран и да се уповава на факти. Поради тази 

причина подкрепихме първоначалния вариант на доклада от председателя на 

делегацията. 

 

Изразяваме съжаление, че в препоръките на окончателния вариант се стига до 

заключението, че тези престъпления продължават да се толерират от испанската 

държава, както се посочва в изменения 23 и 74, внесени от групата GUE/NGL. 

Подчертаваме, че няма доказателства за подобно заключение. Изразяваме съжаление от 

създаденото впечатление, че подобни твърдения обслужват вътрешни политически 

цели. Накрая подчертаваме, че е в сферата на компетентност на съдебната система, а не 

на комисията по петиции да установи дали тези престъпления са извършени от отделни 

лица или от институционализирана мрежа за трафик на хора.  
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