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Комисия по петиции

31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1217/2012, внесена от г-н Анди Бюкан, с британско гражданство, 
относно достъпа до правосъдие на шотландски граждани, пострадали като 
деца от малтретиране на институционално равнище

Петиция 1341/2012, внесена от г-н Бюкан Андрю, с британско гражданство, 
относно правото на справедливост за жертвите на институционално 
сексуално малтретиране и изпитване на лекарства, извършени в Шотландия

1. Резюме на петициите

Вносителят на петицията призовава ЕП да разгледа жалбата срещу шотландското 
правителство, което отказва правото на достъп до правосъдие на жертвите на 
малтретиране на институционално равнище. Той твърди, че малтретирането на деца в 
заведения за грижи за деца в Шотландия е ясно документирано. Той твърди, че 
шотландските правителства не зачитат правата на човека или правата на детето, тъй 
като шотландският съвет за правна помощ продължава да отхвърля всяка жалба на 
граждани, станали жертва на малтретиране като деца в миналото, поради „давността“ 
на събитията и ограничените възможности в шотландските съдилища. По този начин 
жалбите на тези граждани не могат да бъдат разглеждани от съд. Вносителят на 
петицията посочва други случаи, като например в Ирландия, където е в ход 
„прогресивен закон“ за изменяне на срока на давност, за да стане възможно съдебното 
разглеждане на случаите на малтретиране на деца в миналото.

2. Допустимост

Петиция 1217/2012 е обявена за допустима на 16 януари 2013 г., петиция 1341/2012 е 
обявена за допустима на 26 февруари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 31 май 2013 г.

Европейската комисия изразява съчувствие във връзка с исканията на жертвите на 
малтретиране на институционално равнище на деца, настанени в заведения за грижи за 
деца.

Въпреки това Комисията за съжаление трябва да уведоми вносителя на петицията, че 
въпросите на преследването и разследването на престъпления попадат изцяло в обсега 
на вътрешните наказателноправни системи на държавите членки. Това важи и за 
въпросите, свързани с давността и оценката на всеки отделен случай с оглед на 
определянето на перспективите за присъди за сексуално малтретиране.

За жалост действащото законодателство на ЕС в областта на правата на жертвите в 
наказателното производство, т.е. Рамково решение 2001/220/ПВР от 15 март 2001 г. 
относно правното положение в наказателното производство на жертвите от 
престъпления, не урежда въпроса за свободата на прокурорските служби при вземането 
на решения за или против започването на производство, като по-специално не 
предвижда средства за правна защита за жертвите, в случай че бъде взето решение да 
не се повдига обвинение.

С оглед на защитата и подкрепата на жертвите Комисията инициира новата 
Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата 
и защитата на жертвите на престъпления, приета през октомври 2012 г. В частност 
член 6 от Директивата гласи, че държавите членки следва да гарантират предоставянето 
на информация на жертвите, в случай че бъде взето решение да не се продължава или 
да се прекрати разследване или да не се възбужда наказателно преследване срещу 
извършителя на престъплението. Тази информация следва да включва и мотивите или 
кратко резюме на мотивите за съответното решение. Жертвите ще могат да изискват 
преразглеждане на такова решение, ако то е взето от разследващите органи, а не от 
съда/съдебните заседатели.

Освен това Директива 2012/29/ЕС ще гарантира въвеждането на редица специални 
мерки за защита и подкрепа на уязвими жертви, включително деца и жертви на 
сексуални престъпления. Инструментът подчертава също така необходимостта от 
обучения във връзка с нуждите на жертвите за работещите в тази сфера (полиция, 
прокурори и съдии), което е от решаващо значение за промяната на нагласите спрямо 
жертвите и за проявата на уважение и зачитане в отношението към тях.

За по-добра защита на децата срещу сексуално малтретиране и сексуална експлоатация, 
с оглед да се увеличи подкрепата за жертвите на такива престъпления и да се подобри 
тяхното разследване и съдебно преследване, Комисията предложи и още един нов 
инструмент: Директива 2011/93/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със 
сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография, и за замяна на 
Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

Тази директива беше приета през декември 2011 г. и трябва да бъде приложена от 
държавите — членки на ЕС, в срок до декември 2013 г. Макар за съжаление 
горепосочената директива да идва твърде късно, за да бъде приложена във Вашия 
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случай, тя би могла да Ви предложи известно утешение, поради факта, че съдържа 
разпоредба, която насърчава удължаването на срока на давност за съдебното 
преследване на престъпления от този вид. Член 15, параграф 2 от Директивата 
предвижда държавите членки да гарантират, че срокът на давност за наказателно 
преследване на престъпления, свързани със сексуално малтретиране на деца и със 
сексуална експлоатация, следва да не изтича преди да е изминало достатъчно време от 
навършването на пълнолетие от страна на жертвата и да бъде съобразен с тежестта на 
съответното престъпление. Това означава, че срокът на давност на престъплението не 
следва да бъде твърде кратък, но определянето му е поверено на държавите членки.

Заключение
Комисията не разполага с необходимите правомощия, за да се намеси във връзка с 
посочените в петицията факти.


