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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1217/2012 af Andy Buchan, britisk statsborger, om adgang til 
domstolene for overlevende skotske ofre for børnemishandling på 
institutioner

Andragende 1341/2012 af Andrew Buchan, britisk statsborger, om ret til 
domstolsadgang for ofre for institutionelt sexmisbrug og 
lægemiddelafprøvning, der er påvist i Skotland

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at behandle klagen over den skotske regering, 
der nægter ofre for mishandling på institutioner adgang til domstolene. Han hævder, at det er 
veldokumenteret, at børn blev mishandlet på plejeinstitutioner i Skotland. Han hævder, at 
skotske regeringer ikke respekterer menneskerettigheder og børns rettigheder, idet Scottish 
Legal Aid Board fortsat forkaster alle ansøgninger fra overlevende ofre for tidligere tiders 
mishandling på grund af "forældelse" og de begrænsede muligheder i de skotske domstole. 
Det er derfor ikke muligt at blive hørt af en dommer. Han henviser til andre sager, f.eks. i 
Irland, hvor "progressiv lov" anvendes, og forældelsesfristen er blevet ændret for at gøre det 
muligt at behandle sager om tidligere tiders børnemishandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1217/2012 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 16. januar 2013, 
andragende 1341/2012 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 26. februar 2013. 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31.05.13

Europa-Kommissionen sympatiserer med anbringendet fra ofrene for mishandling af børn på 
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plejeinstitutioner. 

Kommissionen beklager imidlertid at måtte meddele andrageren, at spørgsmålet om 
retsforfølgning og efterforskning af kriminalitet henhører under de indenlandske strafferetlige 
systemer i medlemsstaterne. Dette gælder også for spørgsmål om forældelsesfrist og 
vurderingen i de enkelte sager af mulighederne for at opnå domfældelser for seksuelt misbrug.

Desværre behandler den nuværende EU-lovgivning om rettigheder for ofre i straffesager, dvs. 
rammeafgørelse 2001/220/RIA af 15. marts 2001 om ofres stilling i forbindelse med 
straffesager, ikke spørgsmålet om anklagemyndighedens mandat til at indlede en sag eller ej 
og kan ikke anvendes som et retsmiddel af ofrene i tilfælde af en afgørelse om ikke at rejse 
tiltale.

For at beskytte og støtte ofrene tog Kommissionen initiativ til det nye direktiv 2012/29/EU, 
vedtaget i oktober 2012, om minimumsstandarder for rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre 
for kriminalitet. Bl.a. bestemmer artikel 6 i direktivet, at medlemsstaterne skal sikre, at ofrene 
informeres om afgørelsen om ikke at indlede eller afslutte en undersøgelse eller ikke at 
retsforfølge gerningsmanden. Disse oplysninger skal også omfatte begrundelsen eller et kort 
sammendrag af afgørelsen for en sådan afgørelse. Offeret kan anmode om en gennemgang af 
en sådan afgørelse, hvis denne er truffet af de efterforskende myndigheder og ikke af 
domstolene eller juryen.

Desuden skal direktiv 2012/29/EU sikre, at en hel række særlige foranstaltninger vil blive 
igangsat for at beskytte og støtte sårbare ofre, heriblandt børn og ofre for seksualforbrydelser. 
Instrumentet understreger også behovet for at uddanne fagfolk (politi, anklagere og dommere) 
om ofrenes behov, hvilket er afgørende for at ændre holdninger til ofrene og behandle dem 
med respekt og anerkendelse.

Kommissionen foreslog også et andet nyt instrument, direktiv 2011/93/EU om bekæmpelse af 
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2004/68/RIA for at beskytte børn bedre mod seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse og for at øge hjælpen til ofre for sådanne forbrydelser samt forbedre efterforskning 
og retsforfølgning, der vedrører dem. 

Dette direktiv blev vedtaget i december 2011 og skal gennemføres af EU-medlemsstaterne 
inden december 2013. Selv om det desværre kommer for sent til at gælde for Deres sag, vil 
det måske være til nogen trøst for Dem, at det indeholder en bestemmelse, der opfordrer til 
forlængelse af forældelsesfristen for retsforfølgning af en lovovertrædelse af denne art. 
Artikel 15, stk. 2, bestemmer, at medlemsstaterne bør sikre, at forældelsesfristen for 
strafferetlig forfølgning af lovovertrædelser vedrørende seksuelt misbrug og seksuel 
udnyttelse ikke skal bortfalde, før der er forløbet en tilstrækkelig lang periode efter ofret har 
nået myndighedsalderen, og som står i et rimeligt forhold til grovheden af den pågældende 
overtrædelse. Det betyder, at overtrædelsen ikke kan forældes alt for tidligt, men det er 
overladt til medlemsstaterne at fastsætte en passende periode.

Konklusion
Kommissionen har ingen kompetence til at gribe ind så vidt angår de forhold, der er nævnt i 
andragendet.


