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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1217/2012, του Andy Buchan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των πρώην θυμάτων παιδικής κακοποίησης 
σε ιδρύματα της Σκωτίας

Αναφορά 1341/2012 του Andrew Buchan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το δικαίωμα των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης σε κρατικά ιδρύματα 
και φαρμακευτικών δοκιμών να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα 
στη Σκωτία

1. Περίληψη των αναφορών

Ο αναφέρων ζητεί από το ΕΚ να εξετάσει την καταγγελία κατά της κυβέρνησης της Σκωτίας, 
η οποία αρνείται να χορηγήσει δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε άτομα που υπήρξαν 
θύματα κακοποίησης σε κρατικά ιδρύματα. Ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
όσον αφορά την κακοποίηση παιδιών σε ιδρύματα της Σκωτίας. Υποστηρίζει ότι οι 
κυβερνήσεις της Σκωτίας δεν επιδεικνύουν σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα 
δικαιώματα του παιδιού, καθώς το συμβούλιο της Σκωτίας για την παροχή νομικής αρωγής 
εξακολουθεί να απορρίπτει κάθε αίτηση από θύματα παλαιότερης κακοποίησης, με το 
αιτιολογικό ότι έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής και ότι τα δικαστήρια της Σκωτίας 
διαθέτουν περιορισμένες δυνατότητες. Έτσι, δεν είναι δυνατή η δικαστική εκδίκαση των 
υποθέσεων. Ο αναφέρων παραπέμπει σε άλλες υποθέσεις, για παράδειγμα στην Ιρλανδία, 
όπου εφαρμόζεται «προοδευτικό δίκαιο», στο πλαίσιο του οποίου άλλαξε ο χρόνος 
παραγραφής προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκδίκαση παλαιότερων υποθέσεων παιδικής 
κακοποίησης.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1217/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Ιανουαρίου 2013 και η αναφορά
1341/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
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παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Μαΐου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη συμπάθειά της για την έκκληση των θυμάτων 
κακοποίησης σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας.

Εντούτοις, η Επιτροπή είναι στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσει τον αναφέρων ότι το 
ζήτημα της δίωξης και διερεύνησης των εγκλημάτων εμπίπτει εξ ολοκλήρου στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των εθνικών ποινικών συστημάτων των κρατών μελών. Αυτό περιλαμβάνει τα 
ζητήματα της νομικής παραγραφής και την κατά περίπτωση αξιολόγηση ενδεχόμενων 
καταδικαστικών ποινών για σεξουαλική κακοποίηση. 

Δυστυχώς, η τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων σε ποινικές 
διαδικασίες, δηλαδή η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ της 15ης Μαρτίου 2001 όσον αφορά 
το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, δεν πραγματεύεται το ζήτημα της 
διακριτικής ευχέρειας των υπηρεσιών δίωξης όσον αφορά την έναρξη των διαδικασιών ή όχι, 
και κυρίως, δεν προσφέρει κάποιο επανορθωτικό μέτρο για τα θύματα στην περίπτωση 
απόφασης για μη άσκηση δίωξης. 

Προκειμένου να προστατεύσει και να υποστηρίξει τα θύματα, η Επιτροπή εισήγαγε τη νέα 
οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 
στήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικών πράξεων, η οποία εγκρίθηκε τον 
Οκτώβριο του 2012. Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 της οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε τα θύματα να ενημερώνονται σχετικά με την απόφαση για τη μη συνέχιση ή 
την παύση της έρευνας ή δίωξης του δράστη. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τους λόγους ή σύντομη περίληψη των λόγων της εν λόγω απόφασης. Το θύμα 
θα μπορεί να ζητήσει επανεξέταση αυτής της απόφασης εάν η τελευταία λαμβάνεται από τις 
ερευνητικές αρχές και όχι από τα δικαστήρια/σώμα ενόρκων.

Επίσης, η οδηγία 2012/29/EΕ θα εξασφαλίσει ότι ένα σύνολο από ειδικά μέτρα θα τεθούν σε 
εφαρμογή ώστε να προστατεύσουν και να στηρίξουν τα ευάλωτα θύματα, μεταξύ αυτών 
παιδιά και θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων. Τονίζει επίσης την ανάγκη εκπαίδευσης 
επαγγελματιών (αστυνομίας, εισαγγελέων και δικαστών) για τις ανάγκες των θυμάτων, κάτι 
το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για μια αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στα θύματα και για τη 
μεταχείρισή τους με σεβασμό και αναγνώριση. 

Για τους σκοπούς της αύξησης της παροχής βοήθειας προς τα θύματα αυτών των εγκλημάτων 
και της βελτίωσης της διερεύνησης και της δίωξης, με στόχο την καλύτερη προστασία των 
παιδιών κατά της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η Επιτροπή 
πρότεινε επίσης ένα νέο μέσο· την οδηγία 2011/93/ΕΕ, σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

Η οδηγία εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. Ενώ δυστυχώς είναι πλέον αργά να ισχύσει αυτό 
στην περίπτωσή σας, μπορεί να αποτελεί παρηγορητικό για εσάς το γεγονός ότι περιλαμβάνει 
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μια διάταξη που ενθαρρύνει την παράταση της χρονικής περιόδου προτού παρέλθει ο χρόνος 
παραγραφής της ποινικής δίωξης ενός τέτοιου αδικήματος. Το άρθρο 15, παράγραφος 2 της 
οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν ότι η δυνατότητα ποινικής 
δίωξης για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και για σεξουαλική εκμετάλλευση για μία 
επαρκή χρονική περίοδο μετά την ενηλικίωση του θύματος και ότι η δίωξη αυτή είναι 
σύμμετρη προς τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου αδικήματος. Αυτό σημαίνει ότι το 
αδίκημα δεν θα πρέπει να παραγράφεται πολύ νωρίς, αλλά επαφίεται στα κράτη μέλη να 
καθορίσουν την κατάλληλη χρονική περίοδο. 

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητα παρέμβασης όσον αφορά τα γεγονότα που 
περιγράφονται στην αναφορά.


