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Tárgy: Andy Buchan brit állampolgár által benyújtott 1217/2012. számú petíció az 
intézményi gyermekbántalmazás skót túlélőinek az igazságszolgáltatáshoz 
való jogáról,

Andrew Buchan brit állampolgár által benyújtott 1341/2012. számú petíció a 
skóciai intézményi szexuális bántalmazás és kábítószertesztek áldozatainak 
igazságszolgáltatáshoz való jogáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja meg az intézményi 
bántalmazást elszenvedettektől az igazságszolgáltatáshoz való jogot megtagadó skót 
kormánnyal szemben benyújtott panaszt. Azt állítja, hogy bőséges bizonyíték áll 
rendelkezésre arról, hogy a skót nevelőintézetekben bántalmazták a gyerekeket. Azt állítja 
továbbá, hogy a skót kormányok nincsenek tekintettel az emberi jogokra és a gyermekek 
jogaira, mivel a Skót Jogsegély-igazgatóság (Scottish Legal Aid Board) az elévülési 
határidőre, illetve arra hivatkozva, hogy csekély esély van a kedvező kimenetelű ítéletre a 
skót bíróságokon, továbbra is elutasítja a múltban bántalmazást elszenvedettek minden 
kérelmét. Így nincs lehetőség bíró előtti meghallgatásra. Megemlít hasonló ügyeket, például 
Írországból, ahol „progresszív törvények” születtek és ahol az elévülési időket módosították, 
lehetővé téve a múltbeli gyermekbántalmazási esetek meghallgatását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. május 31.

Az Európai Bizottság helyesli a nevelőintézetben elkövetett intézményes bántalmazás 
áldozatainak kérelmét.

Azonban sajnálattal közli a petíció benyújtójával, hogy a büntetőeljárások és a 
bűncselekmények kivizsgálása teljes egészében a tagállamok országos bűnüldöző szerveinek 
hatáskörébe tartozik.  Ebbe beletartozik az elévülése vonatkozó szabályozás, és a szexuális 
bántalmazásban felelősséget megállapító ítélet kilátásainak eseti elemzése.

Sajnos az áldozatok büntetőeljárásokkal kapcsolatos jogaira vonatkozó jelenlegi uniós jog, 
azaz a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról szóló 2001/220/IB 2001. március 15-i 
kerethatározat nem tér ki az ügyészségek mérlegelési jogkörére a büntetőeljárás 
kezdeményezésével vagy annak elvetésével kapcsolatban, és nem nyújt jogorvoslati 
lehetőséget az áldozatok számára a büntetőeljárás indításának elmaradása esetén.

A Bizottság az áldozatok védelme és támogatása érdekében kezdeményezte a 
bűncselekmények sértettjeinek támogatására, védelmére és jogaira vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról szóló 2012/29/EU irányelvet, amely 2012 októberében 
került elfogadásra. Az irányelv 6. cikke úgy rendelkezik, hogy a tagállamok biztosítják, hogy 
az áldozatokat értesítik a nyomozás folytatását elutasító vagy azt megszüntető határozatról, 
illetve az elkövető elleni vádemelés elmaradásáról; ennek az információnak magában kell 
foglalnia a határozat indokolását vagy az indokolás rövid összefoglalását. Az áldozat kérheti e 
határozat felülvizsgálatát, amennyiben azt a nyomozó hatóságok, és nem a bíróság/esküdtszék 
hozta.

A 2012/29/EU irányelv különleges intézkedések széles körének bevezetését írja elő a 
kiszolgáltatott áldozatok – köztük a gyermekek és a szexuális bűntények áldozatainak –
védelme és támogatása érdekében. A jogszabály hangsúlyozza továbbá a szakemberek 
(rendőrök, ügyészek és bírók) kiképzésének szükségességét az áldozatok szükségleteivel 
kapcsolatban, amely alapvető fontosságú az áldozatokhoz való hozzáállás megváltoztatása 
érdekében, tisztelettel és odafigyeléssel fordulva feléjük.

A gyermekek szexuális zaklatással és szexuális kizsákmányolással szembeni fokozottabb 
védelme érdekében, az e bűntények áldozatainak nyújtott segítség növelése, valamint 
felderítésük illetve a velük kapcsolatos büntetőeljárás megindításának hatékonyabbá tétele 
céljából a Bizottság egy újabb jogszabályra, a 2004/68/IB kerethatározatot hatályon kívül 
helyező, a gyermekek szexuális zaklatása, szexuális kizsákmányolása valamint a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2011/93/EU irányelvre tett javaslatot.

Az irányelvet 2011 decemberében fogadták el, és az uniós tagállamoknak 2013 decemberéig 
kell végrehajtaniuk. Noha sajnos túl későn lép hatályba ahhoz, hogy az Ön esetére is 
vonatkozzon, talán nyújthat némi megnyugvást annak tudata, hogy tartalmaz egy olyan 
rendelkezést, amely ösztönzi az ilyen bűntények esetén indítandó büntetőeljárások elévülési 
idejének meghosszabbítását. Az irányelv 15. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy gyermekbántalmazás és szexuális kizsákmányolás esetén a 
vádemelésre vonatkozó elévülési határidő kitolódjon kellő idővel az áldozat nagykorúvá 
válása után és az érintett bűncselekmény súlyának megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a 
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bűncselekmény nem évülhet el túl korán, ám a tagállamok hatásköre lesz a megfelelő 
időtartam megállapítása.

Következtetés
A Bizottság hatáskör híján nem tud beavatkozni a petícióban említett tények tekintetében.


