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Tema: Peticija Nr. 1217/2012 dėl vaikystėje smurtą įstaigose patyrusių Škotijos 
gyventojų teisės kreiptis į teismą, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
Andy Buchan

Peticija Nr. 1341/2012 dėl aiškiai nustatytos seksualinės prievartos ir 
tikrinimo dėl narkotikų vartojimo Škotijos įstaigose aukų teisės į teisingumą, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Andrew Buchan

1. Peticijų santrauka

Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento išnagrinėti skundą prieš Škotijos vyriausybę, 
atsisakančią smurto institucijose aukoms suteikti teisę kreiptis į teismą. Peticijos pateikėjas 
tvirtina, kad yra įtikinamų dokumentais patvirtintų įrodymų, jog Škotijos globos įstaigose 
buvo smurtaujama prieš vaikus. Jis teigia, kad Škotijos vyriausybė negerbia žmogaus teisių 
arba vaiko teisių, nes Škotijos teisinės pagalbos taryba ir toliau atmeta kiekvieną pareiškimą 
dėl praeityje patirto smurto, motyvuodama savo atsisakymą jį nagrinėti senaties terminu ir 
ribotomis galimybėmis laimėti bylas Škotijos teismuose. Taigi galimybės kreiptis į teismą 
nėra. Peticijos pateikėjas nurodo kitus atvejus, pvz., Airijoje, kur taikomos „pažangios teisės“ 
nuostatos, nes įstatymas dėl senaties terminų buvo pakeistas siekiant užtikrinti galimybę 
teisme kelti bylas dėl praeityje prieš vaikus naudoto smurto.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1217/2012 paskelbta priimtina 2013 m. sausio 16 d. Peticija Nr. 1341/2012 
paskelbta priimtina 2013 m. vasario 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gegužės 31 d.
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„Europos Komisija pritaria institucijose (vaikų globos įstaigose) smurtą patyrusių asmenų 
prašymams.

Tačiau Komisija apgailestaudama praneša peticijos pateikėjui, kad nusikaltimų tyrimo ir 
traukimo baudžiamojon atsakomybėm už juos klausimai priskiriami išimtinės valstybių narių 
kompetencijos, susijusios su vidaus baudžiamosios teisės sistemomis, sričiai. Jai būtų 
priskiriami ieškinio senaties termino ir kiekvienos konkrečios galimybės priimti nuosprendį 
už seksualinę prievartą įvertinimo klausimai.

Deja, galiojančiuose ES teisės aktuose, kuriuose kalbama apie aukų teises nagrinėjant 
baudžiamąsias bylas, t. y. 2001 m. kovo 15 d. Pamatiniame sprendime 2001/220/TVR dėl 
nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose, nesprendžiamas baudžiamojo persekiojimo 
tarnybų diskrecijos pradėti bylą klausimas ir visų pirma nenumatytos aukų teisių gynimo 
priemonės, jeigu priimamas sprendimas nevykdyti baudžiamojo persekiojimo.

Komisija, siekdama apsaugoti aukas ir jas paremti, pradėjo rengti naują Direktyvą 
2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai. Ši direktyva patvirtinta 2012 m. spalio mėn. Visų pirma šios direktyvos 
6 straipsnyje nustatyta, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad aukoms būtų pranešama apie 
sprendimą nebetęsti tyrimo ar jį nutraukti arba nevykdyti nusikaltimo vykdytojo baudžiamojo 
persekiojimo. Teikiant šią informaciją taip pat reikėtų nurodyti tokio sprendimo priežastis 
arba pateikti trumpą jų santrauką. Jei tokį sprendimą priima ne teismas ar prisiekusieji, o 
tyrimą atliekančios institucijos, aukos turi galimybę prašyti jį peržiūrėti.

Be to, taikant Direktyvą 2012/29/ES bus užtikrinama, kad būtų įdiegta daug įvairių specialių 
priemonių pažeidžiamoms aukoms, įskaitant vaikus ir seksualinių nusikaltimų aukas, 
apsaugoti ir paremti. Priimant šią priemonę taip pat pabrėžta, kad specialistus (policininkus, 
prokurorus ir teisėjus) reikia mokyti apie aukų poreikius, o tai yra labai svarbu keičiant 
požiūrį į aukas ir pradedant su jomis elgtis pagarbiai bei pripažįstant jų skriaudas.

Dėl geresnės vaikų apsaugos nuo seksualinės prievartos ir seksualinio išnaudojimo, siekdama 
labiau padėti tokių nusikaltimų aukoms, tokius nusikaltimus geriau tirti bei traukti 
baudžiamojon atsakomybėn už juos, Komisija taip pat pasiūlė kitą naują priemonę –
Direktyvą 2011/93/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 
išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 
2004/68/TVR.

Ši direktyva priimta 2011 m. gruodžio mėn., o ES valstybės narės turi ją įgyvendinti iki 
2013 m. gruodžio mėn. Nors ši direktyva, deja, patvirtinta per vėlai, kad jos nuostatas būtų 
galima taikyti peticijos pateikėjo atveju, galima bent pasiguosti, kad į ją įtraukta nuostata, 
kurioje raginama pratęsti baudžiamojo persekiojimo už tokios rūšies nusikaltimus senaties 
terminą. Šios direktyvos 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog valstybės narės turi užtikrinti, 
kad baudžiamojo persekiojimo už seksualinės prievartos prieš vaikus ir jų seksualinio 
išnaudojimo nusikaltimus senaties terminas nesueitų pakankamą laiką po to, kai nukentėjęs 
asmuo sulaukė pilnametystės, ir kad atitiktų padarytos nusikalstamos veikos sunkumą. Tai 
reiškia, kad nusikaltimo senaties terminas neturėtų sueiti per anksti, tačiau tinkamą laikotarpį 
turi nustatyti valstybės narės.
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Išvada
Komisija neturi įgaliojimų kištis sprendžiant su šioje peticijoje nurodytomis aplinkybėmis 
susijusius klausimus.“


