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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1217/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Andy Buchan, par to personu piekļuvi tiesu sistēmai, kuras 
cietušas no vardarbības pret bērniem aprūpes iestādēs Skotijā,

Lūgumraksts Nr. 1321/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Andrew Buchan, par taisnīgu attieksmi pret institucionālas 
seksuālās vardarbības un zāļu pārbaudīšanas upuriem, kuri ieslodzīti Skotijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam izskatīt sūdzību pret Skotijas valdību, 
kas liedz institucionālās vardarbības upuriem piekļuvi taisnīgai tiesai. Viņš apgalvo, ka ir labi 
dokumentētas liecības, ka bērni ir tikuši pakļauti vardarbībai aprūpes vietās Skotijā. Viņš 
apgalvo, ka Skotijas valdības pārstāvji neņem vērā cilvēktiesības vai bērna tiesības, jo 
Skotijas Juridiskās palīdzības valde joprojām noraida ikvienu pagātnē notikušas vardarbības 
upura iesniegumu „noilguma” un Skotijas tiesu ierobežoto iespēju dēļ. Tādējādi nav 
iespējams panākt, ka lieta nonāk līdz izskatīšanai tiesā. Viņš norāda uz citiem gadījumiem, 
piemēram, Īrijā, kur darbojas „progresīvs tiesību akts”, kurā noilguma termiņš ir grozīts, lai 
ļautu pagātnē no vardarbības cietušu bērnu lietas izskatīt tiesā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1217/2012 atzīts par pieņemamu 2013. gada 16. janvārī, un lūgumraksts 
Nr. 1341/2012 atzīts par pieņemamu 2013. gada 26. februārī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Eiropas Komisija pauž līdzjūtību institucionālas vardarbības upuriem bērnu aprūpes vietās.
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Tomēr Komisija ar nožēlu informē lūgumraksta iesniedzēju, ka noziegumu izskatīšana un 
izmeklēšana pilnā apjomā ir dalībvalstu vietējo krimināltiesu sistēmu darbības lauks. Tajā 
ietilpst jautājumi par likuma noilguma termiņu iestāšanos un lietu vērtējumiem par izredzēm 
tikt notiesātam par seksuālu vardarbību.

Diemžēl pašreizējie ES tiesību akti par upuru tiesībām krimināllietu iztiesāšanā, t. i., 
2001. gada 15. marta Pamatlēmums 2001/220/TI par upuru stāvokli krimināllietu iztiesāšanā 
nepievēršas jautājumam par izmeklēšanas dienestu tiesībām lemt, vai sākt izmeklēšanu vai to 
nedarīt, proti, tas neparedz upurim aizsardzību gadījumā, ja lēmums ir lietu neierosināt.

Lai aizsargātu un atbalstītu upurus, Komisija ierosināja jauno Direktīvu 2012/29/ES, ar ko 
nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un ko 
pieņēma 2012. gada oktobrī. Direktīvas 6. pants īpaši paredz, ka dalībvalstis nodrošina, ka 
upuri tiek informēti par lēmumu neturpināt vai izbeigt izmeklēšanu vai netiesāt vainīgo. Šajā 
informācijā ir jāietver arī šāda lēmuma iemesli vai īss iemeslu kopsavilkums. Upurim ir arī 
jābūt iespējai pieprasīt pārskatīt šādu lēmumu, ja to ir pieņēmušas izmeklēšanas iestādes, 
nevis tiesa/zvērinātie.

Turklāt Direktīva 2012/29/ES nodrošinās to, ka tiek izveidots vesels pasākumu kopums, lai 
aizsargātu un atbalstītu neaizsargātus upurus, tostarp bērnus un seksuālu noziegumu upurus. 
Šajā instrumentā arī tiek uzsvērta vajadzība mācīt praktiskā darba veicējus (policistus, 
izmeklētājus un tiesnešus) par upuru vajadzībām, jo tam ir izšķirīga nozīme, lai mainītu 
attieksmi pret upuriem un izturētos pret viņiem ar cieņu un izpratni.

Labākai bērnu aizsardzībai pret seksuālu vardarbību pret bērnu un seksuālu izmantošanu, lai 
palielinātu atbalstu šādu noziegumu upuriem un uzlabotu šo lietu izmeklēšanu un tiesvedību, 
Komisija arī ierosināja vēl citu jaunu instrumentu: Direktīvu 2011/93/ES par seksuālas 
vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, 
ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI.

Šo direktīvu pieņēma 2011. gada decembrī, un dalībvalstīm tā jāievieš līdz 2013. gada 
decembrim. Lai gan tā diemžēl nāk pārāk vēlu, lai tā attiektos uz Jūsu lietu, tomēr noteiktu 
mierinājumu Jums var dot tas, ka tajā ietverts noteikums, kas veicina termiņa pagarināšanu, 
pirms pārkāpuma izskatīšanā iestājas noilgums. Direktīvas 15. panta 2. punktā noteikts, ka 
dalībvalstīm jānodrošina, ka likumu par seksuālas vardarbības noziegumu pret bērniem un 
seksuālas izmantošanas pārkāpumu izskatīšanas darbībā neiestājas noilgums pietiekami ilgu 
laikposmu pēc tam, kad upuris ir sasniedzis pilngadību, atbilstīgi konkrētā nodarījuma 
smaguma pakāpei. Tas nozīmē, ka pārkāpuma izmeklēšanā noilgumam nevajadzētu iestāties 
pārāk agri, bet piemērota laikposma noteikšana paliek dalībvalstu ziņā.

Secinājums
Komisija nav pilnvarota iejaukties saistībā ar lūgumrakstā minētajiem faktiem.


