
CM\942937MT.doc PE514.904v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

31.5.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1217/2012, imressqa mis-Sur Andy Buchan, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar l-Aċċess għall-ġustizzja minn superstiti Skoċċiżi ta’ abbuż 
istituzzjonali fuq it-tfal,

Petizzjoni 1341/2012, imressqa mis-Sur Andrew Buchan, ta’ ċittadinanza 
Brittanika, dwar id-Dritt għall-Ġustizzja għall-vittmi ta’ abbuż sesswali 
istituzzjonali u ttestjar ta’drogi fl-Iskozja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-PE biex jikkunsidra l-ilment kontra l-gvern Skoċċiż li 
qiegħed jiċħad aċċess għall-ġustizzja lill-vittmi ta’ abbuż istituzzjonali. Huwa jsostni li huwa 
ddokumentat tajjeb li t-tfal ġew abbużati f’postijiet ta’ kura fl-Iskozja. Huwa jsostni li l-
gvernijiet Skoċċiżi għandhom nuqqas ta’ osservanza għad-drittijiet tal-bniedem jew għad-
drittijiet tat-tfal minħabba li l-Bord Skoċċiż għall-Għajnuna Legali jkompli jirrifjuta kull 
applikazzjoni ta’ superstiti ta’ abbuż storiku minħabba ż-“żmien preskritt” u l-prospetti 
limitati fil-qrati Skoċċiżi. Għaldaqstant mhuwiex possibbli li jinstemgħu quddiem imħallef. 
Huwa jindika każijiet oħra, pereżempju fl-Irlanda, fejn il-“liġi progressiva” tidher fl-azzjoni 
meta l-istatut tal-limitazzjonijiet inbidel sabiex jinstemgħu l-każijiet ta’ abbuż storiku fuq it-
tfal.

2. Ammissibiltà

Il-petizzjoni 1217/2012 iddikjarata ammissibbli fis-16 ta’ Jannar 2013, il-
petizzjoni 1341/2012 iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet 
tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Mejju 2013
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Il-Kummissjoni Ewropea tissimpatizza mat-talba ta’ vittmi ta’ abbuż istituzzjonali f’postijiet 
ta’ kura tat-tfal.

Madankollu, il-Kummissjoni jiddispjaċiha tinforma lill-petizzjonant li l-kwistjoni ta’ 
prosekuzzjoni u investigazzjoni ta’ delitti taqa’ għalkollox taħt il-mandat tas-sistemi kriminali 
lokali tal-Istati Membri. Dan jinkludi l-kwistjonijiet tal-istatut tal-limitazzjonijiet taż-żmien u 
l-valutazzjoni ta’ każ b’każ tal-prospetti ta’ kundanni għal abbuż sesswali.

Sfortunatament, il-leġiżlazzjoni attwali tal-UE tittratta d-drittijiet tal-vittmi fi proċedimenti 
kriminali, jiġifieri d-Deċiżjoni Qafas 2001/220/JHA tal-15 ta’ Marzu 2001 dwar id-drittijiet 
tal-vittmi fil-proċeduri kriminali ma tindirizzax il-kwistjoni ta’ diskrezzjoni ta’ servizzi ta’ 
prosekuzzjoni dwar jekk għandhomx jitniedu proċedimenti jew le u, b’mod partikolari, ma 
tipprovdix rimedju għall-vittmi f'każ li tittieħed deċiżjoni biex ma jkunx hemm prosekuzzjoni.

Għall-protezzjoni u l-appoġġ tal-vittmi, il-Kummissjoni nediet id-Direttiva 2012/29/UE l-
ġdida li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-
vittmi tal-kriminalità li ġiet adottata f’Ottubru 2012. B’mod partikolari, l-Artikolu 6 tad-
Direttiva jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-vittmi jkunu informati bid-
deċiżjoni li ma tkomplix jew li ttemm investigazzjoni jew li ma jiġix imħarrek min wettaq ir-
reat. Din l-informazzjoni għandha tinkludi wkoll raġunijiet jew taqsira tar-raġunijiet għal tali 
deċiżjoni. Il-vittma għandha tkun tista’ titlob reviżjoni ta’ tali deċiżjoni jekk din tal-aħħar 
tkun ittieħdet minn awtoritajiet ta’ investigazzjoni u mhux mill-qrati/ġurati.

Barra minn hekk, id-Direttiva 2012/29/UE se tiżgura li firxa sħiħa ta’ miżuri speċjali jiġu 
implimentati għall-protezzjoni u l-appoġġ ta’ vittmi vulnerabbli, fosthom it-tfal u l-vittmi ta’ 
delitt sesswali. L-istrument jenfasizza wkoll il-ħtieġa tat-taħriġ ta’ prattikanti (pulizija, 
prosekuturi u mħallfin) dwar il-ħtiġijiet tal-vittmi, li huwa kruċjali għall-bidla fl-attitudnijiet 
lejn il-vittmi u t-trattament tagħhom b’rispett u rikonoxximent.

Għal protezzjoni aħjar tat-tfal kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal bl-għan 
li tiżdied l-għajnuna għall-vittmi ta’ tali delitti u titjieb l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni 
dwarhom, il-Kummissjoni pproponiet strument ieħor ġdid; id-Direttiva 2011/93/UE dwar il-
ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li 
tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI.

Din id-Direttiva ġiet adottata f’Diċembru 2011 u għandha tiġi implimentata mill-Istati 
Membri tal-UE sa Diċembru 2013. Filwaqt li sfortunatament waslet tard wisq biex tapplika 
għall-każ tiegħek, tista’ tkun ta’ konsolazzjoni għalik li fiha dispożizzjoni li tħeġġeġ l-
estensjoni tal-perjodu ta’ żmien qabel ma l-prosekuzzjoni ta’ reat ta’ dan it-tip issir preskritta 
biż-żmien. L-Artikolu 15(2) tad-Direttiva jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
ma jagħlaqx iż-żmien tal-istatut tal-limitazzjonijiet għall-prosekuzzjoni kriminali ta’ reati ta’ 
abbuż sesswali u sfruttament sesswali tat-tfal qabel ma jkun għadda żmien suffiċjenti wara li 
l-vittma tkun laħqet l-età maġġuri u li hu proporzjonat mal-gravità tar-reat ikkonċernat. Dan 
ifisser li r-reat m’għandux isir preskritt biż-żmien minn kmieni ħafna iżda huwa f’idejn l-Istati 
Membri li jiddeterminaw il-perjodu ta’ żmien xieraq.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza biex tintervjeni fir-rigward tal-fatti msemmija fil-
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petizzjoni.


