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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1217/2012, adresată de dl Andy Buchan, de cetățenie britanică, privind 
accesul la justiție pentru supraviețuitorii scoțieni ai abuzurilor instituționale asupra 
copiilor

Petiția nr. 1341/2012 adresată de Buchan Andrew, de cetățenie britanică, privind 
dreptul la justiție pentru victimele abuzurilor sexuale și ale testelor toxicologice 
desfășurate la nivel instituțional în Scoția

1. Rezumatul petițiilor

Petiționarul solicită Parlamentului European să examineze plângerea împotriva guvernului 
scoțian care le refuză victimelor abuzurilor instituționale accesul la justiție. El susține ca este 
bine documentat în ceea ce privește abuzul asupra copiilor din centrele de îngrijire din Scoția. 
Petiționarul afirmă că autoritățile guvernamentale scoțiene desconsideră drepturile omului sau 
drepturile copilului, deoarece organismul public „Scottish Legal Aid Board” continuă să 
respingă toate cererile depuse de supraviețuitorii abuzurilor istorice din cauza „termenului de 
prescriere” și a perspectivelor limitate din instanțele scoțiene. Prin urmare, nu este posibilă 
audierea cazurilor înaintea unui judecător. Petiționarul indică alte două cazuri, de exemplu în 
Irlanda unde „dreptul progresiv” este pus în acțiune, schimbându-se statutul limitărilor pentru 
a permite audierea cazurilor de abuzuri istorice asupra copiilor.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1217/2012 a fost declarată admisibilă la 16 ianuarie 2013, petiția nr. 1341/2012 a 
fost declarată admisibilă la 26 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 mai 2013
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Comisia Europeană prezintă înțelegere pentru pledoaria victimelor abuzurilor instituționale 
din centrele de îngrijire pentru copii.

Cu toate acestea, Comisia informează cu regret petiționarul că aspectul privind urmărirea și 
investigarea infracțiunilor este în totalitate de competența sistemelor penale interne ale 
statelor membre. Aceasta ar include chestiunea termenului de prescripție și a evaluării de la 
caz la caz a perspectivelor condamnărilor pentru abuz sexual.

Din păcate, actuala legislație a UE care tratează drepturile victimelor în cadrul procedurilor 
penale, adică Decizia-cadru 2001/220/JAI din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în 
cadrul procedurilor penale nu abordează chestiunea legată de discreția serviciilor procuraturii 
cu privire la inițierea sau neinițierea procedurii și, în special, nu prevede o măsură reparatorie 
pentru victime în cazul unei decizii de a nu institui un proces.

Pentru a proteja și a sprijini victimele, Comisia a inițiat noua Directivă 2012/29/UE de 
stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității, care a fost adoptată în octombrie 2012. În special, articolul 6 din directivă 
prevede că statele membre se asigură că victimele sunt informate cu privire la decizia de a nu 
continua sau de a înceta o anchetă sau de a nu începe urmărirea penală împotriva autorului 
infracțiunii. Această informare ar trebui să includă, de asemenea, motivarea sau un scurt 
rezumat al motivării respectivei decizii. De asemenea, victima va putea solicita o revizuire a 
deciziei respective dacă aceasta din urmă este luată de autoritățile de anchetă și nu de 
instanțele judecătorești/juriu.

Mai mult, Directiva 2012/29/UE va garanta că o serie întreagă de măsuri speciale va fi 
instituită pentru a proteja și a sprijini victimele vulnerabile, printre care copiii și victimele 
infracțiunilor sexuale. Instrumentul subliniază, de asemenea, necesitatea de a forma 
practicienii (poliția, procurorii și judecătorii) cu privire la necesitățile victimelor, ceea de este 
esențial pentru a schimba atitudinea față de victime și a le trata cu respect și recunoaștere.

Pentru o mai bună protecție a copiilor împotriva abuzului sexual asupra unui copil și a 
exploatării sexuale a copiilor în vederea creșterii asistenței acordate victimelor acestor 
infracțiuni și îmbunătățirii anchetelor și urmăririlor penale cu privire la acestea, Comisia a 
propus, de asemenea, un alt nou instrument; Directiva 93/2011/UE din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile 
și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului.

Prezenta directivă a fost adoptată în decembrie 2011 și trebuie pusă în aplicare de statul 
membru al UE până în decembrie 2013. Deși, din păcate, este tardiv ca directiva să se aplice 
cazului dumneavoastră, poate vă consolează faptul că aceasta conține o dispoziție care 
încurajează prelungirea perioadei înainte ca urmărirea penală a unei infracțiuni de acest fel să 
se prescrie. Articolul 15 alineatul (2) din directivă prevede că statele membre ar trebui să se 
asigure că termenul de prescriere pentru urmărirea penală a infracțiunilor de abuz sexual 
asupra unui copil și exploatare sexuală a copiilor nu ar trebui să se scurgă înaintea expirării 
unei perioade suficiente de timp după ce victima a împlinit vârsta majoratului, perioadă care 
este proporțională cu gravitatea infracțiunii în cauză. Acest lucru înseamnă că infracțiunea nu 
ar trebui să se prescrie prea devreme și că rămâne la latitudinea statelor membre să stabilească 
perioada de timp corespunzătoare.
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Concluzie
Comisia nu are competențe pentru a interveni în ceea ce privește faptele menționate în petiție.


