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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1217/2012, ktorú predložil Andy Buchan (štátny príslušník Veľkej 
Británie), o prístupe škótskych občanov, ktorí zažili inštitucionálne 
zneužívanie detí, k spravodlivosti

Petícia č. 1341/2012, ktorú predložil Andy Buchan (štátny príslušník Veľkej 
Británie), o práve obetí inštitucionálneho sexuálneho zneužívania a núteného
testovania na drogy v Škótsku na spravodlivosť

1. Zhrnutie obsahu petícií

Predkladateľ petície žiada EP, aby zvážil sťažnosť podanú na škótsku vládu, ktorá odopiera 
prístup k spravodlivosti obetiam inštitucionálneho zneužívania. Tvrdí, že je dostatočne 
zdokumentované, že deti boli zneužité v zariadeniach starostlivosti v Škótsku. Tvrdí, že 
škótska vláda ignoruje ľudské práva a práva dieťaťa, keďže Škótska rada právnej pomoci 
naďalej zamieta každú žiadosť obetí zneužívania v minulosti z dôvodu premlčania a 
obmedzených možností škótskych súdov. Preto nie je možné vypočutie pred sudcom. 
Poukazuje na iné prípady, napríklad v Írsku, kde sa uplatňuje progresívny zákon a kde bola 
zmenená premlčacia doba, aby bolo možné vypočuť prípady zneužívania detí v minulosti.

2. Prípustnosť

Petícia 1217/2012 bola uznaná ako prípustná 16. januára 2013, petícia 1341/2012 bola uznaná 
ako prípustná 26. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií 
(článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. mája 2013

Európska komisia má pochopenie pre námietku obetí inštitucionálneho zneužívania v 
zariadeniach detskej starostlivosti.
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Komisia však s ľútosťou informuje navrhovateľa petície, že otázka stíhania a vyšetrovania 
trestných činov patrí výhradne do pôsobnosti vnútroštátnych trestnoprávnych systémov 
členských štátov. To bude zahŕňať otázky štatútu časového obmedzenia a posúdenie možnosti 
odsúdenia za pohlavné zneužitie jednotlivých prípadov.

Súčasné právne predpisy EÚ zaoberajúce sa právami obetí v trestnom konaní, t. j. rámcové 
rozhodnutie Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní, 
bohužiaľ, neriešia otázku uváženia prokuratúry, či začne alebo nezačne konanie, a najmä 
neposkytujú prostriedok nápravy pre obete v prípade rozhodnutia o zastavení trestného 
stíhania.

Na ochranu a podporu obetí Komisia iniciovala novú smernicu 2012/29/EÚ, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, ktorá
bola prijatá v októbri 2012. Najmä v článku 6 smernice sa stanovuje, že členské štáty 
zabezpečia, aby obete boli informované o rozhodnutí nepokračovať vo vyšetrovaní alebo ho 
ukončiť, alebo zastaviť trestné stíhanie páchateľa. Tieto informácie by mali zahŕňať aj dôvody 
alebo stručné zhrnutie dôvodov tohto rozhodnutia. Obeť bude môcť požiadať o preskúmanie 
tohto rozhodnutia, ak ho prijme vyšetrovací orgán, a nie súdy alebo porota.

Smernicou 2012/29/EÚ sa okrem toho zabezpečí, že sa príjme viacero osobitných opatrení na 
ochranu a podporu zraniteľných obetí, medzi nim aj detí a obetí sexuálneho zločinu. Tento 
nástroj tiež zdôrazňuje potrebu vzdelávania odborníkov (polícia, prokurátori a sudcovia) v 
oblasti potrieb obetí, ktoré má zásadný význam pre zmenu postojov voči obetiam a 
zaobchádzanie s nimi s rešpektom a uznaním.

Na lepšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním s cieľom 
zintenzívniť pomoc obetiam týchto trestných činov a zlepšiť vyšetrovanie a trestné stíhanie, 
ktoré sa ich týka, Komisia navrhla aj ďalší nový nástroj; smernicu 2011/93/EÚ o boji proti 
sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou 
sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.

Táto smernica bola prijatá v decembri 2011 a členské štáty ju musia vykonať do decembra 
2013. Aj keď to, bohužiaľ, bude príliš neskoro na to, aby sa mohla uplatňovať na váš prípad, 
môže byť pre vás útechou aspoň to, že obsahuje ustanovenie, ktoré podporuje predĺženie doby 
pred premlčaním stíhania trestných činov tohto druhu. V článku 15 ods. 2 smernice sa 
ustanovuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby premlčacia doba pre trestné stíhanie 
trestných činov sexuálneho zneužívania a sexuálneho vykorisťovania detí neuplynula skôr, 
ako uplynie dostatočne dlhý čas po tom, ako obeť dosiahla plnoletosť, pričom tento časový 
úsek je primeraný stupňu závažnosti predmetného trestného činu. To znamená, že trestný čin 
nesmie byť premlčaný priskoro, ale je ponechané na členských štátoch, aby určili primeranú 
dobu.

Záver
Komisia nemá právomoc zasahovať v súvislosti so skutočnosťami uvedenými v petícii.


