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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0911/2008, внесена от Мартин Карбовски, с българско гражданство, 
относно случаи на педофилия и други инциденти, включващи малтретиране 
на деца и насилие над деца в България през последните две години

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предоставя списък със случаи на педофилия и други
инциденти, включващи малтретиране на деца и насилие над деца в България през 
последните две години, и твърди, че биологичните родители на 95 % от децата в 
българските сиропиталища са все още живи. Той е на мнение, че отговорните 
български органи и служби демонстрират много малко разбиране на проблемите на 
децата, които са жертви на насилие. Въпреки броя докладвани инциденти в 
сиропиталищата няма успешно осъден висш представител на персонала в тях. Според 
вносителя криминалните случаи често не стигат до съда, а се разглеждат съгласно член 
9, алинея 2 от българския Наказателен кодекс, който първоначално е предвиден да 
обхваща престъпления, извършени от непълнолетни лица, и в момента често се прилага 
в случаи на педофилия и малтретиране на деца, особено когато са замесени политици 
и/или държавни служители. Вносителят призовава Комисията да разследва подробно 
случаи на малтретиране на деца в България с оглед на това, което той нарича 
нежеланието на българските органи да предприемат действия, и недостатъците на 
българската съдебна система в това отношение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.
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„Вносителят на петицията представя твърдения и подробна информация за 
многобройни случаи на насилие спрямо деца в България. Той твърди, че 
престъпленията, свързани със сексуално малтретиране на деца, на практика не се 
наказват ефективно от българските съдилища, особено когато обвинените са известни 
длъжностни лица. За тази цел се прибягва до широко използване на разпоредба от 
българския Наказателен кодекс, която дава възможност на съдията да отмени 
наказателната отговорност за леки престъпления, за които се счита, че „не са 
общественоопасни“.

Забележките на Комисията по петицията

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския 
съюз Европейската комисия няма общи правомощия да се намесва във вътрешните 
работи на държава-членка или по повод отделни случаи на нарушения на основните 
права, включително защитата на деца от престъпления.

Въпреки това, посоченият в петицията проблем, подкрепен от предоставена от 
вносителя на петицията информация, по-скоро се отнася до системната безнаказаност 
или леките санкции, които се налагат на нарушителите за престъпления, извършени 
срещу деца, по-конкретно сексуално малтретиране.

Този проблем предизвиква сериозно безпокойство в Комисията, която твърдо се стреми 
да се бори със сексуалното малтретиране и експлоатация на деца в ЕС.

Комисията счита, че сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на деца 
съставляват особено сериозни форми на престъпление, тъй като са насочени към 
децата, които имат право на специална защита и грижи. Те водят до физическо, 
психологическо и социално увреждане за дълъг период за жертвите и фактът, че 
продължават да съществуват, подрива основополагащите ценности на съвременното 
общество по отношение на специалната защита на деца и доверието в държавните 
институции.

Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета относно борбата със сексуалната 
експлоатация на деца и детската порнография1 задължава държавите-членки да 
наказват даден тип поведение по отношение на сексуалните дейности с деца, 
сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. Член 5 от него налага 
задължение за държавите-членки да гарантират, че за тези престъпления се налагат 
наказания в максимален размер между поне една и три години, или между пет и десет 
години, в зависимост от престъплението. Комисията счита, че това равнище на 
наказания не е достатъчно високо, за да съставлява ефективни, пропорционални и с 
възпиращ ефект санкции.

Българският Наказателен кодекс предвижда наказателни санкции за сексуални 
престъпления над деца, които като цяло съответстват на изискванията от рамковото 
решение.

                                               
1 Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 година относно борбата със сексуалната 
експлоатация на деца и детската порнография, ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 44.
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Въпреки това, както вносителят на петицията подчертава, тези проблеми изглежда не са 
толкова свързани с наказателното законодателство, а по-скоро с правоприлагането от 
страна на българските съдилища, по-специално по отношение на известни личности на 
високи постове, обвинени в престъпления.

Комисията провежда мониторинг на всеки две години на цялостния процес на 
реформата на съдебната власт в България, борбата с корупцията и организираната 
престъпност, в съответствие с Механизма за сътрудничество и проверка.

Заключение

На 25 март 2009 г. Комисията внесе предложение за приемане на Рамково решение на 
Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на 
деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР. 
Предложението включва задължение за държавите-членки да предвидят наказания за 
формите на сексуално малтретиране и експлоатация на деца, които не са обхванати от 
Рамково решение 2004/68/ПВР, както и значително повишаване на равнището на 
наказанията. Понастоящем предложението се обсъжда в Съвета на Съюза.

Комисията ще вземе предвид предоставената от вносителя на петицията информация в 
предстоящия си мониторингов доклад относно функционирането на българската 
съдебна власт в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка“.


