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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0911/2008 af Martin Karbowski, bulgarsk statsborger, om
pædofilisager og andre hændelser, som omfatter misbrug af børn og vold mod 
børn i Bulgarien gennem de seneste to år

1. Sammendrag

Andrageren medsender en liste over pædofilisager og andre hændelser, som omfatter misbrug 
af børn og vold mod børn i Bulgarien gennem de seneste to år, og fastholder, at de biologiske 
forældre til 95 % af børnene i de bulgarske børnehjem stadig er i live. Han mener, at de 
ansvarlige bulgarske myndigheder og tjenestemænd udviser yderst ringe forståelse for de 
problemer, som ofrene for misbrug af børn oplever. Trods rækken af rapporterede hændelser i 
børnehjemmene er det ikke lykkedes at retsforfølge nogen ledende medarbejdere. Ifølge 
andrageren når kriminalsager ofte ikke frem til domstolene, men behandles under artikel 9, 
stk. 2, i den bulgarske straffelov, som oprindelig skulle dække mindre lovovertrædelser og nu 
ofte anvendes i sager om pædofili og misbrug af børn, navnlig når politikere og/eller 
embedsmænd er involveret. Andrageren anmoder Kommissionen om at foretage grundige 
undersøgelser af sager om misbrug af børn i Bulgarien i lyset af, hvad han henviser til som de 
bulgarske myndigheders modvilje mod at skride til handling og det bulgarske retssystems 
mangler i denne forbindelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. november 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 1. september 2009.



PE428.029v01-00 2/3 CM\789375DA.doc

DA

"Andrageren fremsætter påstande og detaljerede oplysninger om utallige tilfælde af 
krænkelser af børn i Bulgarien. Han hævder, at seksuelt misbrug af børn i praksis ikke straffes 
effektivt af de bulgarske domstole, navnlig ikke, når de sigtede lovovertrædere er prominente 
personer med et offentligt embede. Det sker ved omfattende brug af en bestemmelse i den 
bulgarske straffelov, der giver dommeren lov til at ophæve strafansvaret for forseelser, der 
betragtes som "ikke samfundsfarlige".

Kommissionens bemærkninger

I henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den 
Europæiske Union har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind i en 
medlemsstats interne anliggender eller i enkelte tilfælde, hvor de grundlæggende rettigheder 
overtrædes, herunder beskyttelsen af børn mod krænkelser.

Det problem, der fordømmes i andragendet og understøttes af oplysninger fra andrageren, er 
imidlertid snarere den systematiske straffrihed eller strafnedsættelse, som indrømmes 
lovovertræderne for deres forbrydelser mod børn, navnlig seksuelt misbrug.

Dette er et emne, som giver Kommissionen anledning til alvorlig bekymring, idet den er fast 
besluttet på at bekæmpe seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn i EU.

Kommissionen mener, at seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn er en særlig alvorlig 
form for kriminalitet, da den er rettet direkte mod børn, som har ret til særlig beskyttelse og 
omsorg. Seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse giver ofrene varige fysiske, psykiske og 
sociale men, og disse forbrydelsers fortsatte forekomst undergraver det moderne samfunds 
kerneværdier på områderne beskyttelse af børn og tillid til de relevante statslige institutioner.

Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi1 forpligter medlemsstaterne til at straffe deltagelse i seksuelle aktiviteter med 
et barn, seksuel udnyttelse af et barn og børnepornografi. Artikel 5 pålægger medlemsstaterne 
at sikre, at sådanne lovovertrædere kan idømmes maksimumsstraffe på mindst et til tre års 
fængsel eller fem til ti års fængsel afhængigt af lovovertrædelsen. Kommissionen finder ikke 
dette strafniveau højt nok til at udgøre en effektiv, proportional og afskrækkende sanktion.

Den bulgarske straffelov giver mulighed for at straffe seksualforbrydelser mod børn på et 
niveau, der stort set svarer til kravene i rammeafgørelsen.

Som andrageren imidlertid også påpeger, synes disse problemer ikke så meget at vedrøre 
straffeloven som dens praktiske udmøntning ved de bulgarske domstole, navnlig når 
prominente personer med et offentligt embede står anklaget for lovovertrædelserne.

Kommissionen fører i forbindelse med samarbejds- og kontrolmekanismen to gange årligt 
tilsyn med Bulgariens overordnede fremskridt inden for reformen af retssystemet samt 
bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet.

                                               
1 Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi, EUT L 13 af 20.1.2004, s. 44.
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Konklusion

Den 25. marts 2009 fremlagde Kommissionen forslag til Rådets rammeafgørelse om 
bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om 
ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA. Forslaget indeholder en forpligtelse for 
medlemsstaterne til at kriminalisere former for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af 
børn, som i øjeblikket ikke er omfattet af rammeafgørelse 2004/68/RIA, foruden et markant 
løft af strafferammen. Forslaget er til behandling i Rådet.

Kommissionen vil tage hensyn til de oplysninger, som andrageren har fremsendt, i sin 
kommende tilsynsrapport om det bulgarske retsvæsens funktion i forbindelse med 
samarbejds- og kontrolmekanismen."


