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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0911/2008, του Martin Karbowski, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιπτώσεις παιδοφιλίας και άλλα περιστατικά που αφορούν κακοποίηση παιδιών 
και άσκηση βίας σε παιδιά στη Βουλγαρία τα τελευταία δύο έτη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραθέτει κατάλογο των κρουσμάτων περιπτώσεων παιδοφιλίας και άλλων 
περιστατικών που αφορούν κακοποίηση παιδιών και άσκηση βίας σε παιδιά στη Βουλγαρία 
τα τελευταία δύο έτη, διατεινόμενος ότι οι βιολογικοί γονείς του 95% των παιδιών στα 
ορφανοτροφεία της Βουλγαρίας είναι εν ζωή. Πιστεύει ότι οι βουλγαρικές αρχές και οι 
αρμόδιοι αξιωματούχοι δεν κατανοούν επαρκώς τα προβλήματα των θυμάτων παιδικής 
κακοποίησης. Παρά τον αριθμό των καταγγελλόμενων περιστατικών στα ορφανοτροφεία, 
κανένας ανώτερος υπάλληλος δεν έχει διωχθεί αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, 
συχνά οι ποινικές υποθέσεις δεν καταλήγουν ποτέ στο δικαστήριο, αλλά εξετάζονται δυνάμει 
του άρθρου 9, παράγραφος 2, του βουλγαρικού ποινικού κώδικα, ο οποίος αρχικά 
σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση πταισμάτων ανηλίκων και πλέον συχνά εφαρμόζεται σε 
υποθέσεις παιδοφιλίας και κακοποίησης παιδιών, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται πολιτικοί ή/και 
δημόσιοι υπάλληλοι. Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει εις βάθος έρευνες 
για τις περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών στη Βουλγαρία, δεδομένου του δισταγμού, όπως 
αναφέρει, των βουλγαρικών αρχών να αναλάβουν δράση και δεδομένων των ελλείψεων του 
βουλγαρικού νομικού συστήματος εν προκειμένω.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.
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Ο αναφέρων παραθέτει ισχυρισμούς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με πολυάριθμα 
περιστατικά βίας σε βάρος παιδιών στη Βουλγαρία. Ισχυρίζεται ότι τα σεξουαλικής φύσης 
εγκλήματα σε βάρος παιδιών δεν τιμωρούνται στην πράξη από τα βουλγαρικά δικαστήρια, 
ιδίως όταν οι δράστες είναι επιφανείς προσωπικότητες που κατέχουν αξιώματα. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της εκτεταμένης χρήσης μιας διάταξης του βουλγαρικού ποινικού κώδικα 
που επιτρέπει στον δικαστή να παραβλέπει την ποινική ευθύνη για ελάσσονα αδικήματα που 
θεωρούνται «ακίνδυνα για την κοινωνία».

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στις 
εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους μέλους ή σε μεμονωμένες περιπτώσεις παραβιάσεων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας παιδιών από εγκλήματα.

Ωστόσο, το πρόβλημα που καταγγέλλεται στην αναφορά, και τεκμηριώνεται από τα στοιχεία 
που υποβάλλει ο αναφέρων, αφορά τη συστηματική ατιμωρησία ή την επιείκεια των ποινών 
που επιβάλλονται σε δράστες εγκλημάτων σε βάρος παιδιών, ιδίως σεξουαλικής κακοποίησης.

Πρόκειται για ζήτημα που απασχολεί σοβαρά την Επιτροπή, η οποία είναι προσηλωμένη 
στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στην ΕΕ.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
συνιστούν ιδιαίτερα σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, καθώς στρέφονται κατά των παιδιών, 
τα οποία δικαιούνται ειδική προστασία και φροντίδα. Προκαλούν μακροχρόνια σωματική, 
ψυχολογική και κοινωνική βλάβη στα θύματα και η επιμονή τους υπονομεύει τις βασικές 
αξίες μιας σύγχρονης κοινωνίας όσον αφορά την ειδική προστασία των παιδιών και την 
εμπιστοσύνη στους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς.

Η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας1 επιβάλλει στα κράτη μέλη την 
υποχρέωση να τιμωρούν ορισμένες συμπεριφορές που αφορούν σεξουαλικές δραστηριότητες 
με παιδί, τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού και την παιδική πορνογραφία. Το άρθρο 5 της 
απόφασης επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι τα αδικήματα αυτά 
τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις το ανώτερο όριο των οποίων είναι φυλάκιση τουλάχιστον 
μεταξύ ενός και τριών ετών ή τουλάχιστον μεταξύ πέντε και δέκα ετών, ανάλογα με το 
αδίκημα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επίπεδο αυτό των ποινών δεν είναι επαρκώς υψηλό ώστε 
να συνιστά αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική κύρωση.

Ο βουλγαρικός ποινικός κώδικας προβλέπει ποινικές κυρώσεις για σεξουαλικής φύσης 
εγκλήματα σε βάρος παιδιών, οι οποίες είναι κατά μεγάλο μέρος σύμφωνες με τις απαιτήσεις 
της απόφασης πλαισίου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο αναφέρων, τα προβλήματα αυτά φαίνεται ότι σχετίζονται όχι 
                                               
1 Απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, 
ΕΕ L 13 της 20.1.2004, σ. 44.
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τόσο με την ποινική νομοθεσία όσο με την εφαρμογή της στην πράξη από τα βουλγαρικά 
δικαστήρια, ιδίως όταν για τα αδικήματα κατηγορείται εξέχον πρόσωπο το οποίο κατέχει 
αξίωμα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί σε εξαμηνιαία βάση τη συνολική πρόοδο της Βουλγαρίας όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του 
οργανωμένου εγκλήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου.

Συμπέρασμα

Στις 25 Μαρτίου 2009 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 
για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας, η οποία θα καταργεί την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ. Η πρόταση 
περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταστήσουν ποινικά κολάσιμες μορφές 
σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών που δεν καλύπτονται επί του παρόντος 
από την απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ, και αυξάνει σημαντικά το επίπεδο των ποινικών 
κυρώσεων. Επί του παρόντος συζητείται στο Συμβούλιο της Ένωσης.

Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων στην προσεχή έκθεση 
παρακολούθησής της σχετικά με τη λειτουργία της βουλγαρικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο του 
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου.


