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Tárgy: A Martin Karbowski, bolgár állampolgár által benyújtott 911/2008. számú petíció 
a Bulgáriában az elmúlt két évben előforduló pedofil esetekről, gyerekekkel 
történt incidensekről, valamint gyerekek ellen elkövetett bűncselekményekről és 
erőszakról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Bulgáriában az elmúlt két évben előforduló pedofil esetekről, 
gyerekekkel történt incidensekről, valamint gyerekek ellen elkövetett bűncselekményekről és 
erőszakról mutat be egy listát. A petíció benyújtója szerint a bolgár árvaházakban elhelyezett 
gyerekek 95%-ának élnek a vér szerinti szülei. Véleménye szerint a bolgár állam és 
hivatalnokai nem tanúsítanak kellő megértést az erőszakos cselekményeknek áldozatul eső 
gyerekek problémái iránt. Az árvaházakban feltárt incidensek ellenére sem ítéltek még el egy 
vezetőt sem. A petíció benyújtója szerint gyakran nem is tárgyalják ezeket a büntetőügyeket, 
és a bolgár büntető törvénykönyv 9. cikkének 2. bekezdésére hivatkoznak. Ez a cikk 
eredetileg a kiskorúakkal kapcsolatos kisebb vétségekre vonatkozott, de ma is gyakran 
alkalmazzák pedofília és szexuális erőszak esetében – a petíció benyújtója szerint leginkább 
akkor, ha politikusok és/vagy állami hivatalnokok is érintettek. A petíció benyújtója azt kéri, 
hogy az Európai Bizottság alaposan vizsgálja ki Bulgáriában a gyermekek ellen elkövetetett, 
bejelentett erőszakos cselekményeket, mivel a petíció benyújtója szerint a bolgár hatóságok 
nem szándékoznak fellépni ezek ellen, és a bolgár jogrendszer csődöt mondott ezen a 
területen.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 13. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója állításokat és részletes információt közöl a gyermekek ellen elkövetett 
nagyszámú erőszakos incidensről Bulgáriában. Azt állítja, hogy a gyermekek elleni szexuális 
bűncselekményeket a gyakorlatban a bolgár bíróságok nem büntetik ténylegesen, különösen 
akkor, ha a megvádolt elkövetők prominens tisztviselők. Ez a bolgár büntető törvénykönyv 
egyik rendelkezésének kiterjedt alkalmazásával történik, amely lehetővé teszi a bírók 
számára, hogy a „társadalmi szempontból veszélytelennek” ítélt kisebb vétségekkel 
kapcsolatban mentesítse az illetőt a büntetőjogi felelősség alól.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés értelmében 
az Európai Bizottság nem rendelkezik általános hatáskörrel ahhoz, hogy egy tagállam belső 
ügyeibe vagy az alapvető jogok megsértésének egyedi eseteibe beavatkozzon, beleértve a 
gyermekek bűncselekményekkel szembeni védelmét is.

A petícióban kifogásolt probléma azonban – amelyet a petíció benyújtója által közölt 
információ is alátámaszt – inkább a gyermekek elleni bűncselekmények, különösen a 
szexuális zaklatás elkövetőinek módszeres büntetlensége vagy a rájuk kirótt szankciók 
enyhesége.

Ez komoly aggodalomra okot adó kérdés a Bizottság számára, amely szilárd elkötelezettséget 
vállalt aziránt, hogy az EU-ban küzd a gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása 
ellen.

A Bizottság úgy véli, hogy a gyermekek szexuális zaklatása és szexuális kizsákmányolása a 
bűnözés egy különösen súlyos formájának minősül, mivel gyermekek ellen irányul, akiknek 
különleges védelemhez és gondozáshoz van joguk. Hosszan tartó fizikai, pszichés és szociális 
zavart okoznak az áldozatokban, és fennmaradásuk aláássa a modern társadalomban a 
gyermekek különleges védelmével kapcsolatos alapvető értékeket és az illetékes állami
intézményekbe vetett bizalmat.

A gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 
2004/68/IB tanácsi kerethatározat1 azt a kötelezettséget rója a tagállamokra, hogy büntessék a 
gyermekekkel folytatott szexuális tevékenységekkel kapcsolatos bizonyos magatartásokat, a 
gyermekek szexuális kizsákmányolását és a gyermekpornográfiát. Az 5. cikk annak 
biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy az ilyen bűncselekmények maximálisan legalább 
egytől három évig terjedő szabadságvesztéssel, vagy a bűncselekménytől függően legalább 
öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők legyenek. A Bizottság úgy véli, hogy az 
ilyen szintű büntetések nem elegendők ahhoz, hogy hatékony, arányos és elrettentő erejű 
szankcióként szolgáljanak.

A bolgár büntető törvénykönyv a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekre 
vonatkozóan büntetőjogi szankciókat ír elő, amelyek nagyrészt összhangban állnak a 
                                               
1 A Tanács 2003. december 22-i 2004/68/IB kerethatározata a gyermekek szexuális 
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről, HL L 13., 2004.1.20., 44. o.
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kerethatározat követelményeivel.

Amint azonban a petíció benyújtója rámutat, ezek a problémák nem igazán a büntetőjogi 
szankciókkal kapcsolatosak, hanem inkább azzal, ahogyan a bolgár hatóságok ezeket a 
gyakorlatban végrehajtják, különösen akkor, ha prominens tisztviselőket vádolnak a 
bűncselekmények elkövetésével.

A Bizottság kétévente ellenőrzi a bírói kar reformja, valamint a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem terén Bulgária által elért előrehaladást az együttműködési és 
ellenőrzési mechanizmus keretében.

Következtetés

A Bizottság 2009. március 25-én javaslatot nyújtott be a gyermekek szexuális zaklatásáról, 
szexuális kizsákmányolásáról és a gyermekpornográfiáról, valamint a 2004/68/IB 
kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi kerethatározatra vonatkozóan. A 
javaslat tartalmazza a tagállamok azon kötelességét, hogy tegyék büntethetővé a gyermekek 
szexuális zaklatásának és kizsákmányolásának azon formáit, amelyek jelenleg nem tartoznak 
az 2004/68/IB kerethatározat hatálya alá, valamint számottevően növeljék a büntetőjogi 
szankciók mértékét. Az Unió Tanácsában jelenleg folyik ennek megvitatása.

A Bizottság a petíció benyújtója által közölt információt figyelembe fogja venni a bolgár bírói 
kar működéséről az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus értelmében a közeljövőben 
készített ellenőrző jelentésében.


