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Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0911/2008 dėl pedofilijos atvejų ir kitų incidentų, įskaitant smurtą ir 
prievartą prieš vaikus, Bulgarijoje per pastaruosius dvejus metus, kurią pateikė 
Bulgarijos pilietis Martin Karbowski

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikia pedofilijos atvejų ir kitų incidentų, įskaitant smurtą ir prievartą 
prieš vaikus, Bulgarijoje per pastaruosius dvejus metus sąrašą, teigdamas, kad 95 proc. 
Bulgarijos vaikų namuose gyvenančių vaikų biologiniai tėvai yra dar gyvi. Jis laikosi 
nuomonės, kad Bulgarijos valdžios institucijos ir atsakingi pareigūnai rodo labai mažą 
susidomėjimą nuo smurto nukentėjusių vaikų problemomis. Nepaisant incidentų vaikų 
namuose, apie kuriuos ne kartą pranešta, nenubaustas nė vienas vyresnysis darbuotojas. Pasak 
peticijos pateikėjo, baudžiamosios bylos dažnai net nepasiekia teismo, jos išsprendžiamos 
pagal Bulgarijos baudžiamojo kodekso 9 straipsnio 2 dalį, kuri iš pradžių buvo skirta 
nepilnamečių baudžiamiesiems nusižengimams ir kuri dabar dažnai taikoma pedofilijos ir 
smurto prieš vaikus atvejais, ypač kai į tai įsipainioję politikai ir (arba) valstybės tarnautojai. 
Peticijos pateikėjas ragina Komisiją atlikti išsamius smurto prieš vaikus atvejų Bulgarijoje 
tyrimus, dėl to, ką jis vadina Bulgarijos valdžios institucijų nenoru imtis veiksmų ir 
Bulgarijos teisinės sistemos trūkumais šiuo atžvilgiu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas pateikia įtarimų ir išsamios informacijos apie daugybę prievartos prieš 
vaikus incidentų Bulgarijoje. Jis teigia, kad Bulgarijos teismai praktiškai neveiksmingai 
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baudžia už seksualinio vaikų išnaudojimo nusikaltimus, ypač tais atvejais, kai kaltinami 
nusikaltėliai yra žinomi aukštas pareigas einantys asmenys. Tai daroma plačiai taikant 
Bulgarijos baudžiamojo kodekso nuostatą, leidžiančią teisėjui nereikalauti baudžiamosios 
atsakomybės už nedidelius pažeidimus, kurie laikomi „nepavojingais visuomenei“.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį Europos Komisija neturi 
bendrųjų galių kištis į valstybės narės vidaus reikalus arba į pavienius pagrindinių teisių 
pažeidimo atvejus, įskaitant vaikų apsaugą nuo nusikaltimų.

Tačiau peticijoje demaskuojama problema, patvirtinama peticijos pateikėjo pateikta 
informacija, yra gana sistemingas nusikaltėlių, įvykdžiusių nusikaltimus prieš vaikus, visų 
pirmą seksualinio išnaudojimo nusikaltimus, nebaudžiamumas arba sankcijų jiems švelnumas.

Tai didelį susirūpinimą Komisijai keliantis dalykas, ir Komisija yra tvirtai įsipareigojusi 
kovoti su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir prievarta ES.

Komisija mano, kad seksualinis vaikų išnaudojimas ir seksualinė prievarta prieš vaikus yra 
ypač sunkios formos nusikaltimas, nes jis nukreiptas prieš vaikus, kurie turi teisę į specialią 
apsaugą ir rūpybą. Seksualinis vaikų išnaudojimas ir seksualinė prievarta prieš vaikus daro 
aukoms ilgalaikę fizinę, psichologinę ir socialinę žalą, ir jų mastas kelia pavojų pagrindinėms 
šiuolaikinės visuomenės vertybėms, susijusioms su specialia vaikų apsauga ir globa 
atitinkamose valstybės institucijose.

Tarybos pamatiniame sprendime 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir 
vaikų pornografija1 valstybėms narėms nustatyta pareiga bausti už tam tikrą elgesį, susijusį su 
lytiniais santykiais su vaiku, vaikų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija. Sprendimo 
5 straipsnyje valstybėms narėms nustatyta prievolė užtikrinti, kad už tokius nusikaltimus būtų 
taikomos didžiausios bausmės, skiriant ne mažiau nei nuo vienų iki trejų metų laisvės 
atėmimo bausmę arba nuo penkerių iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmę, atsižvelgiant 
į nusikaltimą. Komisija mano, kad tokio dydžio bausmės nėra pakankamai didelės, kad būtų 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomosios sankcijos.

Bulgarijos baudžiamajame kodekse nustatytos baudžiamosios sankcijos už seksualinius 
nusikaltimus prieš vaikus didžia dalimi atitinka pamatinio sprendimo reikalavimus.

Tačiau, kaip teigia peticijos pateikėjas, šios problemos yra susijusios ne tiek su baudžiamosios 
teisės aktais, kiek su tuo, kaip Bulgarijos teismai juos įgyvendina praktiškai, ypač kai 
nusikaltimais kaltinami žinomi, aukštas pareigas einantys asmenys.

Komisija kas dvejus metus stebi Bulgarijos teismų reformos ir kovos su korupcija bei 
organizuotu nusikalstamumu pažangą pagal Bendradarbiavimo ir patikros mechanizmą.

Išvada

                                               
1 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR dėl kovos su 
seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija, OL L 13, 2004 1 20, p. 44.
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2009 m. kovo 25 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos
su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuriuo panaikinamas 
Sprendimas 2004/68/TVR. Į pasiūlymą įtraukta valstybių narių prievolė laikyti nusikaltimu 
vaikų seksualinio išnaudojimo ir prievartos formas, kurioms dabar netaikomas Pamatinis 
sprendimas 2004/68/TVR, taip pat gerokai padidinti baudžiamųjų sankcijų dydį. Dabar jį 
svarsto Europos Sąjungos Taryba.

Komisija atsižvelgs į peticijos pateikėjo pateiktą informaciją savo būsimoje Bulgarijos teismų 
sistemos veikimo stebėsenos ataskaitoje pagal Bendradarbiavimo ir patikros mechanizmą.“


