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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0911/2008, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais Martin 
Karbowski, par pedofilijas gadījumiem un citiem starpgadījumiem, tostarp par 
bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību pret bērniem, Bulgārijā pēdējo divu 
gadu laikā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskaita pedofilijas gadījumus un citus starpgadījumus, tostarp 
attiecībā uz bērnu ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību pret bērniem, kas notikuši Bulgārijā 
pēdējo divu gadu laikā, uzsverot, ka 95 % Bulgārijas bērnunamos mītošo bērnu bioloģiskie 
vecāki vēl ir dzīvi. Viņa viedoklis ir tāds, ka atbildīgās Bulgārijas iestādes un amatpersonas 
izrāda ļoti mazu izpratni par problēmām, kas saistītas ar bērnu ļaunprātīgas izmantošanas 
upuriem. Neraugoties uz atklātībā nonākušo informāciju par virkni starpgadījumu 
bērnunamos, ne pret vienu no augstākajām amatpersonām nav izdevies celt apsūdzību. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto krimināllietas bieži vien pat nenonāk līdz tiesai, un 
tās izskata saskaņā ar Bulgārijas Kriminālkodeksa 9. panta 2. punktu, kurš sākotnēji bija 
paredzēts jauniešu likumpārkāpumiem, bet tagad bieži tiek piemērots pedofilijas un bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos, jo īpaši, kad lietā iesaistīti politiķi un/vai ierēdņi. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina Komisiju veikt padziļinātu izmeklēšanu par bērnu 
ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem Bulgārijā, ko viņš skaidro ar Bulgārijas iestāžu 
nepatiku pret aktīvu rīcību un trūkumiem Bulgārijas tiesību sistēmā šajā jautājumā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 13. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī
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„Lūgumraksta iesniedzējs izsaka apgalvojumus un sniedz plašu informāciju par neskaitāmiem 
gadījumiem, kas ir saistīti ar vardarbību pret bērniem Bulgārijā. Viņš apgalvo, ka Bulgārijas 
tiesas faktiski nepiemēro atbilstīgu sodu noziegumiem, kas saistīti ar seksuālo vardarbību pret 
bērniem, it sevišķi, ja apsūdzētie likumpārkāpēji ir augstas amatpersonas. Šāda rīcība ir 
iespējama, pateicoties pārmērīgi plašai Bulgārijas Kriminālkodeksa noteikumu piemērošanai, 
kas ļauj tiesnesim nesaukt personu pie kriminālatbildības par mazāk smagiem nodarījumiem, 
kas „nav sociāli bīstami”.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un Līgumu par Eiropas Savienību Eiropas 
Komisijai nav vispārēju pilnvaru iejaukties dalībvalsts iekšējās lietās vai atsevišķos 
pamattiesību pārkāpumu gadījumos, tostarp gadījumos, kas saistīti ar bērnu aizsardzību pret 
nodarījumiem.

Taču lūgumrakstā minētā problēma, kas pamatota ar lūgumraksta iesniedzēja sniegto 
informāciju, ir drīzāk sistemātiska visatļautība vai iecietīga sankciju piemērošana 
likumpārkāpējiem par noziegumiem pret bērniem, it sevišķi par seksuālo vardarbību.

Šis gadījums rada Komisijai nopietnas bažas, jo tā ir cieši apņēmusies cīnīties pret seksuālo 
varmācību pret bērniem un bērnu izmantošanu ES.

Komisija uzskata, ka seksuālā varmācība pret bērniem un bērnu seksuāla izmantošana ir 
sevišķi smagi noziegumi tāpēc, ka tie ir vērsti pret bērniem, kuriem ir tiesības uz īpašu 
aizsardzību un aprūpi. Šādi noziegumi rada ilglaicīgu fizisku, psiholoģisku un sociālu 
kaitējumu upuriem un apdraud mūsdienu sabiedrības pamatvērtības saistībā ar bērnu īpašo 
aizsardzību un uzticību atbildīgajām valsts iestādēm.

Padomes Pamatlēmums 2004/68/JHA par bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu 
pornogrāfijas apkarošanu 1 nosaka pienākumu dalībvalstīm sodīt apzinātu rīcību, kas ir saistīta 
ar seksuālām darbībām ar bērnu, bērna seksuālu izmantošanu un bērnu pornogrāfiju. Šā 
lēmuma 5. pantā dalībvalstīm ir noteikts pienākums nodrošināt, ka par šādiem nodarījumiem 
maksimālais kriminālsods ir brīvības atņemšana uz laiku vismaz no viena līdz trim gadiem vai 
uz laiku vismaz no pieciem līdz desmit gadiem, atkarībā no nodarījuma. Komisija uzskata, ka
šāds sodu līmenis nav pietiekami augsts, lai nodrošinātu efektīvu, proporcionālu un 
preventīvu sodu.

Bulgārijas Kriminālkodekss paredz kriminālsankcijas par nodarījumiem pret bērnu 
dzimumneaizskaramību, kuras kopumā atbilst Pamatlēmuma prasībām.

Taču, kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, minētās problēmas ir saistītas ne tik daudz ar 
krimināltiesību aktiem, bet gan ar to praktisku piemērošanu Bulgārijas tiesās, it sevišķi 
gadījumos, kad par nodarījumiem tiek apsūdzētas augstas amatpersonas.

Komisija saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu reizi divos gados izvērtē Bulgārijas 
                                               
1 Padomes 2003. gada 22. decembra Pamatlēmums 2004/68/JHA par bērnu seksuālās 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, OV L 13, 20.01.2004., 44. lpp.
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kopējo progresu tiesu sistēmas reformēšanā un cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību.

Secinājums

2009. gada 25. martā Komisija iesniedza priekšlikumu Padomes Pamatlēmumam par 
seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu, ar ko atceļ Pamatlēmumu 2004/68/JHA. Šajā priekšlikumā ir iekļauts pienākums 
dalībvalstīm par kriminālsodāmiem atzīt pret bērniem vērstas seksuālās vardarbības un bērnu 
seksuālās izmantošanas veidus, kuri pašlaik nav ietverti Pamatlēmuma 2004/68/JHA darbības 
jomā, kā arī ievērojami paaugstināt kriminālsodu līmeni. Priekšlikumu pašlaik izskata Eiropas 
Savienības Padome.

Komisija ņems vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, saskaņā ar sadarbības un 
pārbaudes mehānismu izstrādājot nākamo uzraudzības ziņojumu par Bulgārijas tiesu sistēmas 
darbību.”


