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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0911/2008, imressqa minn Martin Karbowski, ta’ nazzjonalità 
Bulgara, dwar każijiet ta’ pedofilija u inċidenti oħra fosthom abbuż u 
vjolenza fuq it-tfal fil-Bulgarija fl-aħħar sentejn

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħti lista ta’ każijiet u inċidenti oħra fosthom abbuż u vjolenza fuq it-tfal fil-
Bulgarija fl-aħħar sentejn, u jsostni li l-ġenituri bijoloġiċi ta’ 95% tat-tfal fl-orfanatrofji 
Bulgari għadhom ħajjin. Huwa jidhirlu li l-awtoritajiet Bulgari u l-uffiċjali responsabbli ftit li 
xejn qegħdin juru għarfien dwar il-problemi tal-vittmi tal-abbuż fuq it-tfal. Minkejja l-għadd 
ta’ inċidenti rrappurtati fl-orfanatrofji, ħadd mill-membri anzjani tal-istaff ma ttella’ akkużat 
il-qorti. Skont il-petizzjonant, każijiet kriminali ta’ spiss qatt ma jaslu sal-qorti, iżda jiġu 
ttrattati skont l-Artikolu 9(2) tal-Kodiċi Kriminali Bulgara, li kien oriġinarjament intiż biex 
ikopri offiżi minn persuni taħt l-età u issa ta’ spiss qiegħed jiġi  applikat għal każijiet ta’ 
pedofilija u abbuż fuq it-tfal, b’mod partikolari meta jkun hemm involuti politikanti u/jew 
impjegati tal-gvern. Il-petizzjonant qiegħed jitlob lill-Kummissjoni biex tagħmel 
investigazzjonijiet fil-fond dwar każijiet ta’ abbuż fuq it-tfal fil-Bulgarija, minħabba dak li 
huwa jirreferi għalih bħala t-tkaxkir tas-saqajn tal-awtoritajiet Bulgari biex jieħdu azzjoni u n-
nuqqasijiet tas-sistema legali Bulgara f’dan l-aspett.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Novembru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Settembru 2009.

‘Il-petizzjonant ippreżenta allegazzjonijiet u informazzjoni dettaljata dwar bosta inċidenti ta' 
vjolenza kontra t-tfal fil-Bulgarija. Isostni li reati ta’ abbuż sesswali tat-tfal mhumiex fil-
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prattika kkastigati b’mod effikaċi mill-Qrati Bulgari, l-aktar meta l-akkużati bir-reati jkunu 
persuni prominenti fil-kariga. Dan isir b’użu estensiv ta’ dispożizzjoni fil-Kodiċi Kriminali 
Bulgaru li tippermetti lill-imħallef iwarrab ir-responsabilità kriminali għal reati żgħar meqjusa 
bħala “mhux perikolużi soċjalment”.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-
Kummissjoni Ewropea m’għandhiex setgħat ġenerali biex tintervjeni f’affarijiet interni ta’ 
Stat Membru jew f’każijiet individwali dwar ksur ta’ drittijiet fundamentali, inkluża l-
protezzjoni tat-tfal minn reati.

Iżda l-problema ddenunzjata fil-petizzjoni, sostnuta minn informazzjoni mogħtija mill-
petizzjonant, aktarx hija l-impunità sistematika jew is-sanzjonijiet imnaqqsin imposti fuq 
awturi ta’ reati kontra t-tfal, partikolarment l-abbuż sesswali.

Din hija kwistjoni ta’ tħassib serju għall-Kummissjoni, li hija impenjata bis-sħiħ fil-ġlieda 
kontra l-abbuż u l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal fl-UE.

Il-Kummissjoni tqis li l-abbuż sesswali u l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal jikkostitwixxu 
għamliet partikolarment gravi ta’ reati, minħabba li jsiru kontra t-tfal, li għandhom id-dritt 
għal protezzjoni u kura speċjali. Għall-vittmi jġibu magħhom ħsara fiżika, psikoloġika u 
soċjali għal tul ta’ żmien, u l-fatt li jibqgħu jsiru jgħerri l-valuri bażiċi tas-soċjetà moderna
b’rabta mal-protezzjoni speċjali tat-tfal u l-fiduċja f’istituzzjonijiet rilevanti tal-Istat.

Id-Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill 2004/68/JHA dwar il-ġlieda kontra l-esplojtazzjoni tat-tfal 
u l-pornografija tat-tfal1 timponi obbligu fuq l-Istati Membri li jikkastigaw ċertu imġiba 
f’attivitajiet sesswali mat-tfal, l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal. L-
Artikolu 5 tagħha jimponi l-obbligu fuq l-Istati Membri li jiżguraw li reati bħal dawn ikunu 
kkastigati b’pieni kriminali ta’ massimu ta’ mill-anqas bejn sena u tliet snin, jew bejn ħames u 
għaxar snin, skont ir-reat. Il-Kummissjoni tqis li dan l-livell ta’ pieni mhux għoli biżżejjed 
biex jikkostitwixxi sanzjonijiet effikaċi, proporzjonati u dissważivi.

Il-Kodiċi Kriminali Bulgaru jipprovdi għal sanzjonijiet kriminali għal reati sesswali fuq it-
tfal, li ġeneralment huma konformi mar-rekwiżiti tad-Deċiżjoni ta’ Qafas.

Iżda, kif jinnota l-petizzjonant, dawn il-problemi jidher li għandhom rabta mhux tant mal-
liġijiet kriminali daqs kemm mal-applikazzjoni prattika tagħhom mill-Qrati Bulgari, l-aktar 
meta jkunu akkużati bir-reati persuni prominenti fil-kariga.

Il-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ darbtejn fis-sena tal-progress ġenerali tar-riforma 
ġudizzjarja, tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata fil-Bulgarija, skont il-
Mekkaniżmu ta’ Koperazzjoni u Verifika.

Konklużjoni

                                               
1 Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill 2004/68/JHA tat-22 ta’ Diċembru 2003 dwar il-ġlieda kontra 
l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pornografija tat-tfal, ĠU L 13, 20.1.2004, p.44.
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Fil-25 ta’ Marzu 2009, il-Kummissjoni ssottomettiet proposta għal Deċiżjoni ta’ Qafas tal-
Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali, l-esplojtazzjoni sesswali tat-tfal u l-
pornografija tat-tfal, li tħassar id-Deċiżjoni ta’ Qafas 2004/68/JHA. Il-proposta tinkludi l-
obbligu tal-Istati Membri li jagħmlu kriminali għamliet ta' abbuż u esplojtazzjoni sesswali tat-
tfal li attwalment mhumiex koperti mid-Deċiżjoni ta’ Qafas 2004/68/JHA, kif ukoll żieda 
sustanzjali fil-livell ta’ pieni kriminali. Bħalissa dan qed jiġi diskuss fil-Kunsill tal-Unjoni.

Il-Kummissjoni għandha tqis l-informazzjoni mogħtija mill-petizzjonant fir-rapport ta’ 
monitoraġġ li wasal biex joħroġ dwar kif jaħdem il-ġudizzjarju fil-Bulgarija, skont il-
Mekkaniżmu ta’ Koperazzjoni u Verifika.’


