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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 911/2008, ingediend door Martin Karbowski (Bulgaarse 
nationaliteit), over gevallen van pedofilie, incidenten met kinderen, misdaden en 
geweld tegen kinderen in Bulgarije in de afgelopen twee jaar

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener presenteert een lijst van gevallen van pedofilie, incidenten met kinderen, misdaden 
en geweld tegen kinderen in Bulgarije in de afgelopen twee jaar. Volgens indiener heeft 95% 
van de in weeshuizen in Bulgarije opgenomen kinderen levende biologische ouders. Hij is van 
opvatting dat het de Bulgaarse staat en zijn ambtenaren grotelijks schort aan begrip voor de 
problemen van kinderen die het slachtoffer van geweld zijn. Ondanks alle gerapporteerde 
incidenten met kinderen in weeshuizen is tot dusver geen enkele leidinggevende veroordeeld. 
Volgens indiener worden strafzaken op dit gebied vaak niet behandeld en wordt verwezen 
naar artikel 9, lid 2, van het Bulgaarse wetboek van Strafrecht. Dit artikel was oorspronkelijk 
bedoeld voor kleine vergrijpen van minderjarigen, maar wordt nu ook vaak gebruikt voor 
pedofilie en seksueel misbruik van kinderen. Volgens indiener met name wanneer politici 
en/of ambtenaren betrokken zijn. Indiener verlangt dat de Europese Commissie de gemelde 
gevallen van geweld tegen kinderen in Bulgarije diepgaand onderzoekt, omdat er volgens hem 
sprake is van onwil van de zijde van de Bulgaarse autoriteiten om op te treden en omdat het 
Bulgaarse juridische systeem op dit terrein faalt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 november 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

'Indiener uit beschuldigingen en geeft gedetailleerde informatie over tal van gewelddadige 
incidenten tegen kinderen in Bulgarije. Hij stelt dat seksueel misbruik van kinderen in de 
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praktijk niet afdoende wordt bestraft door Bulgaarse rechtbanken, met name wanneer de 
beschuldigde daders vooraanstaande figuren zijn die officiële functies bekleden. Dit is 
mogelijk dankzij een bepaling in de Bulgaarse wetgeving, op basis waarvan rechters de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid in geval van daden van ondergeschikt belang kunnen 
opheffen door deze als "ongevaarlijk voor de maatschappij" aan te merken.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

Onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende 
de Europese Unie heeft de Europese Commissie geen algemene bevoegdheid om zich te 
mengen in de interne aangelegenheden van een lidstaat of in individuele gevallen van 
schending van grondrechten, met inbegrip van de bescherming van kinderen tegen geweld.

Het probleem dat het van informatie van indiener vergezelde verzoekschrift aan de kaak stelt 
is echter een systematische straffeloosheid of clementie van bestrafte daders na het begaan 
van geweld tegen kinderen, met name seksueel misbruik.

Hierover is de Commissie, die zich onverminderd inzet voor de bestrijding van seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen in de EU, zeer bezorgd.

Seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen zijn bijzonder ernstige misdrijven, 
aangezien ze gericht zijn tegen kinderen, die recht hebben op extra bescherming en zorg. Ze 
veroorzaken bij de slachtoffers langdurige fysieke, psychische en sociale schade, en het 
bestaan van dergelijke praktijken vormt een aanslag op de kernwaarden van een moderne 
samenleving met betrekking tot de bijzondere bescherming van kinderen en ondermijnt het 
vertrouwen in de bevoegde overheidsinstellingen.

Het kaderbesluit van de Raad 2004/68/JHA ter bestrijding van seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie1 verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat bepaalde 
gedragingen met betrekking tot seksuele activiteiten met kinderen, seksuele uitbuiting van 
kinderen en kinderpornografie worden bestraft. Daarom legt artikel 5 de lidstaten de 
verplichting op ervoor te zorgen dat dergelijke feiten strafbaar worden gesteld met 
strafrechtelijke sancties met een maximale vrijheidsstraf van ten minste 1 tot 3 jaar of, 
afhankelijk van het delict, van ten minste 5 tot 10 jaar. De Commissie is van mening dat deze 
strafmaten niet toereikend zijn voor doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties.
De strafrechtelijke sancties voor seksuele misdrijven tegen kinderen waarin het Bulgaarse 
wetboek van strafrecht voorziet zijn grotendeels in overeenstemming met de vereisten van het 
kaderbesluit.

Zoals indiener benadrukt, ligt het probleem niet zozeer in de strafwetgeving, maar meer in de 
praktische tenuitvoerlegging ervan door Bulgaarse rechtbanken, met name wanneer 
vooraanstaande figuren die een officiële functie bekleden, worden verdacht van dit soort 
misdrijven. 

Twee keer per jaar beoordeelt de Commissie de voortgang van de hervorming van de justitie, 
de bestrijding van de corruptie en georganiseerde criminaliteit in Bulgarije in het kader van 
het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

                                               
1 Kaderbesluit van de Raad 2004/68/JHA van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele 
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, PB L 13 van 20.1.2004, blz.44.
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Conclusie

De Commissie heeft op 25 maart 2009 een voorstel ingediend tot een kaderbesluit van de 
Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ. Dit voorstel bevat de 
verplichting van lidstaten om vormen van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van 
kinderen waarin het kaderbesluit 2004/68/JHA tot dusver niet voorzag, strafbaar te stellen. 
Verder voorziet het voorstel in een aanmerkelijke verhoging van de strafmaten. Deze 
voorstellen worden momenteel besproken in de Raad van de Unie.

De Commissie zal rekening houden met de informatie van indiener bij het volgende 
monitoringverslag over het functioneren van de Bulgaarse justitie in het kader van het 
mechanisme voor samenwerking en toetsing.'


