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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0911/2008, którą złożył Martin Karbowski (Bułgaria) w sprawie 
przypadków pedofilii i innych przypadków wykorzystywania i przemocy wobec 
dzieci, do których doszło na przestrzeni dwóch ostatnich lat w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podaje listę przypadków pedofilii i innych przypadków wykorzystywania
i przemocy wobec dzieci w Bułgarii na przestrzeni ostatnich dwóch lat, utrzymując, że 
biologiczni rodzice 95% dzieci przebywających w bułgarskich sierocińcach nadal żyją. 
Uważa on, że bułgarskie władze i odpowiedzialni za przedmiotowe kwestie urzędnicy 
wykazują bardzo niewielkie zrozumienie dla problemów ofiar przemocy wobec dzieci. Żaden
z członków starszego personelu nie został skutecznie oskarżony, mimo licznych wypadków 
zgłaszanych w sierocińcach. Według składającego petycję sprawy karne często nie wpływają 
do sądów, a są rozpatrywane w oparciu o art. 9 ust. 2 bułgarskiego kodeksu karnego, który 
początkowo miał odnosić się do wykroczeń popełnianych przez młodocianych, a obecnie 
często stosowany jest w przypadkach pedofilii oraz wykorzystywania dzieci, szczególnie 
wówczas, gdy sytuacja taka dotyczy polityków i/lub urzędników państwowych. Składający 
petycję wzywa Komisję do dokładnego zbadania przypadków wykorzystywania dzieci
w Bułgarii w świetle tego, co określa on jako niechęć władz bułgarskich do podejmowania 
działań oraz niedociągnięć bułgarskiego systemu prawnego w tym kontekście.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 listopada 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Składający petycję przedstawia oskarżenia i szczegółowe informacje o licznych przypadkach 
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przemocy wobec dzieci w Bułgarii. Twierdzi on, że w praktyce bułgarskie sądy nie karzą 
skutecznie za przestępstwa polegające na seksualnym wykorzystywaniu dzieci, zwłaszcza gdy 
oskarżonymi są osoby pracujące na wysokich stanowiskach. Dzieje się tak dzięki 
powszechnemu wykorzystywaniu zawartego w bułgarskim kodeksie karnym przepisu 
zezwalającego sędziemu na uchylenie odpowiedzialności karnej za lekkie przestępstwa 
nieuznawane za „czyny społecznie niebezpieczne”.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji

Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i Traktatem o Unii Europejskiej 
Komisja Europejska nie ma żadnych ogólnych uprawnień w zakresie ingerowania w sprawy 
wewnętrzne państwa członkowskiego ani interweniowania w indywidualnych przypadkach 
naruszenia praw podstawowych, w tym w dziedzinie ochrony dzieci przed przestępstwami.

Problem zgłoszony w petycji i poparty informacjami dostarczonymi przez składającego 
petycję polega jednak raczej na ciągłej bezkarności lub pobłażliwości w stosunku do 
sprawców przestępstw wobec dzieci, w szczególności nadużyć seksualnych.

Sprawa ta budzi poważny niepokój Komisji Europejskiej, która zdecydowanie angażuje się
w zwalczanie nadużyć seksualnych i innych form wykorzystywania dzieci w UE.

Według Komisji Europejskiej wykorzystywanie seksualne dzieci jest szczególnie poważną 
formą przestępczości, ponieważ wymierzone jest przeciwko dzieciom, które mają prawo do 
szczególnej ochrony i opieki. Przestępstwa takie wyrządzają ofiarom długotrwałą fizyczną, 
psychiczną i społeczną krzywdę, a ich ciągłe występowanie podważa najważniejsze wartości 
współczesnego społeczeństwa związane ze szczególną ochroną dzieci i zaufaniem do 
właściwych instytucji państwowych.

W decyzji ramowej Rady 2004/68/WSiSW dotyczącej zwalczania seksualnego 
wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej1 nałożono na państwa członkowskie 
obowiązek karania za określone zachowania związane z aktywnością seksualną z udziałem 
dziecka, seksualnym wykorzystywaniem dziecka i pornografią dziecięcą. Art. 5 
przedmiotowej decyzji nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia poddania 
takich przestępstw karze pozbawienia wolności, której górna granica mieści się w przedziale 
od co najmniej 1 roku do 3 lat lub od co najmniej 5 do 10 lat, w zależności od przestępstwa. 
Według Komisji Europejskiej poziom kar jest niewystarczająco wysoki, aby były one 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Bułgarski kodeks karny przewiduje za seksualne przestępstwa wobec dzieci kary, które
w przeważającej mierze pozostają zgodne z wymogami decyzji ramowej.

Jak jednak zauważa składający petycję, problemy zdają się odnosić nie tyle do 
ustawodawstwa karnego, ile do jego praktycznego wdrażania przez bułgarskie sądy, 
zwłaszcza gdy o przedmiotowe przestępstwa oskarża się osoby zatrudnione na wysokich 
stanowiskach.
                                               
1 Decyzja ramowa Rady 2004/68/WSiSW z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania 
seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej, Dz.U. L 13 z 20.1.2004, s. 44.
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Raz na dwa lata w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji Komisja Europejska 
monitoruje ogólne postępy Bułgarii w dziedzinie reformy sądownictwa, zwalczania korupcji
i przestępczości zorganizowanej.

Wniosek

Dnia 25 marca 2009 r. Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie decyzji ramowej Rady 
dotyczącej zwalczania nadużyć seksualnych, seksualnego wykorzystywania dzieci
i pornografii dziecięcej uchylający decyzję ramową 2004/68/WSiSW. Wniosek obejmuje
zobowiązanie państw członkowskich do ustanowienia kar za takie formy seksualnego 
wykorzystywania dzieci, których nie uwzględniono w decyzji ramowej 2004/68/WSiSW, oraz 
znaczne podwyższenie poziomu tych kar. Obecnie wniosek poddawany jest dyskusji
w Radzie Unii.

Komisja Europejska uwzględni informacje dostarczone przez składającego petycję w swoim 
zbliżającym się sprawozdaniu z monitorowania funkcjonowania sądownictwa w Bułgarii
w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji.


