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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0911/2008, adresată de Martin Karbowski, de cetăţenie bulgară, privind 
cazurile de pedofilie şi alte incidente incluzând abuzuri asupra minorilor şi 
violenţa la adresa copiilor în Bulgaria în ultimii doi ani

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul furnizează o listă a cazurilor de pedofilie şi alte incidente incluzând abuzuri 
asupra minorilor şi violenţa la adresa copiilor în Bulgaria în ultimii doi ani, susţinând că 
părinţii biologici a 95% dintre copiii din orfelinatele bulgare sunt încă în viaţă. Acesta 
consideră că autorităţile bulgare şi oficialii responsabili arată foarte puţină înţelegere pentru 
problemele victimelor abuzurilor de minori. În ciuda numărului de incidente raportate din 
orfelinate, nicio persoană adultă nu a fost urmărită în justiţie. Potrivit petiţionarului, cazurile 
penale nu ajung de obicei în justiţie, fiind soluţionate în schimb în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Codul penal bulgar care viza iniţial acoperirea delictelor juvenile, în prezent 
fiind aplicat în mod frecvent în cazuri de pedofilie şi abuz de minori, în special atunci când 
sunt implicaţi politicieni şi/sau funcţionari civili. Petiţionarul solicită Comisiei să întreprindă 
investigaţii aprofundate în cazurile de abuz de minori în Bulgaria, în sensul a ceea ce acesta 
consideră ca fiind ezitarea autorităţilor bulgare de a acţiona şi lacunele din sistemul legal 
bulgar în această privinţă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 noiembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009
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„Petiţionarul formulează prezumţii şi prezintă informaţii detaliate în legătură cu numeroase 
incidente incluzând violenţă la adresa copiilor în Bulgaria. El susţine că infracţiunile de abuz 
sexual asupra minorilor nu sunt, practic, pedepsite efectiv de instanţele bulgare, în special 
atunci când infractorii acuzaţi sunt figuri proeminente care deţin funcţii. Acest lucru se 
realizează prin utilizarea la scară largă a unei prevederi din Codul penal bulgar care permite 
unui judecător să acorde exceptări privind răspunderea penală pentru infracţiuni minore 
considerate «nepericuloase din punct de vedere social».

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

În temeiul Tratatului de instituire a Comunităţii Europene şi al Tratatului privind Uniunea 
Europeană, Comisia Europeană nu are competenţe generale pentru a interveni în afacerile 
interne ale unui stat membru sau în cazuri individuale de încălcare a drepturilor fundamentale, 
inclusiv în ceea ce priveşte protecţia minorilor împotriva infracţiunilor.

Cu toate acestea, problema denunţată în petiţie, susţinută de informaţii oferite de petiţionar, 
este reprezentată mai degrabă de impunitatea sistematică sau indulgenţa sancţiunilor impuse 
unor persoane responsabile de infracţiuni asupra minorilor, în special abuzuri sexuale.

Această situaţie reprezintă un motiv serios de preocupare pentru Comisie, care s-a angajat 
ferm în combaterea abuzului şi a exploatării sexuale asupra minorilor în UE.

Comisia consideră că abuzul sexual şi exploatarea sexuală a minorilor constituie forme de 
infracţiune deosebit de grave, întrucât sunt îndreptate împotriva copiilor, care au dreptul la 
protecţie şi îngrijire specială. Aceste acţiuni cauzează victimelor vătămări fizice, psihologice 
şi sociale pe termen lung, iar persistenţa lor subminează valorile esenţiale ale unei societăţi 
moderne în ceea ce priveşte protecţia specială a copiilor şi încrederea în instituţiile 
responsabile ale statului.

Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea 
exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile1 impune statelor membre obligaţia de 
a pedepsi anumite comportamente care implică activităţi sexuale cu un copil, exploatare 
sexuală a copiilor şi pornografie infantilă. Articolul 5 din decizie impune statelor membre 
obligaţia de a se asigura că astfel de infracţiuni sunt pedepsite cu sancţiuni al căror maximum
se situează între cel puţin un an şi trei ani sau între cinci şi zece ani, în funcţie de infracţiune.
Comisia consideră că acest nivel al sancţiunilor nu este suficient de ridicat pentru a constitui 
pedepse eficace, proporţionale şi disuasive.

Codul penal bulgar prevede pentru infracţiuni sexuale cu minori sancţiuni penale care sunt, în 
general, în concordanţă cu cerinţele directivei-cadru.

Pe de altă parte, după cum subliniază petiţionarul, aceste probleme par să aibă legătură nu cu 
legislaţia penală, ci mai curând cu punerea în aplicare practică a acesteia de către instanţele 
bulgare, în special atunci când sunt acuzate de aceste infracţiuni figuri proeminente care deţin 
funcţii importante.
                                               
1 Decizia-cadru 2004/68/JAI a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea exploatării sexuale a 
copiilor şi a pornografiei infantile, JO L 13, 20.1.2004, p. 44.
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În cadrul mecanismului de cooperare şi verificare, Comisia monitorizează bianual progresele 
globale ale Bulgariei în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei 
şi crimei organizate.

Concluzie

La 25 martie 2009, Comisia a prezentat o propunere de decizie-cadru a Consiliului cu privire 
la combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile, 
abrogând Decizia-cadru 2004/68/JAI. Propunerea include obligaţia statelor membre de a 
incrimina orice formă de abuz sexual şi de exploatare sexuală care nu este acoperită de 
Decizia-cadru 2004/68/JAI, precum şi o creştere substanţială a nivelului sancţiunilor penale. 
Această propunere este în prezent în discuţie în Consiliul Uniunii.

Comisia va lua în considerare informaţiile furnizate de petiţionar în cadrul viitorului raport de 
monitorizare cu privire la funcţionarea sistemului judiciar bulgar în cadrul mecanismului de 
cooperare şi verificare.”


