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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1080/2010 , внесена от Илко Йорданов Димов, с българско 
гражданство, относно неспазването от страна на италианските съдебни 
органи на принципите на ЕС за правна сигурност на лица, които са 
заподозрени, обвинени или които са обект на наказателно преследване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято съпруга е обект на съдебно производство в Италия от 
2006 г., се оплаква от неспазването от страна на италианските органи на принципите на 
ЕС за правна сигурност на лица, които са заподозрени, обвинени или които са обект на 
наказателно преследване, както и на разпоредбите на Хартата на основните права на 
Европейския съюз относно правото на справедлив съдебен процес. Вносителят на 
петицията посочва, наред с другото, че в нито един момент по време на 
производството, на съпругата му не е предлагана правна помощ или информация на 
български език, нито превод от и на този език. Поради това вносителят на петицията 
моли Европейския парламент да се застъпи пред италианските органи с цел да осигури 
точното спазване на приложимите разпоредби на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 март 2011 г.

Вносителят на петицията, чиято съпруга е обект на съдебно производство в Италия от 
2006 г., се оплаква от липсата на справедливост в съдебния процес срещу нея. Той 
посочва по-специално неправомерното разглеждане на свидетелски показания, 
предполагаеми дискриминационни практики от страна на италианските органи, отказа 
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за предоставяне на правото на превод и консулска помощ. Той счита, че Хартата на 
основните права на ЕС, както и Европейската конвенция за защита на правата на човека 
и други международни договори са били нарушени в няколко отношения. 
Вносителят на петицията заявява, че той (или неговата съпруга) са подали жалба в 
Европейския съд по правата на човека, където документите му все още са на етап 
разглеждане на допустимостта.

Наблюдения на Комисията 

Вносителят на петицията вече се обърна към Комисията с писмо през октомври 2010 г., 
на което Комисията отговори с писмо от 13 декември 2010 г., в което го информира, че 
не може да предприеме действия в неговия случай.

Както и в горепосоченото писмо до Комисията, петицията съдържа твърдения от общ 
характер за неправомерни съдебни действия и нарушения на правото на защита в 
отделно наказателно дело. 
ЕС няма правомощия да упражнява контрол над провеждането на отделни съдебни 
производства в държавите членки, без да има конкретно законодателство на ЕС в тази 
област. 

Законодателните органи на ЕС понастоящем работят по законодателна програма, 
предназначена да постанови минимални правила на ЕС за подобряване на защитата на 
правото на справедлив съдебен процес. Като първа стъпка в това отношение през 
октомври 2010 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2010/64/ЕС, 
която изисква всички държави членки да гарантират (до крайния срок за 
транспонирането й, октомври 2013 г.), че на заподозрени или обвинени лица, които не 
разбират или не говорят езика на наказателното производство, е предоставен достъп до 
превод на съответните документи. Следователно директивата не е приложима по 
отношение на фактите в този случай. През юни тази година Комисията ще направи 
предложение за директива относно правото на заподозрени и обвинени лица да имат 
достъп до адвокат. По отношение на консулската защита, през 2012 г. се очаква 
предложение за директива на Комисията по този въпрос.

По отношение на предполагаемото нарушение на Хартата на основните права на ЕС, 
трябва да се изтъкне, че съгласно член 51 от нея, Хартата е обвързваща за държавите 
членки единствено когато те прилагат правото на ЕС. Както вече беше посочено, все 
още няма законодателство на ЕС, което може да се приложи за фактите по този случай, 
следователно не може да има нарушение въз основа на съответните разпоредби на 
Хартата.

По отношение на евентуални нарушения на ЕКПЧ или други международни договори в 
настоящия момент ЕС не разполага с каквито и да било правомощия.

Заключение

На настоящия етап от развитието на правото на ЕС Комисията не може да предприеме 
действия по отношение на националните органи, нито да упражнява контрол над 
съдебни производства в Италия, както иска вносителят на петицията. Причините за 
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това бяха обяснени и в предишните писма на Комисията до вносителя на петицията.

4. Преразгледан отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Допълнителните сведения, предоставени от вносителя през септември 2011 г.  (въз 
основа на които комисията по петиции започна преразглеждане на петицията), не 
съдържат никакви нови елементи в сравнение с първоначално внесената информация.

Вносителят също така беше изпратил няколко писма до Комисията през 2010 г., всички 
от които съдържащи твърдения от общ характер за неправомерни съдебни действия и 
нарушения на правото на защита в отделно наказателно дело и на които Комисията 
отговори, че не може да предприеме действия по неговия случай. В действителност ЕС 
няма правомощия да упражнява контрол над провеждането на отделни съдебни 
производства в държавите членки, без да има конкретно законодателство на ЕС в тази 
област. Поради тази причина в своя последен отговор от 7 септември 2011 г. Комисията 
посочи, че ще прекрати всяка кореспонденция с вносителя на петицията. В своите 
отговори Комисията също така посочи на вносителя възможността да отправи своя иск 
към Европейския съд по правата на човека. 

Комисията може единствено да повтори своите предишни заключения, че на настоящия 
етап от развитието на правото на ЕС тя не може да предприеме действия по отношение 
на националните органи, нито да упражнява контрол над съдебни производства в 
Италия. 


