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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1080/2010 af Ilko Yordanov Dimov, bulgarsk statsborger, om de 
italienske retsmyndigheders manglende overholdelse af EU's principper om 
retssikkerheden for personer, der er mistænkt, tiltalt eller retsforfulgt

1. Sammendrag

Andrageren, hvis hustru har været sagsøgt i Italien siden 2006, påklager de italienske 
retsmyndigheders manglende overholdelse af EU's principper om retssikkerheden for 
personer, der er mistænkt, tiltalt eller retsforfulgt, samt bestemmelserne i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder om retten til retfærdig rettergang. Andrageren påpeger bl.a., at 
hans hustru på intet tidspunkt i sagsforløbet er blevet tilbudt juridisk bistand eller oplysninger 
på bulgarsk eller tolkning og oversættelse til og fra dette sprog. Andrageren anmoder derfor 
Europa-Parlamentet om at gribe ind over for de italienske myndigheder med henblik på at 
sikre en nøje håndhævelse af EU's på området gældende regler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

Andrageren, hvis hustru har været retsforfulgt i Italien siden 2006, klager over manglende 
retfærdighed i den retssag, der er ført mod hende. Han påpeger navnlig mangler i 
forvaltningen af vidneudsagn, påstået diskrimination fra de italienske myndigheders side samt 
nægtelse af retten til oversættelse/tolkning og til konsulær bistand. Han mener, at såvel Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og andre internationale traktater er blevet overtrådt på 
flere punkter. 
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Andrageren oplyser, at han (eller hans hustru) allerede har klaget til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol, hvor det endnu ikke er afgjort, om sagen kan behandles.

Kommissionens bemærkninger 

Andrageren har allerede fremsendt skrivelse til Kommissionen i oktober 2010, som 
Kommissionen besvarede med skrivelse af 13. december 2010 med oplysning om, at 
Kommissionen ikke kunne gå ind i denne sag.

Ligesom ovennævnte brev til Kommissionen indeholder andragendet generelle beskyldninger 
om forkert retspraksis og brud på retten til forsvar i en enkelt straffesag. 

Der findes ikke nogen EU-kompetence til at kontrollere afviklingen af enkelte retssager i 
medlemsstaterne, da der ikke foreligger specifik EU-lovgivning på dette område. 

EU-lovgiverne arbejder i øjeblikket med et lovgivningsprogram, som skal indføre 
mindsteregler på EU-plan for at forbedre beskyttelse af retten til en retfærdig rettergang. Som 
første skridt vedtog Europa-Parlamentet og Rådet i oktober 2010 direktiv 2010/64/EU, som 
forpligter alle medlemsstater til (senest ved overgangsfristens udløb i oktober 2013) at sikre, 
at en sigtet eller anklaget person, som ikke forstår eller taler retssagens sprog, får adgang til 
en tolk og til oversættelse af relevante dokumenter. Dette direktiv finder derfor ikke 
anvendelse på omstændighederne i denne sag. I juni i år vil Kommissionen stille forslag til et 
direktiv om sigtedes og anklagedes ret til advokatbistand. Hvad angår konsulær beskyttelse, 
forventes der et forslag fra Kommissionen om dette emne i 2012.
Hvad angår den påståede overtrædelse af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder skal det påpeges, at chartret i henhold til artikel 51 kun binder medlemsstaterne, 
når de gennemfører EU-retten. Der findes som nævnt endnu ikke EU-lovgivning, som finder 
anvendelse på omstændighederne i denne sag, og der kan derfor ikke foreligge en 
overtrædelse af de relevante bestemmelser i chartret.

Hvad angår eventuelle overtrædelser af den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder eller andre internationale traktater, har EU i dag ingen kompetence.

Konklusion

Som EU-lovgivningen ser ud i øjeblikket, kan Kommissionen ikke gribe ind over for de 
nationale myndigheder eller overvåge retssager i Italien, som andrageren anmoder om. 
Årsagerne til dette er også blevet forklaret i Kommissionens tidligere korrespondance med 
andrageren."

4. REV Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012.

De supplerende oplysninger, som andrageren gav i september 2011 (som var grundlaget for, 
at Udvalget for andragender genåbnede dette andragende) indeholder ikke nogen nye 
oplysninger i forhold til den første forelæggelse.
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Andrageren har også sendt flere skrivelser til Kommissionen i 2010, som alle indeholder 
omfattende beskyldninger om forkert retspraksis og brud på sagsøgtes rettigheder i en enkelt 
straffesag, hvortil Kommissionen svarede, at den ikke kan gå ind i denne sag. Der findes ikke 
nogen EU-kompetence til at kontrollere afviklingen af enkelte retssager i medlemsstaterne, da 
der ikke foreligger specifik EU-lovgivning på dette område. Kommissionen anførte i sit 
seneste svar af 7. september 2011, at den vil afbryde alt korrespondance med andrageren. 
Kommissionen anførte, ligeledes i sit svar til andrageren, muligheden for at gå videre med 
sagen ved Den Europæiske menneskerettighedsdomstol.  

Kommissionen kan kun gentage sin tidligere konklusion, at som EU-lovgivningen ser ud i 
øjeblikket, kan Kommissionen ikke gribe ind over for de nationale myndigheder eller 
overvåge retssager i Italien. 


