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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1080/2010 του Ylko Yordanov Dimov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση από τις ιταλικές αρχές των αρχών της ΕΕ σχετικά 
με την ασφάλεια του δικαίου για τους υπόπτους, τους κατηγορούμενους και 
τους καταδικασθέντες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, κατά της συζύγου του οποίου εκκρεμεί δικαστική δίωξη στην Ιταλία από το
2006, καταγγέλλει την παραβίαση από τις ιταλικές αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια δικαίου 
για τους υπόπτους, τους κατηγορούμενους και τους καταδικασθέντες, καθώς και των 
διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα προσαγωγής 
σε δίκαιη δίκη. Ο αναφέρων επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η σύζυγός του δεν έλαβε, σε 
κανένα στάδιο της διαδικασίας, νομική βοήθεια ή πληροφορίες στα βουλγαρικά, ούτε 
διερμηνεία και μετάφραση από και προς την εν λόγω γλώσσα. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στις ιταλικές αρχές, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011.

Ο αναφέρων, κατά της συζύγου του οποίου εκκρεμεί δικαστική δίωξη στην Ιταλία από το 
2006, καταγγέλλει τη μη δίκαιη διεξαγωγή δίκης σε βάρος της συζύγου του. Ειδικότερα, 
επισημαίνει περιστατικά παράτυπου χειρισμού μαρτυρικών καταθέσεων, μεροληπτικών 
πρακτικών εκ μέρους των ιταλικών αρχών, και στέρησης των δικαιωμάτων σε 
μετάφραση/διερμηνεία και σε προξενική συνδρομή. Εκτιμά ότι έχουν σημειωθεί παραβιάσεις 
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σειράς διατάξεων του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και άλλων διεθνών συνθηκών.

Ο αναφέρων δηλώνει ότι ο ίδιος (ή η σύζυγός του) έχει ήδη προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου για την υπόθεσή του εξακολουθεί να εκκρεμεί 
η εξέταση του παραδεκτού.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Τον Οκτώβριο του 2010, ο αναφέρων είχε ήδη απευθύνει επιστολή προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στην οποία η τελευταία απάντησε γραπτώς στις 13 Δεκεμβρίου 2010, 
ενημερώνοντάς τον ότι δεν δύναται να αναλάβει δράση στην περίπτωσή του.
Η αναφορά, όπως και η παραπάνω επιστολή, περιέχει γενικούς ισχυρισμούς περί εσφαλμένων 
δικαστικών πρακτικών και παραβιάσεων των δικαιωμάτων της υπεράσπισης σε συγκεκριμένη 
ποινική υπόθεση. 

Λόγω απουσίας ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, η τελευταία δεν διαθέτει 
καμία αρμοδιότητα ελέγχου επί της διεξαγωγής μεμονωμένων δικαστικών διαδικασιών στα 
κράτη μέλη. 
Ο νομοθέτης της ΕΕ εργάζεται επί του παρόντος για την κατάρτιση νομοθετικού 
προγράμματος το οποίο αποβλέπει στη θέσπιση ελάχιστων κανόνων της ΕΕ για την 
αποτελεσματικότερη προστασία του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. Ως πρώτο βήμα, τον 
Οκτώβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία 
2010/64/ΕΕ, η οποία απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν (έως το πέρας της 
προθεσμίας μεταφοράς της στο εθνικό τους δίκαιο, τον Οκτώβριο του 2013) ότι παρέχεται 
πρόσβαση σε διερμηνέα και σε μετάφραση των σχετικών εγγράφων για τους υπόπτους ή 
κατηγορουμένους που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας . 
Κατά συνέπεια, η εν λόγω οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα πραγματικά περιστατικά της 
παρούσας υπόθεσης. Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση 
οδηγίας σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης των υπόπτων και των κατηγορούμενων σε 
δικηγόρο. Αναφορικά με την προξενική συνδρομή, αναμένεται η υποβολή συναφούς 
πρότασης οδηγίας από την Επιτροπή το 2012.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί παραβίασης του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ, πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με το οικείο άρθρο 51, ο Χάρτης είναι δεσμευτικός 
για τα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Όπως αναφέρθηκε, καμία 
νομοθεσία της ΕΕ δεν είναι επί του παρόντος εφαρμοστέα για τα πραγματικά περιστατικά της 
υπόθεσης, επομένως δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς παραβίαση των σχετικών διατάξεων 
του Χάρτη.

Σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις της ΕΣΔΑ ή άλλων διεθνών συνθηκών, η ΕΕ δεν 
διαθέτει, προς το παρόν, καμία συναφή αρμοδιότητα.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρέμβει έναντι των 
εθνικών αρχών, ούτε να ελέγξει τυχόν δικαστικές διαδικασίες στην Ιταλία, όπως ζητεί ο 
αναφέρων. Οι σχετικοί λόγοι έχουν διευκρινισθεί στην προηγούμενη αλληλογραφία της 
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Επιτροπής με τον αναφέροντα.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων το Σεπτέμβριο του 2011 (βάσει 
των οποίων η επιτροπή επανεξέτασε την αναφορά) δεν περιλαμβάνουν κανένα καινούργιο 
στοιχείο σε σύγκριση με την αρχικώς υποβληθείσα αναφορά.

Επιπλέον, ο αναφέρων είχε υποβάλει αρκετές επιστολές προς την Επιτροπή κατά τη διάρκεια 
του 2010, με αντικείμενο γενικούς ισχυρισμούς περί εσφαλμένων δικαστικών πρακτικών και 
παραβιάσεων των δικαιωμάτων υπεράσπισης, στις οποίες η Επιτροπή απάντησε ότι δεν 
δύναται να αναλάβει σχετική δράση. Πράγματι, λόγω απουσίας ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ 
στον εν λόγω τομέα, η τελευταία δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα ελέγχου επί της διεξαγωγής 
μεμονωμένων δικαστικών διαδικασιών στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
υπογράμμισε στην τελευταία απάντησή της στις 7 Σεπτεμβρίου 2011 ότι θα διακόψει κάθε 
αλληλογραφία με τον αναφέροντα. Μέσω των απαντήσεών της, η Επιτροπή επεσήμανε στον 
αναφέροντα τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
Η Επιτροπή δεν μπορεί παρά να επιβεβαιώσει το προηγούμενο συμπέρασμα ότι, με βάση το 
παρόν στάδιο εξέλιξης της ΕΕ, δε δύναται να παρέμβει ενώπιον των εθνικών αρχών ούτε να 
ελέγξει τυχόν δικαστικές διαδικασίες στην Ιταλία. 


