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Tárgy: Az Ilko Yordanov Dimov bolgár állampolgár által benyújtott 1080/2010. 
számú petíció a gyanúsított, vádlott vagy eljárás alá vont személyek 
jogbiztonságára vonatkozó európai uniós elveknek az olasz igazságügyi 
hatóságok általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, akinek felesége ellen Olaszországban 2006 óta eljárás van folyamatban, 
kifogásolja, hogy az olasz igazságügyi hatóságok nem tartják be a gyanúsított, vádlott vagy 
eljárás alá vont személyek jogbiztonságára vonatkozó európai uniós elveket, valamint az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának a tisztességes eljáráshoz való jogra vonatkozó 
rendelkezéseit. A petíció benyújtója többek között rámutat, hogy feleségének az eljárás 
folyamán nem ajánlották fel, hogy védőt vehet igénybe, nem kapott bolgár nyelven 
tájékoztatást, és bolgár tolmácsolást vagy fordítást sem vehetett igénybe. A petíció benyújtója 
ezért az Európai Parlament intézkedését kéri az olasz hatóságokkal szemben annak biztosítása 
érdekében, hogy az olasz hatóságok pontosan tartsák be az Európai Unió e területen érvényes 
szabályait.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. december 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 3.

A petíció benyújtója, akinek felesége ellen 2006 óta bírósági eljárás van folyamatban 
Olaszországban, az eljárás tisztességtelen voltát kifogásolja. Különösen a tanúvallomások 
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szabálytalan kezelésére, az olasz hatóságok állítólagosan diszkriminatív gyakorlataira, a 
fordításhoz/tolmácsoláshoz és a konzuli segítségnyújtáshoz való jogok megtagadására hívja 
fel a figyelmet. Megítélése szerint több vonatkozásban megsértették az EU alapjogi chartáját, 
valamint az emberi jogokról szóló európai egyezményt és egyéb nemzetközi szerződéseket. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy saját maga (vagy felesége) már kérelmet nyújtott be az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához, ahol beadványa egyelőre az elfogadhatósági szakaszban 
jár.

A Bizottság észrevételei 

A petíció benyújtója 2010. októberben már küldött egy levelet a Bizottságnak, amelyre 
válaszolva a Bizottságtól a 2010. december 31-i levélben azt a tájékoztatást kapta, hogy a 
Bizottság nem intézkedhet az ügyében.
A petíció a Bizottságnak küldött fenti levélhez hasonlóan a jogellenes bírósági gyakorlatra és 
egy egyedi büntetőjogi ügyben a védelemhez való jogok megsértésére vonatkozó általános 
állításokat tartalmaz. 

Az e területre tartozó konkrét uniós jogszabályok hiányában az EU nem rendelkezik 
hatáskörrel, amelynek alapján ellenőrizhetné a tagállamokban az egyes bírósági eljárások 
lefolytatását. 
Az uniós jogalkotó jelenleg dolgozik egy olyan jogalkotási programon, amely a tisztességes 
eljáráshoz való jog védelmének javítását célzó uniós minimumszabályok bevezetésére 
irányul. Első lépésként az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a 2010/64/EU irányelvet, 
amely valamennyi tagállam számára előírja annak biztosítását (az átültetési határidőig, amely 
2013. december), hogy a büntetőeljárás nyelvét nem beszélő vagy nem értő gyanúsítottak 
vagy vádlottak számára rendelkezésre álljon tolmácsolás vagy a vonatkozó dokumentumok 
fordítása. Ez az irányelv tehát nem alkalmazható erre az ügyre. A Bizottság idén júniusban elő 
fog terjeszteni egy irányelvre irányuló javaslatot a gyanúsítottak és vádlottak ügyvédi 
közreműködéshez való jogáról. Ami a konzuli védelmet illeti, a Bizottság e témát felölelő 
irányelvre irányuló javaslata 2012-ben várható.
Az EU alapjogi chartájának állítólagos megsértését illetően rá kell mutatni arra, hogy a charta 
51. cikke kimondja, hogy rendelkezései csak annyiban kötelezik a tagállamokat, amennyiben 
az EU jogát hajtják végre. Mint elhangzott, egyelőre semmilyen uniós jogszabály nem 
vonatkozik az ügy tényállásaira, így nem lehet a charta vonatkozó rendelkezéseinek 
megsértésére hivatkozni.

Az EJEB vagy egyéb nemzetközi szerződések lehetséges megsértése tekintetében az EU 
egyelőre nem rendelkezik hatáskörrel.

Következtetés

Az uniós jog jelenlegi állása szerint a Bizottság nem léphet fel a nemzeti hatóságokkal 
szemben, és nem ellenőrizheti a bírósági eljárásokat Olaszországban, amint azt a petíció 
benyújtója kéri. Ennek okait a Bizottság a petíció benyújtójának küldött korábbi levelében is 
kifejtette.
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4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. február 17.

A petíció benyújtója által 2011 szeptemberében benyújtott információ (melynek alapján a 
Petíciós Bizottság újra megnyitotta az ügyet) az eredeti beadványhoz képest semmilyen új 
elemet nem tartalmaz. 

A petíció benyújtója ezenkívül 2010 folyamán számos levelet küldött a Bizottságnak, 
amelyek mindegyike a jogellenes bírósági gyakorlatra, valamint egy egyedi büntetőjogi 
ügyben a védelemhez való jogok megsértésére vonatkozó általános állításokat tartalmazott. A 
Bizottság e levelekre azt válaszolta, hogy az ügyben nem kíván fellépni. Az e területre tartozó 
konkrét uniós jogszabályok hiányában az EU valóban nem rendelkezik hatáskörrel, amelynek 
alapján ellenőrizhetné a tagállamokban az egyes bírósági eljárások lefolytatását. A Bizottság 
ezért legutóbbi, 2011. szeptember 7-i válaszában jelezte, hogy megszakítja a levelezést a 
petíció benyújtójával. Válaszaiban a Bizottság azt is jelezte a petíció benyújtója számára, 
hogy problémájával az Emberi Jogok Európai Bíróságához is fordulhat. 
A Bizottság csak megismételni tudja korábbi következtetését, mely szerint az uniós jog 
jelenlegi állása szerint nem léphet fel a nemzeti hatóságokkal szemben, és nem ellenőrizheti a 
bírósági eljárásokat Olaszországban. 


