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Ylko Yordanov Dimov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio žmonos byla nuo 2006 m. buvo nagrinėjama Italijos teismuose, 
skundžiasi, kad Italijos teisminės institucijos nesilaiko ES principų dėl įtariamų, kaltinamų 
arba patrauktų baudžiamojon atsakomybėn asmenų teisinio tikrumo ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos nuostatų, susijusių su teise į teisingą bylos nagrinėjimą. Peticijos 
pateikėjas, be kita, nurodo, kad jo žmonai teismo proceso metu nebuvo suteikta teisinė 
pagalba ar informacija bulgarų kalba arba vertimo žodžiu ir raštu iš šios kalbos ir į šią kalbą 
paslaugos. Taigi peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą kreiptis į Italijos valdžios 
institucijas, kad būtų užtikrintas tinkamas taikytinų ES taisyklių įgyvendinimas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

Peticijos pateikėjas, kurio žmonos byla nuo 2006 m. buvo nagrinėjama Italijos teismuose, 
skundžiasi dėl to, kad jos byla nebuvo nagrinėjama teisingai. Visų pirma jis nurodo neteisėtą 
liudytojų parodymų tvarkymą, tariamai diskriminacinę Italijos valdžios institucijų praktiką ir 
tai, kad nebuvo suteikta teisė gauti vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugas bei konsulinę 
pagalbą. Jis mano, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, taip pat Europos 
žmogaus teisių konvencija ir kitos tarptautinės sutartys buvo pažeistos keliais aspektais.
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Peticijos pateikėjas tvirtina, kad jis (arba jo žmona) jau padavė pareiškimą Europos Žmogaus 
Teisių Teismui, kur jo bylos priimtinumas vis dar nagrinėjamas.

Komisijos pastabos 

2010 m. spalį peticijos pateikėjas išsiuntė raštą Komisijai, į kurį 2010 m. gruodžio 13 d. 
Komisija atsakė savo raštu informuodama jį, kad ji negali imtis veiksmų jo byloje.
Kaip ir pirmiau minėtame rašte Komisijai, peticijoje pateikiami bendro pobūdžio teiginiai dėl 
teismo aplaidumo ir gynybos teisių pažeidimų asmens baudžiamojoje byloje. 
Tirti atskirų teismo procesų vykdymą valstybėse narėse nesant konkrečių ES teisės aktų šioje 
srityje nėra ES kompetencija. 
ES teisės aktų leidžiamoji valdžia dabar rengia teisėkūros programą, skirtą minimalioms ES 
taisyklėms priimti siekiant pagerinti teisingo bylos nagrinėjimo teisių apsaugą. Kaip pirmą 
žingsnį šioje srityje 2010 m. spalį Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Direktyvą 
2010/64/ES, kurioje visų valstybių narių reikalaujama užtikrinti (iki perkėlimo termino, 
2013 m. spalio), kad įtariamam arba kaltinamam asmeniui, kuris nesupranta baudžiamosios 
bylos kalbos arba ja nekalba, būtų suteikta galimybė naudotis vertėjo žodžiu arba atitinkamų 
dokumentų vertimo raštu paslaugomis. Taigi ši direktyva nėra taikytina šios bylos faktams. 
Šių metų birželį Komisija pateiks direktyvos dėl įtariamų ir kaltinamų asmenų teisės turėti 
advokatą pasiūlymą. Kalbant apie konsulinę apsaugą, tikimasi, kad direktyvos pasiūlymą šiuo 
klausimu Komisija pateiks iki 2012 m.
Kalbant apie tariamą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimą, reikia atkreipti 
dėmesį, kad remiantis jos 51 straipsniu chartija valstybes nares įpareigoja tik kai jos 
įgyvendina ES teisės aktus. Kaip jau minėta, kol kas nėra ES teisės aktų, kurie būtų taikytini 
bylos faktams, todėl atitinkamos chartijos nuostatos negalėjo būti pažeistos.
Kalbant apie galimus Europos žmogaus teisių konvencijos ar kitų sutarčių pažeidimus, ES kol 
kas nėra kompetentinga šiuo klausimu.

Išvada
Kadangi ES teisėje šiuo metu šie klausimai neapibrėžti, Komisija negali nei imtis kokių nors 
veiksmų vis-à-vis nacionalinių valdžios institucijų, nei kontroliuoti teismo procesų Italijoje, 
kaip to prašo peticijos pateikėjas. To priežastys taip pat buvo pateiktos ankstesniuose 
Komisijos raštuose peticijos pateikėjui.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2012 m. vasario 17 d.

Peticijos pateikėjo 2011 m. rugsėjo mėn. pateiktoje papildomoje informacijoje (dėl kurios 
Peticijų komitetas dar kartą nagrinėjo šią peticiją) nėra jokių naujų elementų, palyginti su 
informacija iš pradžių pateiktame peticijos dokumente. 

Be to, 2010 m. peticijos pateikėjas Komisijai atsiuntė kelis laiškus, kuriuose pateikiami 
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bendro pobūdžio teiginiai dėl teismo aplaidumo ir gynybos teisių pažeidimų asmens 
baudžiamojoje byloje ir į kuriuos Komisija atsakė, kad ji negali imtis veiksmų šio asmens 
bylos atveju. Iš tiesų, nesant konkrečių ES teisės aktų šioje srityje, į ES kompetenciją neįeina 
tirti atskirų teismo procesų vykdymą valstybėse narėse. Dėl šios priežasties Komisija 
paskutiniame 2011 m. rugsėjo 7 d. atsakyme nurodė, kad ji ketina nutraukti susirašinėjimą su 
peticijos pateikėju. Be to, Komisija savo atsakyme peticijos pateikėjui nurodė galimybę 
pateikti savo ieškinį Europos žmogaus teisių teismui. 
Komisija gali tik priminti savo ankstesnę išvadą, kad ES teisėje šiuo metu šie klausimai 
neapibrėžti, taigi Komisija negali nei imtis kokių nors veiksmų nacionalinių valdžios 
institucijų atžvilgiu, nei kontroliuoti teismo procesų eigą Italijoje, kaip to prašo peticijos 
pateikėjas. 


