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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1080/2010, ko iesniedza Bulgārijas valstspiederīgais 
Ylko Yordanov Dimov, par to, ka Itālijas tiesu iestādes neievēro ES tiesiskās 
noteiktības principu attiecībā uz aizdomās turētām un apsūdzētām vai 
notiesātām personām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura sievas lieta kopš 2006. gada tiek izskatīta Itālijas tiesā, sūdzas, 
ka Itālijas tiesas attiecībā uz aizdomās turētām un apsūdzētām vai notiesātām personām 
neievēro ES tiesiskās noteiktības principu, kā arī ES Pamattiesību hartā noteiktās tiesības uz 
taisnīgu tiesu. Lūgumraksta iesniedzējs cita starpā uzsver, ka viņa sievai nevienā tiesvedības 
posmā nav piedāvāta ne juridiska palīdzība vai informācija bulgāru valodā, ne arī mutiski vai 
rakstiski tulkojumi no šīs valodas un šajā valodā. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentam sazināties ar Itālijas varas iestādēm, lai nodrošinātu piemērojamo ES noteikumu 
pareizu īstenošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 16. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 3. martā.

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, kura sievas lieta kopš 2006. gada tiek izskatīta Itālijas tiesā, sūdzas 
par taisnīgas tiesas trūkumu attiecībā pret viņa sievu. Īpaši viņš norāda uz liecinieku sniegto 
pierādījumu nepareizu pārvaldību, iespējami diskriminējošu Itālijas varas iestāžu praksi, 
tiesību uz rakstisku vai mutisku tulkojumu un konsulāro palīdzību noliegumu. Viņš uzskata, 



PE460.733v02-00 2/3 CM\892846LV.doc

LV

ka dažādos aspektos ir pārkāpta ES Pamattiesību harta, kā arī Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija un citi starptautiski līgumi.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš (vai viņa sieva) jau ir iesnieguši pieteikumu Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, kur joprojām tiek pārbaudīta lietas pieņemamība.

Komisijas komentāri

2010. gada oktobrī lūgumraksta iesniedzējs jau nosūtīja vēstuli Komisijai, uz ko Komisija 
atbildēja 2010. gada 13. decembrī, vīrieti informējot, ka tā nevar iesaistīties šajā lietā.
Tāpat kā iepriekš minētajā vēstulē Komisijai, lūgumrakstā ietverti vispārēji pieņēmumi par 
nelikumīgu tiesas rīcību un tiesību uz aizstāvību pārkāpumiem atsevišķā krimināllietā.
Tā kā nepastāv specifiski ES tiesību akti šajā jomā, ES kompetencē neietilpst pārbaudīt 
atsevišķu tiesas procesu norisi dalībvalstīs.
ES likumdevējs pašlaik strādā pie likumdošanas programmas, kas izstrādāta ar mērķi ieviest 
minimālus ES noteikumus, lai veicinātu tiesību uz taisnīgu tiesu aizsardzību. Vispirms 
2010. gada oktobrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Direktīvu 2010/64/ES, kurā 
izteikta prasība visām dalībvalstīm nodrošināt (nosakot transponēšanas termiņu — līdz 
2013. gada oktobrim), ka aizdomās turētajām vai apsūdzētajām personām, kuras nerunā 
tiesvedības valodā vai nesaprot to, tiek sniegti tulka pakalpojumi un atbilstīgo dokumentu 
rakstisks tulkojums. Tāpēc šī direktīva nav piemērojama minētajai lietai atbilstīgajiem 
faktiem. Šī gada jūnijā Komisija izvirzīs priekšlikumu Direktīvai par aizdomās turēto un 
apsūdzēto personu tiesībām uz pieeju advokātam. Attiecībā uz konsulāro aizsardzību 
Komisijas priekšlikums direktīvai par šo tematu ir gaidāms 2012. gadā.
Runājot par iespējamiem ES Pamattiesību hartas pārkāpumiem, jānorāda, ka saskaņā ar 
Pamattiesības hartas 51. pantu tās noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno 
Savienības tiesību aktus. Kā minēts iepriekš, pagaidām attiecībā uz šajā lietā minētajiem 
faktiem nav piemērojami nekādi ES tiesību akti, tāpēc nevar runāt par attiecīgo Pamattiesību 
hartas noteikumu pārkāpumu.

Attiecībā uz iespējamiem Eiropas Cilvēktiesību konvencijas vai citu starptautisku līgumu 
pārkāpumiem pašlaik ES nav kompetenta šajā ziņā.

Secinājums

Atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem ES tiesību aktiem Komisija nevar veikt nekādas pret valsts 
varas iestādēm vērstas darbības, ne arī uzraudzīt tiesvedību Itālijā, kā to lūdz lūgumraksta 
iesniedzējs. Šīs situācijas cēloņi tikuši izskaidroti arī iepriekšējā Komisijas sarakstē ar 
lūgumraksta iesniedzēju.

4. REV Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī.

Papildu informācijā, ko lūgumraksta iesniedzējs sniedzis 2011. gada septembrī (uz kuras 
pamata Lūgumrakstu komiteja atsaka šā lūgumraksta izskatīšanu), nav nekādu jaunu elementu 
salīdzinājumā ar sākotnēji iesniegto.
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Lūgumraksta iesniedzējs arī 2010. gadā nosūtīja Komisijai vairākas vēstules, kurās visās 
ietverti vispārēji apgalvojumi par tiesas nelikumīgu rīcību un tiesību uz aizstāvību 
pārkāpumiem atsevišķā krimināllietā, uz ko Komisija atbildēja, ka tā nevar rīkoties šajā lietā. 
ES kompetencē nav pārbaudīt atsevišķu tiesas procesu norisi dalībvalstīs, jo nav īpašu ES 
tiesību aktu šajā jomā. Šā iemesla dēļ Komisija jaunākajā atbildē 2011. gada 7. septembrī 
norādīja, ka tā neturpinās saraksti ar lūgumraksta iesniedzēju. Atbildēs Komisija arī norādīja 
lūgumraksta iesniedzējam iespēju vērsties ar savām prasībām Eiropas Cilvēktiesību tiesā.  

Komisija var tikai vēlreiz apstiprināt savu iepriekšējo secinājumu, ka, ņemot vērā  ES tiesību 
pašreizējo situāciju, Komisija nekādā veidā nevar vērsties pret valsts iestādēm, nedz arī 
uzraudzīt tiesas procesus Itālijā.


