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Betreft: Verzoekschrift 1080/2010, ingediend door Ylko Yordanov Dimov (Bulgaarse
nationaliteit), over niet-naleving van het rechtszekerheidsbeginsel van de EU voor 
personen die verdacht, aangeklaagd of gerechtelijk vervolgd worden door de 
Italiaanse gerechtelijke autoriteiten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, wiens echtgenote sinds 2006 wordt vervolgd in Italië, protesteert tegen de 
niet-naleving van het rechtszekerheidsbeginsel van de EU voor personen die verdacht, 
aangeklaagd of gerechtelijk vervolgd worden door de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten, die 
tevens de bepalingen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie betreffende 
het recht op een eerlijk proces niet eerbiedigen. Indiener wijst er o.a. op dat zijn echtgenote 
tijdens het proces op geen enkel moment juridische bijstand of informatie in het Bulgaars of 
vertolking en vertaling naar en vanuit deze taal is aangeboden. Indiener verzoekt daarom het 
Europees Parlement op te treden tegen de Italiaanse autoriteiten en ervoor te zorgen dat zij de 
geldende Europese regelgeving op dit gebied correct toepassen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 december 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011

Indiener, wiens echtgenote sinds 2006 wordt vervolgd in Italië, beklaagt zich erover dat geen 
eerlijk proces tegen zijn vrouw wordt gevoerd. Hij wijst in het bijzonder op de gebrekkige 
administratie van de getuigenverklaringen, vermeende discriminerende praktijken van de 
Italiaanse autoriteiten en de ontzegging van het recht op vertaling/vertolking en op consulaire 
steun. Hij is van mening dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het 
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Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM) en andere internationale verdragen in meerdere opzichten zijn geschonden.

Indiener stelt dat hij (of zijn vrouw) al een verzoek heeft ingediend bij het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, waar zijn dossier nog ontvankelijk moet worden verklaard.

De opmerkingen van de Commissie

Indiener had in oktober 2010 al een brief naar de Commissie gestuurd, waarop de Commissie 
hem op 13 december 2010 schriftelijk had geantwoord dat ze in zijn zaak niet bevoegd was.

Net als de bovenstaande brief aan de Commissie bevat het verzoekschrift algemene 
beschuldigingen van juridische wanpraktijken en schendingen van de rechten op verdediging 
in een individuele strafzaak.

Bij gebrek aan specifieke EU-wetgeving op dit gebied is de EU niet bevoegd om het verloop 
van individuele gerechtelijke procedures in lidstaten te controleren.

De wetgevende macht van de EU werkt momenteel aan een wetgevingsprogramma dat tot 
doel heeft om EU-minimumregels in te voeren waarmee de bescherming van het recht op een 
eerlijk proces wordt uitgebreid. Als eerste stap hebben het Europees Parlement en de Raad in 
oktober 2010 Richtlijn 2010/64/EU aangenomen, die lidstaten verplicht om (vóór de uiterste 
termijn voor omzetting, oktober 2013) ervoor te zorgen dat een verdachte of in staat van 
beschuldiging gestelde persoon die de taal waarin de strafzaak plaatsvindt, niet begrijpt of 
spreekt, een tolk en een vertaling van relevante documenten ter beschikking wordt gesteld. 
Deze richtlijn is derhalve niet van toepassing op de feiten van deze zaak. In juni van dit jaar 
zal de Commissie een voorstel indienen voor een richtlijn betreffende het recht van 
verdachten en in staat van beschuldiging gestelde personen op toegang tot een advocaat. Voor 
wat betreft consulaire bescherming, verwacht de Commissie in 2012 een voorstel voor een 
richtlijn over dit onderwerp in te dienen.

Voor wat betreft de vermeende schending van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, moet erop worden gewezen dat lidstaten op grond van artikel 51 van het 
handvest uitsluitend aan het handvest gebonden zijn wanneer zij het recht van de EU ten 
uitvoer brengen. Zoals reeds vastgesteld is momenteel nog geen EU-recht van toepassing op 
de feiten van deze zaak, zodat geen beroep kan worden gedaan op een schending van de 
desbetreffende bepalingen van het handvest.

Voor wat betreft mogelijke schendingen van het EVRM of andere internationale verdragen, is 
de EU vooralsnog niet bevoegd daarover uitspraak te doen.

Conclusie

De huidige EU-wetgeving biedt de Commissie niet de bevoegdheid om actie te ondernemen 
tegen nationale autoriteiten of toezicht te houden op gerechtelijke procedures in Italië, zoals 
indiener verzoekt. De redenen hiervoor zijn tevens uiteengezet in de eerdere correspondentie 
van de Commissie met indiener.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012
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De Commissie verzoekschriften heeft dit verzoekschrift heropend op grond van de extra 
informatie die indiener in september 2011 heeft verstrekt. Uit deze informatie komen geen 
nieuwe elementen naar voren.

In 2010 heeft indiener tevens diverse brieven aan de Commissie gericht. In al deze brieven uit 
hij algemene beschuldigingen over juridische wanpraktijken en schendingen van de rechten 
van de beklaagde in een individuele strafzaak. De Commissie heeft daarop geantwoord dat zij 
geen actie in deze zaak kan ondernemen. Gezien het feit dat er geen specifieke EU-wetgeving 
op dit gebied bestaat, is de EU inderdaad niet bevoegd om het verloop van individuele
gerechtelijke procedures in lidstaten te controleren. Daarom heeft de Commissie in haar 
laatste antwoord van 7 september 2011 aangegeven de correspondentie met indiener te 
verbreken. De Commissie heeft in haar antwoorden indiener tevens gewezen op de 
mogelijkheid zijn zaak aanhangig te maken bij het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens.

De Commissie kan slechts haar eerdere conclusie herhalen: de huidige EU-wetgeving biedt 
haar niet de mogelijkheid om actie te ondernemen tegen nationale autoriteiten of het verloop 
van gerechtelijke procedures in Italië te controleren.


