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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1080/2010, którą złożył Ylko Yordanov Dimov (Bułgaria) 
w sprawie nieprzestrzegania przez włoskie organy sądowe zasad UE 
w zakresie pewności prawa w odniesieniu do osób podejrzanych, 
oskarżonych czy ściganych sądownie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, którego żona jest od 2006 r. objęta postępowaniem sądowym 
we Włoszech, skarży się na nieprzestrzeganie przez włoskie organy sądowe zasad UE 
w zakresie pewności prawa w odniesieniu do osób podejrzanych, oskarżonych czy ściganych 
sądownie, a także postanowień Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczących 
prawa do sprawiedliwego procesu. Informuje on między innymi, że jego żonie, na żadnym 
etapie postępowania, nie zaoferowano pomocy prawnej i nie udzielono informacji w języku 
bułgarskim, nie zaproponowano tłumaczenia ustnego i pisemnego z tego języka lub na niego. 
Dlatego składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia interwencji u władz 
włoskich, tak aby zapewnić poprawne wdrażanie obowiązujących przepisów UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2010 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 marca 2011 r.

Składający petycję, którego żona jest od 2006 r. objęta postępowaniem sądowym we 
Włoszech, wyraża niezadowolenie w związku z prowadzonym przeciwko niej 
niesprawiedliwym procesem. Wskazuje zwłaszcza na nieprzepisowe zarządzanie zeznaniami 
świadków, rzekome praktyki dyskryminacyjne włoskich władz, odmowę praw do tłumaczenia 
ustnego i pisemnego oraz do opieki konsularnej. Twierdzi on ponadto, że pod wieloma 
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względami naruszono Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską 
konwencję praw człowieka i inne międzynarodowe traktaty. 

Składający petycję twierdzi, że skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została 
już wniesiona przez niego (lub jego żonę), lecz jego akta znajdują się wciąż w fazie 
rozpatrywania dopuszczalności.

Uwagi Komisji 

Składający petycję skierował już pismo do Komisji w październiku 2010 r. Komisja 
odpowiedziała pismem z dnia 13 grudnia 2010 r., w którym poinformowała go, że nie może 
podjąć interwencji w jego sprawie.
Podobnie jak wspomniane powyżej pismo do Komisji przedmiotowa petycja zawiera ogólne 
zarzuty dotyczące niewłaściwych praktyk sądowych oraz naruszenia praw oskarżonych 
w pojedynczej sprawie karnej. 

Zakres kompetencji UE nie obejmuje analizy przebiegu poszczególnych postępowań 
sądowych w państwach członkowskich ze względu na brak konkretnych przepisów unijnych 
w tym obszarze. 
Prawodawca UE opracowuje obecnie zbiór przepisów mający na celu ustanowienie 
minimalnych unijnych zasad, tak aby wzmocnić ochronę prawa do sprawiedliwego procesu. 
Pierwszym krokiem, poczynionym w październiku 2010 r. przez Parlament Europejski 
i Radę, było przyjęcie dyrektywy 2010/64/UE, zgodnie z którą wszystkie państwa 
członkowskie zobowiązane są do dopilnowania, aby (w terminie transpozycji – do 
października 2013 r.) podejrzanym lub oskarżonym, którzy nie mówią w języku danego 
postępowania karnego lub go nie rozumieją, zapewniono dostęp do tłumacza ustnego lub 
możliwość przetłumaczenia wymaganych dokumentów. Przedmiotowa dyrektywa nie ma 
zatem zastosowania w sprawie poruszonej w petycji. W czerwcu bieżącego roku Komisja 
złoży wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie prawa podejrzanych i oskarżonych do 
skorzystania z pomocy prawnika. Co się tyczy opieki konsularnej, wniosek Komisji 
dotyczący dyrektywy w tej dziedzinie ma być złożony w 2012 r.
W odniesieniu do rzekomego naruszenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej należy 
przypomnieć, że zgodnie z art. 51 karta jest wiążąca dla państw członkowskich tylko 
w przypadku wdrażania przepisów UE. Jak już wspomniano, żadne przepisy UE nie mają 
obecnie zastosowania do przedmiotowej sprawy, a zatem nie można powoływać się na 
naruszenie określonych postanowień karty.

Jeśli chodzi o potencjalne naruszenie EKPC lub innych traktatów międzynarodowych, UE nie 
dysponuje obecnie żadnymi uprawnieniami w tym zakresie.

Wniosek

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym UE Komisja nie może podjąć żadnych działań 
w stosunku do władz krajowych ani nadzorować postępowania sądowego we Włoszech, 
czego domaga się składający petycję. Uzasadnienia te zostały również przedstawione we 
wcześniejszej korespondencji pomiędzy Komisją a składającym petycję.
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4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Dodatkowa informacja dostarczona przez składającego petycję we wrześniu 2011 r., na 
podstawie której Komisja Petycji wznowiła postępowanie, nie zawiera żadnych nowych 
elementów w stosunku do pierwszego wniosku. 

Składający petycje skierował w 2010 r. do Komisji kilka pism zawierających ogólne zarzuty 
dotyczące niewłaściwych praktyk sądowych oraz naruszenia praw oskarżonych 
w pojedynczej sprawie karnej, na które Komisja udzieliła odpowiedzi, informując, że nie 
może podjąć żadnych działań w jego sprawie. Zakres kompetencji UE w istocie nie obejmuje 
analizy przebiegu poszczególnych postępowań sądowych w państwach członkowskich ze 
względu na brak konkretnych przepisów unijnych w tym obszarze. Z tego powodu w ostatniej 
odpowiedzi z dnia 7 września 2011 r. Komisja zapowiedziała zakończenie korespondencji ze 
składającym petycję. W swoich odpowiedziach Komisja poinformowała również 
składającego petycję o możliwości dochodzenia roszczeń przed Europejskim Trybunałem 
Praw Człowieka. 

Komisja może zatem jedynie powtórzyć poprzedni wniosek, że zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym UE nie może podjąć żadnych działań w stosunku do władz krajowych ani 
nadzorować postępowania sądowego we Włoszech. 


