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Комисия по петиции

31.8.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 0160/2020, внесена от Марти Хумпи, с финландско 
гражданство, относно нарушаване на правната защита във Финландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда предполагаемата ниска правна защита във 
Финландия, която според него прави невъзможно или много трудно обжалването на 
съдебни решения. 

По-специално вносителят на петицията твърди, че член 6.2 от Кодекса за 
съдопроизводството, изменен през 2016 г., нарушава член 21 от Конституцията на 
Финландия (право на справедлив процес) и следователно отслабва правната защита на 
гражданите на ЕС във Финландия.

Вносителят на петицията също така твърди, че тази разпоредба е в нарушение на 
Договорите на ЕС и на Наказателната конвенция на Съвета на Европа относно 
корупцията.

Вносителят на петицията съобщава, че жалбата, подадена до парламентарния 
омбудсман, не е довела до нищо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 31 август 2020 г.

Няма действащи правила на ЕС по отношение на начина, по който могат да се подават 
жалби срещу съдебни решения. Поради това, при липсата на законодателство на ЕС, 
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Комисията не е в състояние да предприеме действия по отношение на законодателството 
на Финландия.

Доколкото вносителят на петицията се позовава на предполагаемо нарушение на правото 
на справедлив съдебен процес (член 47 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз), следва да се отбележи, че съгласно член 51 от Хартата разпоредбите на Хартата 
се отнасят до държавите членки единствено когато те прилагат правото на Съюза. 
Случаят не е такъв по въпроса, повдигнат от вносителя на петицията. Следователно 
член 47 от Хартата не е приложим в настоящия контекст.

Следва също така да се отбележи, че нито член 6, нито член 13 от Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) – съгласно тълкуването на Европейския съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) – гарантират абсолютно право на обжалване или право на 
оспорване пред втора съдебна инстанция1.

Заключение

При липсата на съответно законодателство на ЕС Комисията не може да предприеме 
никакви действия по този въпрос. Член 47 от Хартата за основните права на Европейския 
съюз не е приложим в настоящия контекст.

1 Вж. например ЕСПЧ, Dorado Baúlde срещу Испания, жалба № 23486/12, § 18; ЕСПЧ, Peñafiel Salgado 
срещу  Испания, жалба № 65964/01; ЕСПЧ, Garcia Manibardo срещу Испания, жалба № 38695/97, § 36; и 
ЕСПЧ, Zvolský et Zvolská срещу Чешката република, жалба № 46129/99, § 47.


