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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0160/2020, adresată de Martti Humppi, de cetățenie finlandeză, 
privind încălcarea protecției juridice în Finlanda

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță presupusa protecție juridică slabă din Finlanda, care, în opinia sa, face 
imposibilă sau foarte dificilă exercitarea unei căi de atac în fața instanțelor de judecată. 

În special, petiționarul susține că articolul 6.2 din Codul de procedură judiciară, astfel cum a 
fost modificat în 2016, încalcă articolul 21 din Constituția finlandeză (dreptul la un proces 
echitabil) și, prin urmare, slăbește protecția juridică a cetățenilor UE în Finlanda.

Petiționarul susține, de asemenea, că această dispoziție încalcă tratatele UE și Convenția 
penală privind corupția a Consiliului Europei.

Petiționarul relatează că o plângere adresată Ombudsmanului parlamentar nu a avut niciun 
rezultat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 august 2020

Nu există norme UE în vigoare cu privire la modul în care pot fi depuse căile de atac. În absența 
unei legislații a UE în acest domeniu, Comisia nu este, prin urmare, în măsură să intervină în 
ceea ce privește legislația finlandeză.
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În ceea ce privește presupusa încălcare a dreptului la un proces echitabil (articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene) pe care o invocă petiționarul, trebuie menționat 
că, în conformitate cu articolul 51, dispozițiile Cartei se referă la statele membre numai în cazul 
în care acestea pun în aplicare legislația Uniunii. Acest lucru nu este valabil în ceea ce privește 
problema prezentată de petiționar. Prin urmare, articolul 47 din Cartă nu este aplicabil în 
contextul actual.

De asemenea, ar trebui remarcat faptul că nici articolul 6, nici articolul 13 din Convenția 
europeană a drepturilor omului (CEDO), astfel cum au fost interpretate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, nu garantează un drept absolut la o cale de atac sau un drept la un al doilea 
grad de jurisdicție1.

Concluzie

În absența unei legislații relevante a UE, Comisia nu poate lua nicio măsură în această privință. 
Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu este aplicabil în 
contextul actual.

1 A se vedea de exemplu CEDO, Dorado Baúlde v. Spain, cererea nr. 23486/12, § 18; CEDO Peñafiel Salgado v. 
Spain, cererea nr. 65964/01; CEDO, Garcia Manibardo v. Spain, cererea nr. 38695/97, § 36; și CEDO, Zvolský et 
Zvolská v. Czech  Republic, cererea nr. 46129/99, § 47.


