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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: af Mario Herrera, amerikansk statsborger, og 1 medunderskriver, om de 
danske myndigheders påståede overtrædelser af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder

1. Sammendrag

Andrageren, der er bosat i Danmark og dansk gift, påklager den måde, hvorpå han blev 
tilbageholdt af det danske politi i 2006, og hævder, at de danske retslige myndigheder under 
den efterfølgende retssag gjorde sig skyldige i alvorlige overtrædelser af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder og af den europæiske menneskerettighedskonvention. Andrageren, 
der ikke taler dansk, henviser i den forbindelse bl.a. til de manglende eller yderst mangelfulde 
tolke- og oversættelsesfaciliteter under retssagen. Andrageren understreger tillige, at hans 
forsøg på at få støtte og hjælp fra den amerikanske ambassade var forgæves. Andrageren 
klagede efterfølgende til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men hans klage blev 
afvist som ubegrundet, og andrageren, der drager den ansvarlige dommers integritet i tvivl, 
har nu klaget til generaladvokaten i Florida og ansøgt om, at dommeren bliver udleveret til 
USA med henblik på retsforfølgelse. Andrageren, der også mener, at han har været offer for 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, anmoder sluttelig Europa-Parlamentet om at 
gribe ind i hans sag.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Der findes ikke nogen EU-kompetence til at kontrollere afviklingen af individuelle retssager i 
medlemsstaterne, da der ikke foreligger specifik EU-lovgivning på dette område. 
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EU's lovgivende myndighed er i færd med at udarbejde et lovgivningsmæssigt program 
beregnet på at indføre EU-minimumsregler til beskyttelse af retten til en retfærdig rettergang 
(sml. Rådets køreplan for styrkelsen af de processuelle rettigheder for mistænkte og tiltalte 
personer i straffesager, af 23. oktober 2009). Som første skridt vedtog Europa-Parlamentet og 
Rådet i oktober 2010 direktiv 2010/64/EU1, som forpligter alle medlemsstater til (senest ved 
udløbet af fristen for gennemførelse i national ret til oktober 2013) at sikre, at en mistænkt 
eller tiltalt person, som ikke forstår eller taler det sprog, retshandlingerne foregår på, sikres 
tolkebistand og oversættelse af relevante dokumenter. Dette direktiv finder derfor ikke 
anvendelse på omstændighederne i denne sag. 

                                               
1 EUT L 280 af 26.10.2010, s.1


