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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 0021/2012, του Mario Herrera, αμερικανικής ιθαγένειας, φέρουσα 
και άλλη 1 υπογραφή, σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ από τις δανικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, κάτοικος Δανίας και νυμφευμένος με Δανέζα υπήκοο, καταγγέλλει την 
προφυλάκισή του από τη δανική αστυνομία το 2006 και κατηγορεί τις δικαστικές αρχές της 
Δανίας για σοβαρές παραβάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στο πλαίσιο της επακόλουθης 
δίκης. Ο αναφέρων, ο οποίος δεν ομιλεί τη δανική γλώσσα, κάνει λόγο μεταξύ άλλων για την 
έλλειψη ή την αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας στη 
διάρκεια της δίκης. Επιπλέον, ο αναφέρων τονίζει ότι η προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη 
στήριξη και τη βοήθεια της αμερικάνικης πρεσβείας απέβη μάταιη. Ακολούθως, υπέβαλε 
μήνυση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όμως το αίτημά του 
θεωρήθηκε αβάσιμο και απορρίφθηκε. Ο αναφέρων, ο οποίος αμφισβητεί την ακεραιότητα 
του αρμόδιου δικαστή, προσέφυγε στη συνέχεια στον γενικό εισαγγελέα της Φλώριδας και 
ζήτησε την έκδοση του δικαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εκδικαστεί. Ο 
αναφέρων, που επιπλέον θεωρεί τον εαυτό του θύμα διάκρισης λόγω της ιθαγένειάς του, 
τώρα ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Λόγω απουσίας ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, η τελευταία δεν διαθέτει 
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καμία αρμοδιότητα ελέγχου επί της διεξαγωγής μεμονωμένων δικαστικών διαδικασιών στα 
κράτη μέλη. 

Το νομοθετικό σώμα της ΕΕ προετοιμάζει επί του παρόντος την κατάρτιση νομοθετικού 
προγράμματος με σκοπό να τεθούν σε ισχύ στοιχειώδεις κανόνες της ΕΕ για την ενίσχυση της 
προστασίας του δικαιώματος για δίκαιη δίκη (βλ. τον χάρτη πορείας του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2009 για την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και των 
κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες). Ως πρώτο βήμα, τον Οκτώβριο του 2010, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την οδηγία 2010/64/ΕΕ1, βάσει της 
οποίας ζητείται από όλα τα κράτη μέλη να μεριμνούν (έως το πέρας της προθεσμίας 
μεταφοράς της στο εθνικό τους δίκαιο, τον Οκτώβριο του 2013) ώστε στους υπόπτους ή 
κατηγορουμένους που δεν κατανοούν ή δεν ομιλούν τη γλώσσα της ποινικής διαδικασίας να 
παρέχεται πρόσβαση σε διερμηνέα και σε μετάφραση των σχετικών εγγράφων. Κατά 
συνέπεια, η εν λόγω οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα πραγματικά περιστατικά της 
παρούσας υπόθεσης. 

                                               
1 ΕΕ L280 της 26.10.2010, σ.1


