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Tárgy: Mario Herrera amerikai állampolgár által benyújtott 0021/2012. számú, 1 
aláírást tartalmazó petíció az Európai Unió Alapjogi Chartájának a dán 
hatóságok általi állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját, aki Dániában rendelkezik lakóhellyel és egy dán állampolgárral él 
házasságban, a dán rendőrség 2006-ban letartóztatta. A petíció benyújtója kifejti, hogy a dán 
igazságügyi hatóságok a letartóztatását követő bírósági eljárás során súlyosan megsértették az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját és az emberi jogokról szóló európai egyezményt. A petíció 
benyújtója nem beszél dánul, és ennek kapcsán többek között felhívja a figyelmet arra, hogy a 
bírósági eljárás során egyáltalán nem vagy csak rendkívül hiányosan gondoskodtak 
tolmácsolásról és fordításról. A petíció benyújtója egyúttal hangsúlyozza, hogy sikertelenül 
próbált támogatást és segítséget kérni az amerikai nagykövetségtől. A petíció benyújtója ezt 
követően az Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújtott be panaszt, amelyet azonban 
megalapozatlannak nyilvánítottak és elutasítottak. A petíció benyújtója, aki kétségbe vonja az 
illetékes bíró feddhetetlenségét, ezután a floridai főügyészhez nyújtott be panaszt, és azt 
kérelmezte, hogy a bírót adják ki az Egyesült Államoknak, büntetőjogi felelősségre vonása 
érdekében. A petíció benyújtója úgy véli, hogy állampolgárság alapján történő 
megkülönböztetés áldozatává vált, és most ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.
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Az e területre vonatkozó konkrét uniós jogszabályok hiányában az EU nem rendelkezik 
hatáskörrel, amelynek alapján ellenőrizhetné a tagállamokban az egyes bírósági eljárások 
lefolytatását. 
Az uniós jogalkotók jelenleg dolgoznak egy olyan jogalkotási programon, amelynek révén a 
tisztességes eljáráshoz való jog védelmét erősítő uniós minimumszabályokat lehetne 
bevezetni (lásd a büntetőeljárásokban a gyanúsítottak vagy vádlottak eljárási jogainak 
megerősítését célzó tanácsi ütemtervet). Első lépésként az Európai Parlament és a Tanács 
elfogadta a 2010/64/EU irányelvet1, amely valamennyi tagállam számára előírja annak 
biztosítását (az átültetési határidőig, amely 2013. október 27.), hogy a büntetőeljárás nyelvét 
nem beszélő vagy nem értő gyanúsítottak vagy vádlottak számára rendelkezésre álljon 
tolmácsolás vagy a vonatkozó dokumentumok fordítása. Ez az irányelv tehát nem 
alkalmazható erre az ügyre.

                                               
1 HL L 280., 2010.10.26., 1. o.


