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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0021/2012, ko iesniedza Amerikas Savienoto Valstu 
valstspiederīgais Mario Herrera un kam pievienots viens paraksts, par 
šķietamajiem Dānijas iestāžu pieļautajiem ES Pamattiesību hartas pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Dānijā un ir precējies ar dānieti, sūdzas par to, kā 
2006. gadā Dānijas policija viņu aizturēja saistībā ar lietas izmeklēšanu, un apgalvo, ka 
turpmākā procesa laikā Dānijas tiesu iestādes pieļāva nopietnus ES Pamattiesību hartas un 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas pārkāpumus. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš nerunā dāņu 
valodā, cita starpā norāda uz tulkošanas un tulka pakalpojumu trūkumu vai ārkārtīgo 
neefektivitāti procesa laikā. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka viņam nav izdevies 
saņemt atbalstu un palīdzību no ASV vēstniecības. Viņš bija iesniedzis arī sūdzību Eiropas 
Cilvēktiesību tiesā, bet viņa prasība tika noraidīta kā nepamatota. Lūgumraksta iesniedzējs, 
kurš apšauba kompetentā tiesneša godīgumu, lietu turpmāk uzticēja ģenerāladvokātam Floridā 
un ir lūdzis tiesneša izdošanu ASV, lai viņš varētu tikt tiesāts. Lūgumraksta iesniedzējs, kurš 
arī uzskata, ka ir cietis no diskriminācijas viņa pilsonības dēļ, visbeidzot, lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 25. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

ES kompetencē nav pārbaudīt atsevišķu tiesas procesu norisi dalībvalstīs, jo nav īpašu ES 
tiesību aktu šajā jomā. 
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ES likumdevēji pašlaik strādā pie tiesību aktu programmas, kuras mērķis ir izveidot ES 
obligāto noteikumu minimumu, lai stiprinātu tiesību uz taisnīgu tiesu aizsardzību (sal. ar 
Padomes 2009. gada 23. oktobra Ceļvedi aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo 
tiesību stiprināšanai kriminālprocesā). Kā pirmo soli šajā virzienā Eiropas Parlaments un 
Padome 2010. gada oktobrī pieņēma Direktīvu 2010/64/ES par tiesībām uz mutisko un 
rakstisko tulkojumu kriminālprocesā1, kura visām dalībvalstīm uzstāda prasību (līdz tās 
transponēšanas termiņam 2013. gada 27. oktobrī) nodrošināt, ka aizdomās turētajai vai 
apsūdzētajai personai, kura nesaprot kriminālprocesa valodu vai nerunā tajā, ir pieejams 
mutiskais tulks un attiecīgo dokumentu tulkojums. Tāpēc šī direktīva nav piemērojama 
minētajai lietai atbilstīgajiem faktiem. 

                                               
1 OV L 280, 26.10.2010., 1. lpp.


