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Temats: Lūgumraksts Nr.  0755/2012 , ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais L. M., 
par Ungārijas tiesību sistēmas trūkumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kura meita gāja bojā autoavārijā, detalizēti apraksta lietas, ko viņš 
uzskata par trūkumiem izmeklēšanas un tiesas procesā. Viņš apgalvo, ka nav ievērotas viņa 
pamattiesības, it īpaši tiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu, un lūdz Eiropas Parlamentu 
palīdzēt.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Komisijas pilnvaras attiecībā uz dalībvalstu darbību un bezdarbību būtībā ir ierobežotas — tā 
uzrauga ES tiesību aktu piemērošanu, ko kontrolē Eiropas Savienības Tiesa (sk. LES 
17. panta 1. punktu).  Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nešķiet, 
ka attiecībā uz norādīto jautājumu attiecīgā dalībvalsts rīkojās, īstenojot Savienības tiesību 
aktus.
ES pieņēma Pamatlēmumu 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā, kurā ir aplūkotas 
cietušo tiesības un aizsardzība. Tā Ungārija ir iestājusies ES (pievienojās ES 01.05.2004.), tās 
tiesību aktiem ir pilnībā jāatbilst šā pamatlēmuma prasībām. Jānorāda, ka pamatlēmumi nav 
tieši piemērojami, tie ir jāiestrādā dalībvalstu tiesību aktos. Turklāt pat tad, ja Ungārija 
pamatlēmumu piemēro neapmierinoši, šis instruments tika apspriests, izmantojot tā saucamo 
trešā pīlāra procedūru, līdz ar to Komisijai nav pilnvaru uzsākt pārkāpuma procedūru par to, 
ka tas nav transponēts līdz 2014. gada 1. decembrim (tad beigsies pārejas periods, kas sākās 
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pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā).
Tā kā vispārējā īstenošanas kvalitāte dalībvalstīs bija zema1, Komisija iesniedza priekšlikumu 
jaunai Cietušo aizsardzības direktīvai (Direktīva 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos 
cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2001/220/TI), kura tikko publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un 
kuras transponēšanas termiņš ir 2015. gada 16. novembris. Šis pamatinstruments palīdzēs 
nodrošināt, ka pret cietušajiem un viņu ģimenes locekļiem izturēsies cieņpilni, ka viņi būs 
informēti par savām procesuālajām tiesībām, saņems atbalstu un aizsardzību, viņiem būs 
pieejama taisnīga lietas izskatīšana un viņiem būs iespēja aktīvi piedalīties kriminālprocesā. 
Ja pēc transponēšanas termiņa beigām direktīvas prasības netiks pildītas, varēs vērsties ES 
Tiesā.

                                               
1 Sk. Komisijas sastādīto īstenošanas ziņojumu:
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:Lv:PDF


