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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0160/2020, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais Martti 
Humppi, par tiesiskās aizsardzības stāvokļa pasliktināšanos Somijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Somijas iespējami vājo tiesisko aizsardzību, kas, viņaprāt, 
pilnībā liedz iespēju pārsūdzēt tiesas spriedumu vai arī to ļoti apgrūtina. 

Jo īpaši lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2016. gadā grozītā Procesuālā kodeksa 6. panta 
2. punkts ir pretrunā Somijas Konstitūcijas 21. pantam (tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu) 
un tādējādi vājina ES pilsoņu tiesisko aizsardzību Somijā.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka šis noteikums ir pretrunā ES līgumiem un Eiropas 
Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijai.

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka sūdzība parlamentārajam ombudam nav devusi nekādu 
rezultātu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 31. augustā

Tādu ES noteikumu, kas paredzētu veidu, kā var iesniegt spriedumu pārsūdzības, nav. Tā kā 
nav ES tiesību aktu, Komisija nevar īstenot pasākumus attiecībā uz Somijas tiesisko 
regulējumu.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu, ka ir pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu 
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(Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants), ir jānorāda, ka saskaņā ar Pamattiesību 
hartas 51. pantu tās noteikumi uz dalībvalstīm attiecas tikai situācijās, kad tās īsteno Savienības 
tiesību aktus. Uz lūgumraksta iesniedzēja minēto jautājumu to nevar attiecināt. Līdz ar to 
konkrētajā kontekstā Pamattiesību hartas 47. pants nav piemērojams.

Būtu arī jāatzīmē, ka ne Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 6. pants, ne 13. pants, kā to 
interpretējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT), negarantē absolūtas pārsūdzības tiesības vai 
tiesības uz tiesvedību otrajā instancē1.

Secinājums

Tā kā nav attiecīgu ES tiesību aktu, Komisija šajā jautājumā nevar rīkoties. Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pants konkrētajā kontekstā nav piemērojams.

1 Skatīt, piemēram, ECT spriedumu lietā Nr. 23486/12 Dorado Baúlde /Spānija, 18. punkts; 
ECT spriedumu lietā Nr. 65964/01 Peñafiel Salgad /Spānija; ECT spriedumu lietā 
Nr. 38695/97, Garcia Manibardo /Spānija, 36. punkts; un ECT spriedumu lietā Nr. 46129/99 
Zvolský un Zvolská /Čehija, 47. punkts.


