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Θέμα: Αναφορά 0755/2012 του L.Μ., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με ανεπάρκειες 
του νομικού συστήματος στην Ουγγαρία όσον αφορά μια απόφαση 
φορολογικού περιεχομένου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ουγγρικής υπηκοότητας, διαμένει στις ΗΠΑ από το 1986. Αναφέρει ότι οι 
αρμόδιες αρχές δεν εκτέλεσαν μια απόφαση φορολογικού περιεχομένου του 1979, με 
αποτέλεσμα ο ίδιος να υποστεί σημαντική οικονομική απώλεια. Έχει προσπαθήσει 
ανεπιτυχώς να εισπράξει το πόσο της αποζημίωσης μέσω προσφυγής σε δικαστήριο. Απαιτεί 
πλήρη αποζημίωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3 Απάντηση της Επιτροπής που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Επιστροφή φόρου που αφορά τη σύνταξη του αναφέροντος 

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τη μη συμμόρφωση των θεσμών της Ουγγαρίας προς το 
εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι η αναφορά του αφορά μια αμιγώς εγχώρια υπόθεση που 
εμπίπτει στη δικαιοδοσία και την πολιτική ευθύνη της Ουγγαρίας, η Επιτροπή δεν δύναται να 
παρέμβει στις συγκεκριμένες διαδικασίες.

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζεται σε όλες 
τις περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το 
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άρθρο 51 παράγραφος 1 ο Χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνον όταν αυτά 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός αυτού το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι «[ο]ι διατάξεις του Χάρτη δεν 
συνεπάγονται καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται στις 
Συνθήκες.» 

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά την εφαρμογή του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Χάρτης δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω.  Στις περιπτώσεις 
αυτές, εναπόκειται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών τους, να 
διασφαλίζουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται πράγματι σεβαστά και προστατεύονται 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς τους υποχρεώσεις σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με το ζήτημα των φόρων η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν 
λόγω περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και δεν πρόκειται να 
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ουγγαρίας όσον αφορά τα ζητήματα που 
ήγειρε ο αναφέρων.

Να σημειωθεί ότι όποιος θεωρεί ότι τα δικαιώματα ή οι ελευθερίες του, που κατοχυρώνονται 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχουν παραβιαστεί μπορεί 
να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αφού πρώτα 
εξαντλήσει όλα τα εσωτερικά ένδικα μέσα.


