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Tema: Peticija Nr. 0755/2012 dėl Vengrijos teisinės sistemos, susijusios su 
sprendimu dėl mokesčių, trūkumų, kurią pateikė Vengrijos pilietis L. M.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra Vengrijos pilietis, nuo 1986 m. gyvenantis JAV. Jis teigia, kad 
kompetentingos institucijos neįvykdė 1979 m. priimto sprendimo dėl mokesčių ir dėl to jis 
smarkiai finansiškai nukentėjo. Jis bandė atgauti prarastą sumą kreipdamasis į teismą, bet 
nesėkmingai. Jis reikalauja, kad jam būtų visapusiškai atlyginta žala.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3 Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

Mokesčių grąžinimas, susijęs su peticijos pateikėjo pensija 

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip nacionalinės institucijos laikosi nacionalinės teisės. 
Kadangi jo peticija yra susijusi su visiškai nacionaline padėtimi, priklausančia Vengrijos 
kompetencijai ir politinei atsakomybei, Komisija negali šių procedūrų atveju imtis veiksmų.

Žmogaus teisių pažeidimai

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija netaikoma kiekvienam atvejui, kai tariamai 
pažeidžiamos pagrindinės teisės. Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms 
narėms taikomos tik tuomet, kai šios įgyvendina Europos Sąjungos teisę. Be to, Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje teigiama, kad „Chartijos nuostatos niekaip neišplečia 
Sutartyse apibrėžtos Sąjungos kompetencijos“.
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Kadangi šis atvejis yra nesusijęs su Europos Sąjungos teisės įgyvendinimu, Chartija yra 
netaikytina. Tokiais atvejais valstybės narės ir jų teisminės institucijos pagal savo 
nacionalinės teisės aktus ir su žmogaus teisėmis susijusius tarptautinius įsipareigojimus turi 
užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų veiksmingai gerbiamos ir saugomos.

Išvada

Atsižvelgdama į pirmiau nurodytas su mokesčių klausimu susijusias aplinkybes, Komisija 
mano, kad ši byla nepatenka į ES teisės taikymo sritį, todėl dėl peticijos pateikėjo pateiktų 
klausimų ji nepradės pažeidimo procedūros prieš Vengriją.

Reikėtų pažymėti, kad, kai išnaudotos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės, bet kuris 
asmuo, manantis, kad buvo pažeistos jo pagal Europos žmogaus teisių konvenciją 
užtikrinamos teisės, gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui.


