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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 ir Ungārijas valstspiederīgais, kas ir dzīvojis ASV kopš 1986. gada. 
Viņš apgalvo, ka kompetentās iestādes nav spējušas izpildīt 1979. gada lēmumu par 
nodokļiem, kā dēļ viņam ir bijuši ievērojami finanšu zaudējumi. Viņš ir centies atgūt šo 
summu, vēršoties tiesā, taču nav guvis nekādus panākumus. Viņš pieprasa atlīdzību pilnā 
apmērā.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

„Naudas atmaksa par lūgumraksta pensiju

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par valstu iestāžu rīcības atbilstību valstu tiesībām. Tā kā 
lūgumraksts attiecas uz pilnīgi iekšēju situāciju, kas atrodas Ungārijas kompetencē un pārziņā, 
Komisija iejaukties šajās procedūrās nav pilnvarota.

Cilvēktiesību pārkāpumi

Eiropas Savienības Pamattiesību harta neattiecas uz visām iespējamām pamattiesību 
pārkāpumu situācijām. Saskaņā ar 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Turklāt Līguma par 
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Eiropas Savienību 6. panta 1. punktā ir noteikts, ka „Hartas noteikumi nekādā ziņā 
nepaplašina Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.”

Tā kā šis gadījums nav saistīts ar Eiropas Savienības tiesību īstenošanu, Harta nav 
piemērojama. Šādos gadījumos dalībvalstīm, tostarp attiecīgajām tiesu iestādēm, ir 
jānodrošina efektīva pamattiesību ievērošana un aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem 
un starptautiskajām cilvēktiesību saistībām.

Secinājums

Lai ņemtu vērā iepriekšminētos apsvērumus attiecībā uz nodokļu jautājumiem Komisija 
uzskata, ka šis gadījums neattiecas uz ES tiesību piemērošanas jomu, un nesāks pienākuma 
neizpildes procedūru pret Ungāriju saistībā ar lūgumraksta iesniedzēja skartajiem 
jautājumiem.

Būtu jāatzīmē, ka ikviens, kas uzskata, ka ir pārkāptas viņas vai viņa tiesības un brīvības, kas 
ir noteiktas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, var vērsties ar 
prasības pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā pēc tam, kad ir izmantotas visas valsts 
iekšējās sūdzību izskatīšanas instances.”


