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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0755/2012, ktorú predkladá L. M., (maďarský štátny občan), 
o nedostatkoch právneho systému v Maďarsku, pokiaľ ide o daňové 
rozhodnutie

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je maďarský štátny občan žijúci od roku 1986 v USA. Tvrdí, že príslušné 
orgány nevykonali daňové rozhodnutie z roku 1979, v dôsledku čoho utrpel rozsiahle 
finančné straty. Túto sumu sa snažil vymôcť súdnou cestou, no bezúspešne.  Požaduje úhradu 
v plnej výške.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 11. októbra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 31. januára 2014

Vrátenie dane z dôchodku predkladateľa petície 

Predkladateľ petície sa sťažuje na nedodržiavanie vnútroštátneho práva zo strany 
vnútroštátnych inštitúcií. Keďže predložená petícia sa týka výhradne vnútroštátnej situácie, 
ktorá je v právomoci a politickej zodpovednosti Maďarska, Komisia nemôže do týchto 
procesov zasiahnuť.

Porušovanie ľudských práv

Charta základných práv Európskej únie sa nevzťahuje na všetky situácie údajného porušenia 
základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sa jej ustanovenia vzťahujú na členské štáty 
výlučne vtedy, keď vykonávajú právo Európskej únie. Okrem toho sa v článku 6 ods. 1 
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Zmluvy o Európskej únii uvádza, že „ustanovenia charty žiadnym spôsobom nerozširujú 
právomoci Únie vymedzené v zmluvách“.

Keďže predložený prípad sa netýka vykonávania práva Európskej únie, ustanovenia charty nie 
sú uplatniteľné. V takýchto prípadoch je vecou členských štátov vrátane ich súdnych orgánov, 
aby zabezpečili účinné dodržiavanie a ochranu základných práv v súlade s príslušnými 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.

Záver

Pokiaľ ide o otázku vrátenia daní, Komisia je na základe uvedených úvah presvedčená, že táto 
vec táto vec nepatrí do pôsobnosti práva EÚ, a preto vo veci prednesenej predkladateľom 
petície nezačne voči Maďarsku konanie o porušení povinností.

Treba poznamenať, že každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo slobody zaručené 
Európskym dohovorom o ľudských právach boli porušené, môže po vyčerpaní všetkých 
vnútroštátnych nápravných prostriedkov podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.


