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Tema: Peticija Nr. 0755/2012 dėl Vengrijos teisinės sistemos trūkumų, kurią pateikė 
Vengrijos pilietis L. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kurio dukra žuvo automobilio avarijoje, išsamiai aprašo tyrimo ir teisinių 
procedūrų trūkumus. Jis teigia, kad buvo pažeistos jo pagrindinės teisės, visų pirma teisė į 
sąžiningą procesą, ir prašo Europos Parlamento pagalbos.

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 2013 m. sausio 30 d.

„Iš esmės Komisijos įgaliojimai valstybių narių veiksmų ir neveikimo atvejais riboti, 
Komisija tik prižiūri, kaip taikomi Sąjungos teisės aktai, kontroliuojant Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismui (plg. ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį). Remiantis peticijos pateikėjo 
pateikta informacija, neatrodo, kad nurodytu atveju susijusi valstybė narė veikė 
įgyvendindama Sąjungos teisę.
ES priėmė Pamatinį sprendimą 2001/220/TVR dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose 
bylose (toliau – pamatinis sprendimas), kuriame sprendžiamas nukentėjusių asmenų teisių ir 
apsaugos klausimas. Vengrijai įstojus į ES (2004 m. gegužės 1 d.), šios šalies nacionalinės 
teisės aktai turi atitikti visus šiame pamatiniame sprendime nustatytus reikalavimus. Būtina
pažymėti, kad pamatiniai sprendimai tiesioginio poveikio nedaro, tačiau juos būtina 
įgyvendinti nacionalinėje teisėje. Be to, net jeigu Vengrija pamatinį sprendimą įgyvendina 
nepatenkinamai, dėl šios priemonės buvo deramasi pagal vadinamąją trečiojo ramsčio 
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procedūrą, o tai reiškia, kad Komisija neturi įgaliojimų pradėti pažeidimo tyrimo procedūros 
dėl šio pamatinio sprendimo neperkėlimo į nacionalinę teisę iki 2014 m. gruodžio 1 d. 
(pereinamojo laikotarpio po Lisabonos sutarties įsigaliojimo pabaigos).
Dėl apskritai prastos pamatinio sprendimo įgyvendinimo kokybės valstybėse narėse1, 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl naujos 
Nukentėjusiųjų direktyvos (2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų 
apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR), kuri 
visai neseniai paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kuri į nacionalinę teisę 
turi būti perkelta ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 16 d. Ši pagrindinė priemonė padės 
užtikrinti, kad su nukentėjusiaisiais ir jų šeimos nariais būtų elgiamasi pagarbiai, kad jie būtų 
informuojami apie procesines teises, kad šios teisės būtų remiamos ir ginamos, kad jie turėtų 
teisę kreiptis į teismą ir galėtų aktyviai dalyvauti baudžiamosiose bylose. Kai tik pasibaigs 
šios direktyvos įgyvendinimo terminas, dėl šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų 
nesilaikymo bus galima kreiptis į ES Teisingumo Teismą.“

                                               
1 Žr. Komisijos 2009 m. įgyvendinimo ataskaitą
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:LT:PDF.


