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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1267/2011 af Patric Lausch, ungarsk statsborger, om den nye 
ungarske lovgivning, som straffer hjemløse statsborgere

1. Sammendrag

Andrageren klager over den ungarske regering, som fra den 1. januar 2012 vil håndhæve en 
lov, der pålægger statsborgere, som ikke har en bolig, bøder på 700 euro og evt. fængselsstraf. 
Andrageren mener, at det er upassende for en EU-medlemsstat at gøre en sådan situation 
strafbar i en tid, hvor der indføres besparelser, og at det undergraver menneskerettighederne. 
Han tilføjer, at fængslerne allerede har en belægning på 138 %. Han ønsker, at EU 
øjeblikkelig griber ind for at forhindre gennemførelsen af disse bestemmelser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

"I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generel beføjelse til at gribe ind. Kommissionen kan 
kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten.

I henhold til artikel 51, stk. 1, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder er chartrets bestemmelser alene rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
retten. På baggrund af de forelagte oplysninger synes den omhandlede sag ikke at have 
relation til gennemførelsen af EU-retten. Ansvaret for at træffe foranstaltninger til 
imødegåelse af hjemløshed påhviler primært de nationale, regionale og lokale myndigheder. 
Det er således hvad angår den her omhandlede sag op til medlemsstaterne selv at sikre, at 
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deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder – således som de fremgår af 
internationale aftaler og deres interne lovgivning – bliver overholdt.

Imidlertid er Kommissionen klar over problemet med hjemløshed, som er et af de mest 
ekstreme tegn på social udstødelse. Den fælles rapport fra 2010 om social beskyttelse og 
social inklusion opfordrede til udarbejdelse og gennemførelse af nationale eller regionale 
handlingsplaner og identificerede en række aspekter, som skulle indgå i disse planer.  
Foranstaltninger på EU-plan udformes således, at de supplerer indsatsen i medlemsstaterne, 
som har den primære kompetence og det primære ansvar for bekæmpelse af hjemløshed. Der 
ydes EU-støtte til aktiviteter som f.eks. evaluering af boligpolitikker til imødegåelse af 
hjemløshed, en undersøgelse af forbindelserne mellem hjemløshed og migration, og 
europæiske ngo-netværk. Kommissionen slår til lyd for en forbedret anvendelse af EFRU og 
ESF, fremmer dialogen mellem centrale aktører og støtter medlemsstaternes bestræbelser på 
at imødegå denne mest ekstreme form for social udstødelse inden for rammerne af den 
europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse. I sin sociale investeringspakke, som 
blev vedtaget den 20. februar, opfordrer Kommissionen endvidere medlemsstaterne til at 
gennemføre strukturelle reformer til imødegåelse af hjemløshed, mens den samtidig 
understreger, at kriminalisering af hjemløse synes at være en ineffektiv, stigmatiserende og 
bekostelig måde at gribe problemet an på og ikke tager fat på de sociale faktorer bag 
hjemløshed.

Konklusion

På baggrund af de elementer, der indgår i klagen, og i betragtning af, at EU ikke har nogen 
kompetence på området, kan Kommissionen ikke forfølge sagen yderligere.

Andrageren kan indbringe sin sag for de nationale myndigheder, herunder domstolene, og 
hvis han mener, at hans rettigheder eller frihedsrettigheder som garanteret ved den europæiske 
menneskerettighedskonvention er blevet krænket, kan han indgive klage til Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol.” 


