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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1267/2011, του Patric Lausch, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
νέα ουγγρική νομοθεσία που προβλέπει την επιβολή τιμωρίας στους άστεγους 
Ούγγρους υπηκόους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την επιβολή νομοθεσίας εκ μέρους της ουγγρικής κυβέρνησης, με 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012, που προβλέπει χρηματικές κυρώσεις ύψους 700 ευρώ, με 
το ενδεχόμενο φυλάκισης, στους υπηκόους που δεν διαθέτουν χώρο στέγασης. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι η ποινικοποίηση τέτοιων περιπτώσεων σε μια εποχή αυστηρών μέτρων λιτότητας 
δεν αρμόζει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπονομεύει τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Δηλώνει επίσης ότι η πληρότητα των φυλακών ήδη αγγίζει το 138%. Ζητεί την 
άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποτραπεί η εφαρμογή των εν λόγω 
διατάξεων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Απριλίου 2013

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει γενική αρμοδιότητα παρέμβασης. 
Δύναται να επέμβει μόνον εάν ανακύπτει ζήτημα σχετικό με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά 
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εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, δεν προκύπτει ότι 
το ζήτημα για το οποίο γίνεται λόγος σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. 
Τα μέτρα που αφορούν τους αστέγους σε ένα κράτος μέλος εμπίπτουν πρωτίστως στην 
αρμοδιότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Σε αυτήν την περίπτωση 
έγκειται στη δικαιοδοσία του κράτους μέλους να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις 
του σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά προκύπτουν από τις διεθνείς συμβάσεις 
και την εθνική νομοθεσία του.

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίγνωση του προβλήματος της έλλειψης στέγης που αποτελεί μία 
από τις πιο ακραίες εκδηλώσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Η κοινή έκθεση του 2010 για την 
κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν εθνικά και περιφερειακά σχέδια δράσης σχετικά με την έλλειψη στέγης και 
προσδιορίζει ορισμένες πτυχές που πρέπει να συμπεριληφθούν. Η ανάληψη δράσης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ως στόχο να συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών, τα οποία 
έχουν την κύρια αρμοδιότητα και φέρουν την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση της 
έλλειψης στέγης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια ενισχύουν δράσεις που σχετίζονται με την 
αξιολόγηση των πολιτικών στέγασης για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, μια μελέτη 
σχετικά με τη συσχέτιση της έλλειψης στέγης με τη μετανάστευση ή ευρωπαϊκά δίκτυα μη 
κυβερνητικών οργανισμών. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η καλύτερη αξιοποίηση του Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, διευκολύνει το 
διάλογο μεταξύ των κύριων παραγόντων και προάγει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών για την αντιμετώπιση αυτής της ακραίας μορφής κοινωνικού αποκλεισμού στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Στη δέσμη μέτρων για τις κοινωνικές επενδύσεις που 
εγκρίθηκε στις 20 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, ενώ 
υπογραμμίζει ότι η ποινικοποίηση της έλλειψης στέγης φαίνεται να είναι 
αναποτελεσματική, δαπανηρή και δεν λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση του 
φαινομένου.

Συμπεράσματα

Βάσει των στοιχείων της καταγγελίας και λόγω του ότι η ΕΕ δεν είναι αρμόδια επί του 
θέματος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση.

Ο αναφέρων δύναται  να παραπέμψει την υπόθεσή του στις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, και αν θεωρήσει ότι έχουν παραβιαστεί τα 
δικαιώματα ή οι ελευθερίες του που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων. 


