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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1267/2011 dėl naujojo Vengrijos teisės akto, pagal kurį baudžiami 
benamiai piliečiai, kurią pateikė Vengrijos pilietis Patric Lausch

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi Vengrijos vyriausybe, kuri ketina 2012 m. sausio 1 d. pradėti 
taikyti teisės aktą, pagal kurį benamiai piliečiai bus baudžiami 700 EUR bauda arba jiems bus 
galima skirti laisvės atėmimo bausmę. Peticijos pateikėjas mano, kad laikyti tokius asmenis 
nusikaltėliais tokiu metu, kai yra įgyvendinamos griežtos taupymo priemonės, Europos 
Sąjungos valstybei narei nedera ir kad tai yra žmogaus teisių pažeidimas. Be to, peticijos 
pateikėjas teigia, kad kalėjimai ir taip jau yra užpildyti 138 proc. Peticijos pateikėjas nori, kad 
Europos Sąjunga nedelsiant imtųsi veiksmų ir užkirstų kelią šių nuostatų taikymui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. balandžio 30 d.

„Pagal Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Europos Komisija 
neturi bendrųjų įgaliojimų imtis veiksmų. Tai gali daryti tik tokiu atveju, jei klausimas susijęs 
su Europos Sąjungos teise.
Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį šios chartijos 
nuostatos skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. 
Remiantis pateikta informacija, nepanašu, kad šis klausimas būtų susijęs su Sąjungos teisės 
įgyvendinimu. Už priemones, kuriomis siekiama kovoti su benamyste valstybėje narėje, visų 
pirma atsako nacionalinės regioninės ir vietos valdžios institucijos. Todėl šiuo atveju tik 
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valstybės narės turi užtikrinti, kad būtų vykdomi jų su pagrindinėmis teisėmis susiję 
įsipareigojimai, prisiimti pagal tarptautinius susitarimus ir nustatyti jų vidaus teisės aktuose.

Tačiau Komisija žino benamystės, kuri yra viena iš radikaliausių socialinės atskirties formų, 
problemą. 2010 m. bendroje socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties ataskaitoje 
reikalaujama parengti ir įgyvendinti nacionalinius ar regioninius planus, kuriais skatinama 
imtis veiksmų kovoti su benamyste, ir nustatyti tam tikri aspektai, kuriuos reikėtų į juos 
įtraukti. Kovojant su benamyste kompetencija visų pirma priklauso ir atsakomybė tenka 
valstybėms narėms, prie kurių veiklos numatoma prisidėti veiksmais Europos lygmeniu. Iš 
Europos fondų finansuojama tokia veikla, kaip būsto užtikrinimo politikos, skirtos kovoti su 
benamyste, vertinimas, benamystės ir migracijos sąsajų tyrimas arba Europos NVO tinklai. 
Komisija ragina geriau panaudoti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos 
socialinį fondo (ESF) lėšas, palengvina pagrindinių veikėjų dialogą ir skatina valstybių narių 
pastangas kovojant su šia radikaliausia socialinės atskirties forma, atsižvelgiant į Europos 
kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planą. Savo socialinių investicijų srities dokumentų 
rinkinyje, kurį priėmė vasario 20 d., Komisija ir toliau skatina valstybes nares įgyvendinti 
struktūrines reformas, kuriomis siekiama kovoti su benamyste, pabrėždama, kad laikyti 
benamius nusikaltėliais yra neveiksminga, gėdinga, brangu ir taip nesprendžiamos socialinės 
problemos, susijusios su benamyste.

Išvada

Komisija, atsižvelgdama į skunde pateiktą informaciją ir į tai, kad ES neturi kompetencijos 
spręsti šį klausimą, negali toliau nagrinėti šio atvejo.

Peticijos pateikėjas dėl savo atvejo gali kreiptis į nacionalines valdžios institucijas, įskaitant 
teismines institucijas, ir, jei jis mano, kad pažeistos jo teisės arba laisvės, kurias užtikrina 
Europos žmogaus teisių konvencija, jis gali pateikti skundą Europos žmogaus teisių teismui.“


