ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η Βουλή εκλέγει τον Επίτροπο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων ως εντεταλμένο της που λογοδοτεί αποκλειστικά και μόνο στην
ίδια.
Βάσει του άρθρου 18 του Νόμου CXI του έτους 2011 περί Επιτρόπου των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων («Ν. CXI/2011») καθένας έχει δικαίωμα να κάνει προσφυγή στον Επίτροπο
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εάν κατά την κρίση του η ενέργεια ή η παράλειψη κάποιας
Αρχής, όπως είναι για παράδειγμα:
– τα διοικητικά όργανα,
– οι τοπικές αυτοδιοικήσεις,
– οι αυτοδιοικήσεις εθνικοτήτων,
– τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με υποχρεωτική συμμετοχή,
– ο Ουγγρικός Στρατός,
– τα Σώματα Ασφαλείας,
– κάθε άλλη Αρχή που εκτελεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα, όταν ενεργεί υπό
την ιδιότητά της αυτή,
– οι προανακριτικές Αρχές ή τα προανακριτικά όργανα των εισαγγελιών,
– οι συμβολαιογράφοι,
– οι δικαστικοί επιμελητές παρά τω ανωτέρω δικαστηρίω,
– οι ανεξάρτητοι δικαστικοί επιμελητές ή
– οι οργανισμοί παροχής δημοσίων υπηρεσιών,
προσβάλλει ή απειλεί άμεσα να προσβάλει θεμελιώδες δικαίωμα του προσφεύγοντος, υπό την
προϋπόθεση ότι έχει εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα διοικητικά ένδικα μέσα –μη
συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής αναθεώρησης διοικητικής πράξης– ή εάν δεν έχει
προβλεφθεί ένδικο μέσο.
Ως οργανισμοί παροχής δημοσίων υπηρεσιών λογίζονται – ανεξάρτητα από την
οργανωτική τους μορφή
– οι οργανισμοί που ασκούν ή συμμετέχουν σε κρατικά ή τοπικά αυτοδιοικητικά
καθήκοντα,
– οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας,

– οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας,
– οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην παροχή ή διαμεσολάβηση κρατικών ή
κοινοτικών ενισχύσεων,
– οι οργανισμοί που ασκούν δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται από τη
νομοθεσία ως παροχή δημοσίων υπηρεσιών και
– οι οργανισμοί που παρέχουν νομοθετικά προβλεπόμενες υπηρεσίες των οποίων
η χρήση είναι υποχρεωτική.
Για τους οργανισμούς παροχής δημοσίων υπηρεσιών μπορεί να διενεργηθεί εξέταση
αποκλειστικά και μόνο ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν.
Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση σοβαρής προσβολής των θεμελιωδών
δικαιωμάτων μεγάλης ομάδας φυσικών προσώπων ο Επίτροπος των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων μπορεί να διενεργήσει εξέταση της ενέργειας ή της παράλειψης
οργανισμών οι οποίοι δεν λογίζονται ως δημόσιες ή άλλες Αρχές.

Ο Επίτροπος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει περαιτέρω εξουσίες:
Μπορεί να ζητήσει την εξέταση της συμφωνίας των νομοθετημάτων με τον Θεμελιώδη Νόμο
από το Συνταγματικό Δικαστήριο.
Ο Επίτροπος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και οι αναπληρωτές του, επί θεμάτων
προστασίας των συμφερόντων των μελλουσών γενεών και των δικαιωμάτων των
εθνικοτήτων της Ουγγαρίας, αντιστοίχως, παρακολουθούν την πραγμάτωση των
συμφερόντων των μελλουσών γενεών και των δικαιωμάτων των εθνικοτήτων της Ουγγαρίας.

Ο Επίτροπος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν μπορεί να εξετάσει τις ενέργειες
– της Βουλής,
– του Προέδρου της Δημοκρατίας,
– του Συνταγματικού Δικαστηρίου,
– του Κρατικού Ελεγκτικού Συνεδρίου,
– των δικαστηρίων και
– των εισαγγελιών, εκτός από τα προανακριτικά όργανα των εισαγγελιών.
Κατ’ εξαίρεση, ο Επίτροπος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να επιληφθεί και σε
περιπτώσεις που βάσει της προσφυγής μπορεί να υποτεθεί ότι η ενέργεια ή η παράλειψη

οργανισμών –εκτός των παραπάνω φορέων– οι οποίοι δεν λογίζονται ως δημόσιες ή άλλες
Αρχές προσβάλλει σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα μεγάλης ομάδας φυσικών προσώπων.

Ο επίτροπος δεν μπορεί να επιληφθεί, αν
• έχει παρέλθει πλέον του έτους από την κοινοποίηση της τελεσίδικης
διοικητικής πράξης που εκδόθηκε επί του παραπόνου,
•

η διαδικασία έχει κινηθεί πριν από τις 23 Οκτωβρίου 1989,

• έχει κινηθεί δικαστική διαδικασία για την αναθεώρηση της διοικητικής
πράξης ή έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
• ο υποβάλλων την προσφυγή δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητά του και ως
εκ τούτου η εξέταση δεν μπορεί να διενεργηθεί. (Κανείς δεν πρέπει να υποστεί
δυσμενείς συνέπειες λόγω της προσφυγής στον Επίτροπο των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων.)

Ο Επίτροπος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απορρίπτει την προσφυγή, αν
•

δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή

•

είναι σαφώς αβάσιμη,

• έχει υποβληθεί εκ νέου, χωρίς όμως να περιέχει νέα πραγματικά γεγονότα ή
στοιχεία επί της ουσίας.

Ο Επίτροπος των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μπορεί να απορρίψει την προσφυγή, αν
•

υποβλήθηκε ανώνυμα ή

• κατά την κρίση του η κατάχρηση που αναφέρεται στην προσφυγή είναι ήσσονος
σημασίας.
Τρόπος υποβολής παραπόνου:
Η προσφυγή και η διαδικασία του Επιτρόπου δεν υπόκεινται σε τέλος. Οι πολίτες
μπορούν να υποβάλουν τα παράπονά τους εγγράφως ή προφορικά αυτοπροσώπως. Η
αίτηση συνιστάται να συνοδεύεται από αντίγραφα των μέχρι τώρα εγγράφων που
είναι απαραίτητα για την εξέταση της υπόθεσης. Εάν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
θέλετε να στείλετε ειδικά παράπονο στον Επίτροπο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
τους νομικούς αναπληρωτές του ή στην Υπηρεσία, παρακαλείσθε να
χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση

panasz@ajbh.hu
η οποία προορίζεται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.
Επισημαίνεται ότι η διεκπεραίωση των παραπόνων που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ακολουθεί επίσης τους γενικούς κανόνες της διαχείρισης υποθέσεων. Για την
αποτελεσματική διεκπεραίωση του παραπόνου σας παρακαλείσθε να δώσετε στην προσφυγή
σας τη μόνιμη διεύθυνση και την ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Ελλείψει αυτών, δεν θα
ασχοληθούμε επί της ουσίας με το παράπονό σας, εάν υποβλήθηκε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Εφόσον το ζητήσει ο υποβάλλων την προσφυγή, ο Επίτροπος δεν θα
αποκαλύψει την ταυτότητά του.
ταχυδρομική διεύθυνση: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
(Υπηρεσία του Επιτρόπου των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)
1387 Budapest Pf. 40.
Για να υποβάλετε το παράπονό σας αυτοπροσώπως, πρέπει να κλείσετε συνάντηση.
Συνάντηση μπορείτε να κλείσετε στο τηλέφωνο 06-1-475-71-00 ή με ηλεκτρονική κράτηση
ώρας μέσω της ιστοσελίδας μας.
Ωράριο Γραφείου Παραπόνων:
Δευτέρα: 09–16, μετά από προσυνεννόηση:
16–18
Τρίτη – Πέμπτη: 09–16
Παρασκευή: 09–12
διεύθυνση: Budapest V. ker., Nádor u. 22.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε:
• Για την ενέργεια του Επιτρόπου των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν ισχύει η
προθεσμία των 30 ημερών που προβλέπεται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων
των πολιτών.
• Κατά την άσκηση των καθηκόντων του ο Επίτροπος των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων ενεργεί με ανεξαρτησία και οι ενέργειές του έχουν ως μοναδικό
γνώμονα το Σύνταγμα και τους νόμους. Αν από τη διενεργηθείσα εξέταση
συμπεραίνει ότι συντρέχει περίπτωση κατάχρησης των συνταγματικών δικαιωμάτων,
μπορεί να προβεί σε συστάσεις για την επανόρθωσή της, απευθυνόμενος στην
ενδιαφερόμενη Αρχή ή στην προϊσταμένη Αρχή της, σε κάποιο οργανισμό παροχής
δημοσίων υπηρεσιών ή σε κάποιο νομοθετικό φορέα.
• Κανείς δεν πρέπει να υποστεί δυσμενείς συνέπειες λόγω της προσφυγής στον
Επίτροπο των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

