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ПРАВНА ЗАШТИТА ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗНИКА У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ
КОНВЕНЦИЈЕ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА
Доц. Д-р Сејдефа Џафче
Абстракт:
Овој рад врши анализу правне заштите пореских обавезника у оквиру
Европске Конвенције о људским правима. Анализу коју ћемо направите треба
да нам покаже колико Конвенција, односно Суд за људска права у Стразбуру у
примени и тумачењу Конвенције штити права пореских обавезника, наспрам
јавног интереса државе чланице. Као основ заштите права пореских
обавезника у оквиру Конвенције налазимо у члану 6 ставу 1, члану 8, члану 14 у
корелацији са Протоколом XII, и Протоколом I Конвенције, из којих произлазе
право на правично суђење, право на поштовање приватне сфере пореских
обавезника, забрану дискриминације, и право на својину.
Kључне речи: правна заштита пореских обавезника, Европске
Конвенције о људским правима, Суд за људска права, правично суђење, право на
поштовање приватне сфере пореских обавезника, забрана дискриминације, и
право на својину.
УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Савремена правно-политичка наука људска права опредељује као
скуп минимално морално-политичких захтева природног карактера, који
сваки појединац поседује, и у односу на (против) државну власт друштва у
коме живи. Луис Хенкин (Luis Henkin (1917-2010)) је на ставу да су ти захтеви
признаети на основу права, као право, а не на основу љубави, добре воље,
милости и милостиње.
Правна заштита људских права традиционално се одвијала у оквиру
националне јурисдикције. Традиционални став у односу на субјекте
међународног права био је да јединствено суверене државе могу бити
субјекти међународне заштите и међународног права1. Савремена концепција
међународног права о правама човека каже: појединац има статус субјекта

1

Доцент Правног факултета ФОН Универзитета, Скопље, е-маил gjsejdefa@yahoo.com.
Verdross, Simma, Universelles Völkerrecht, 3. Auflage, Berlin, 1984.

228 │

Sejdefa Džafče

права, има овлашћење да ужива и да врши свое право. Стиме појединац има
право на правну заштиту своих права, правним средствима међународне
заштите, као и да тражи одговарајућу дужност државе за њихово ефикасно
спровеђивање.
Права пореских обавезника припадају у групу грађанско-субјективних
права, као права чије остварување је везано за постојање корелативне
обавезе државе. Ако остваривање ових права представња заједнички интерес
државе и пореских обавезника, онда се поставља основно политичко-правно
питање колико је држава спремна да поштује ове заложбе и да притом
заштити јавне интересе.
1. Домен примене Европска конвенција о људским правима
Један од инструмената заштите људских права и граѓанско субјективних права на међународном нивоу је Европска конвенција о
људским правима и основним слободама (даље у тексту Конвенција).
Конвенција је настала у окриљу Савета Европе у заложби народа Европе за
другачији однос човека према органима државе власти у сопственој држави.
Конвенција представља један заокружен систем заштите људских права на
супстанционалном и на процедуралном нивоу.2
За први пут у историји Конвенција је омогућила да се појединац јави
као субјект међународног права. Државе чланице Савета Европе су дужне да
поштују и гарантују заштиту права свих грађана који долазе у контакт са
државним органима. Конвенција имплицира забрану злоупотребе власти
(détournement de pouvoir), у смислу права држава-потписница да наметну
ограничење на права и слободе које гарантује Конвенција.3
Наиме у овом члану Конвенција пружа процесноправну гаранцију
титулаторима права Конвенције који су учесници у грађанско-судском
поступку и кривичном поступку. Према пракси Суда у Стразбуру члан 6 става
1 везује се за одлучивање осим о граѓанским правама и обавезама, и за
одлучивању у управним или дисциплинским поступцима.4 Овом приликом
нарочито важно да се члан 6 став 1 Конвенције примењује и када се ради о
правама титулатора Конвенције у управном поступку, без разлике дали орган
управе одлучује у пуној јурисдикцији или не.5
Проблем дефинисања ratione materiae члана 6 става 1 је везано за
јасно дефинисање грађанских права и обавезе у смислу Конвенције. Суд у
2
Halfer/ Slaughter, Toward Theory of Supranational Adjudication, The Yale Law Journal, 1997, стр.
288.
3
Emmanuel Decaux, Odgovornost države u okviru Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i
temeljnih sloboda, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu » God. 49 (2012), Broj 2 (104),
доступно на http://www.pravst.hr/zbornik.php?p=37&s=341,
4
За разлику од грађанских спорова, код одлучивања о кривичним поступцима Конвенција се
везује за кривични поступак који се води пред судовима.
5
ECHR, Skaerby, пресуда, 28.06.1990, Series A, no.180-B.
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Стразбури прави аутономно тумачење ових појмова у зависности од
карактера случаја.6 Осим овог проблема, постои тешкоћа у разграничењеу
јавног од приватног права. Стање у пракси Суда је следеће: под грађанска
права улазе и права који се заснивају на оним областима права који су
типично јавноправног карактера.7
Права пореских обавезника улазе у грађанско-субјективна права који
су гарантовани чланом 6 Конвенције. Порески поступак јесте посебни
управни поступак а Члан 6 Конвенције штити права титулатора Конвенције у
управном поступку.
Као основ заштите права пореских обавезника у оквиру Конвенције
налазимо у члану 6 ставу 1, члану 8, члану 14 у корелацији са Протоколом XII,
и Протоколом I Конвенције, из којих произлазе право на правично суђење,
право на поштовање приватне сфере пореских обавезника, забрану
дискриминације, и право на својину.
Анализу коју ћемо направите треба да нам покаже колико Конвенција,
односно Суд за људска права у Стразбуру (даље у тексту Суд у Стразбуру) у
примени и тумачењу Конвенције штити права пореских обавезника, наспрам
јавног интереса државе чланице.
2. Правни основ правне заштите пореских обавезника у оквиру
Конвенције
2.1. Члан 6 Конвенције - право на правично суђење
У складу Конвенције грађанско-субјективна права су гарантовани у
оквиру Европске конвенције о људским правима. Права пореских обавезника
припадају у групу грађанско-субјективна права, као права чије остварување је
везано за постојање корелативне обавезе државе.
Према француском теоретичару Jean Jacques Bienvenu, члан 6 који се
односи на право на правично суђење, чини се да ће дубоко утицати на
законодавство, праксу контроле у оквиру пореских парница.8
Но оно што ствара потешкоћу је сам текст члана 6 Конвенције у коме
је направљено разграничење између заштите од оспоривања права и обавеза
грађанског карактера, са јасним акценту који је стављен на кривичне
оптужбе.9 Суд у Стразбуру сматра да се члан 6 став 1 Конвенције не може
примењивати на материју јавног права, посебно на пореске поступке као
6

Ibid., стр.164, цитирано во: Frowein/ Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, Kommenter,
2. Auflage, Kehl/Starssbourg/Arlingon, 1996.
7
Ibid., стр. 164. Сумирано произлази да у ову категорију не улазе само субјективна граѓанска
права већ и: права имовинског карактера; права социјалног осигурања и радног права; и одлуки
који имају директно или индиректно дејство на грађанска права и обавезе.
8
Jean Jacques Bienvenu, Thierry Lambert, droit fiscal, Presses Universitaires de France, 1 re
edition:1987, Paris 1087, стр. 104.
9
Ибид стр. 104.
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такве, зато што се не односе на спорове у вези са грађанским правама и
обавезама.10 Са друге стране Конвенција гарантује права у вези са управним
поступивањем органа државне управе.11 Поступак утвеђивања и наплате
пореза јесте управни поступак који се води пред управним органом, у овом
случају пореског органа. Став Суда у Стразбуру јесте да је порезна материја
искључена из заштите у оквиру Конвенције зато што опорезивање спада у
домен јавног права а односи између порезних обавезника и порезних органа
јавно-правнног карактера.
Став је да су новчани ефекти на пореске обавезнике које настају као
резултат пореских обавеза не представљају основ или чињеницу да се
подведу у области грађанских права и обавеза у складу са Конвенцијом.
Субјективна грађанска права који се не могу штитити у оквиру члана
6, између осталих12 су, опште порезне и царинске обавезе и законитост у
њиховом утврђивању.
Јадинствена примена у члану 6 у јуриспруденцији Европског суда
налазе порезне казне. Наиме порезне казне улазе у категорији казнених
оптужби, који заједно са кривичним делима, којима је обезбеђена заштита у
оквиру Конвенције представљају порезни прекршаји, код којих циљ санкције
јесте генерална превенција, кажњавање и новчана казна која може да буде
висока.13
У вези пореских казни Суд је у својој пракси оценио да се пореске
казне могу третирати као кривичне казне када су доведени у питању
интереси свих граађана у својству пореских обавезника, стиме да имају
тенденцију репресије на опредељена понашања, када се базирају на норму
општог карактера. Гаранција за фер суђење је неопходна у спорној фази
поступка.14 По питању порезне казне, иако за њихово изрицање су надлежни
управни органи, у складу са Конвенцијом ипак представњају кривичне
оптужбе.
По овом питању карактеристичан је случај Ferrazzini v. Italy.15 У овом
случају Суд у Стразбуру одбиће захтев пореског обавезника у вези предугог
трајања пореско-судског поступка, са образложењем да се гаранције за
правично суђење не могу примењивати на пореске случаје. Или случај
10

ECHR, 20 април 1999, бр 41601/98 et 41775/98, Vidacar SA c/ Espagne et Opergrup SL c/Espagne.
Заштита од управног постапивања осим са Конвенцијом су предвиђени и у пракси Европског
суда за људска права, сумирано у актима Комитета министра Савета Европе, Резулуције (77) 3 о
заштити појединца у односу на акте органа управе, Препорука R(80) 2 о вршање дискреционих
права управних органа, Препорука R(89) 8 о привременој судској заштити у управној поступци,
Препорука R(2003) 16 у вези извршивања управних и судских одлука у области управног права,
Препорука (2004) 20 о судској ревизији управних аката и Препоруке R(2007) 7 о доброј управи.
12
N. Mol, K. Harbi, Pravo na pravično suđenje: vodič za primenu člana 6 Evropske
konvencije o ljudskim pravima, Beograd, 2007, стр. 28-31.
13
Janošević v. Sweden, 2002.
14
ECHR, 24 фебруар, 1994, Bende-noun, DF, 1994, 21-22, comm.. 989
15
Ferrazzini v Italy 1 [2001] 2 ECHR 3 464 4 Ferrazzini v. Italy, app. no. 44759/98, 2002.
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Bendenoun v. France 16 кој представња преседан у пракси Европског суда.
Наиме порески обавезник се жали на осуду због избегавања плаћања пореза.
Суд је прихватио тужбу са образложењем да кривични карактер преовлађује
у тужби, и да се на предмет може примените члан 6 став 1 Конвенције.
Можемо закључити да се пракса и тумачење Конвенције од стране
Суда у Стразбуру ипак иду у смеру заштите јавних интереса државе. Члан 6
Конвенције јединствено налази примену у пореске случаје у којима је већ
изречена пореска казна од стране управних тела. Наиме пореске казне улазе у
категорији казнених оптужби, чији циљ санкције јесте генерална превенција
и кажњавање. У другим случајевима право на правично суђење не могу
уживати порески обавезници.
Произлази да је сва нада да се гаранције члана 6 Конвенције прошире
и на спорове по пореској основи у блиској будућности.17 Јединствено светло у
ово тунелу јесте гласање Великог већа судија, 11:6 у случају Ferrazzini v Italy
које даја неду да ће се став судија променити у смеру заштите правне
позиције пореских обавезника у пореском поступку.
Одбивање да се прошири примена члана 6 става 1 Конвенције је
мотивисано због “еволуције које могу да се десе у демократским друштвима
не односе се на основу природе обавезе појединаца или компаније за плаћање
пореза. Већ у односу на време усвајања Конвенције, када није постојала нова
интервенција државе у “грађански“ домен живота појединаца.18
2.2. Члан 8 Конвенције - право на поштовање приватног и породичног
живота.
Према виђењу Швајцараца, слобода појединаца
је битнија од
фискалног интереса (државе), чак и по цену да се та слобода кад кад
злоупотребљава. (M. Болдвин, Швајцарски савезни савет, 1967).
Наши су предци преко пореза купили слободу. Монтескије у свом делу
“Злоупотреба слободе“ ће напоменути да су људи који живе у слободу
допустили да буду надзирани и да плаћају вискои порези, и кад се једном
суоче са тим стањем не могу се вратити у првобитном стању.19
У националним законодавствима држава задирања у приватну сферу
пореским обавезницима није чврсто ограничено у оквиру уставних
принципа. Ниво заштите права на приватност се оцењеује из призме мере у
којој се нарушује приватност и циљ који треба да се постигне. Посебно је
дискутабилно питање заштите права на приватност у поступку међународне
16

Case of Bendenoun v. France (3/1993/398/476) by European Court of Human Rights
Jean Jacques Bienvenu, Thierry Lambert, droit fiscal, Presses Universitaires de France, 1 re
edition:1987, Paris 1087, стр. 104.
18
Ибид 106, ова пракса Европског суда у јулу 2004 је била прихваћена од стране Врховног
савета Француска.
19
De Montesquieu, The Spirit of Law, Birmingham, стр. 267,
17
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правне помоћи и размену информација о пореским обавезницима од стране
држава. На овом плану државе напуштају принцип банкарске тајне, што
директно доводи у питање ниво заштите приватне сфере пореских
обавезника. Савремени трендови бележе заложбе OECD-а преко низа мера
које су предузели како би омогућили пристап банкарским информацијам у
пореске циљеве. Ако погледамо заложбе ОЕЦД-а забележићемо видљиву
акцију ка успостављању система глобалне размене информација моја може да
резултише целосним увидом у финансиске токове света.20
Ово фундаметално право за пореске обавезнике гарантује члан 8
Конвенције који укључуве: право на приватност, право на поштовање
преписке, право на породични живот, право на поштовање стана.21 У
најширем смислу, право на приватност обухвата све аспекте људског живота
који доприносе његовом слободном развоју.22 У циљу остваривања овог права
државе су дужне да се уздрже задирањеу у приватну сферу правних или
физичких лица, као и да обезбеде услове за остваривање ових права у оквиру
свог законодаства. Суд у Стразбуру је на ставу да су државе чланице дужне да
обезбеде право на приватност у свим његовим аспектима.
Члан 8 предвиђа да кршење права на приватност може да потиче од
стране државних органа и од стране приватних лица.
У складу члана 8, право на приватност није апсолутно право,
Конвенција предвиђа и околности у којима може да се ограничи. Ограничење
права приватности према ставу Суда у Стразбуру је непоходна у
демократском друштву. Стиме да ограничење треба да буде пропорционално
у постизању општог интереса.
По питању одређивања шта се сматра “неопходно у демократским
друштвима“ државе чланице имају дискреционо право то да утврде. Мера
ограничења права од стране државе у крајној линии цени Суд у Стразбуру у
складу са Конвенцијом.
Европска Конвенција у члану 8 ставу 2 предвиђа услове под којима
може да се ограничи право на приватност и то: уколико се ради о интересу
националне безбедности, јавне безбедности, или економске добробити
земље, ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или
морала, или заштите права и слободе других.
У овом контексту заштите права приватности пореских обавезника су
у директној корелацији са економском добробите земље. На овај начин право
приватности пореских обавезника ће бити ограничено како би се заштитили
јавни интереси државе.

20
Сејдефа Џафче, Заштита на правата на даночните обврзници во Република македонија и во
Европска унија, докторска дисертација, Скопље, 2012, стр. 338.
21
Сва су ова права повезана и не могу се посматрати одвојено.
22
Александар Јакшић, Европска ковенција о људским правима – коментар-,Правни факултет,
Београд, 2006, стр. 250.

Pravna zaštita poreskih obaveznika u okrivu Evropske konvencije o ljudskim pravima

│233

Без разлике што член 8 Конвенције у циљу ефикасне заштите
приватне сфере поединаца имплицира и обавезу државе чланице Конвенције
да своим позитивним деловањем и мерама у свом законодавству, јудикатури
и извршној власти обезбеди услове за поштовање права из члана 8
Конвенције,23 ипак Конвенција не пружа цврсте гранције за пореске
обавезнике о заштити права на приватност.
2.3. Члан 14 Конвенције и Протокол XII - право забране дискриминације
Члан 14 Конвенције предвиђа забрану дискриминације у вези са
уживањем права и слободе које су гарантоване у Конвекнцији.
Принцип једнаквости је једно од основних постулата пореског права,
који је у директној корелацији са принципом законитости. Савремено
пореско право почива на принципу законитости које предвиђа да се
јединствено законом може увести порез, нема пореза без закона (Nullum
tributum sine lege). Овај принцип у савременим друштвима је подигнут на
уставно рамниште, Устав Француске у члану 34, Устав Белгије у члану 170,
Устав Италије у члану 23 и др. Принцип законитости у пореском поступку и
принцип недискриминације су постулати правне сигурности пореским
обавезницима.
Принцип недискриминације значи да се различито могу третирати
порески обавезници који се налазе у различитим ситуацијама. Принцип
еднаквости који је у директној корелацији са принципом недискриминације
је посебно важан у процедури наплате пореза.
Конвенција у члану 14 забрану дискриминације не предвиђа као
аутономно право. Позивање на ово право је везано за постојање повреде
права из Конвенције, односно од члана 2 до члана 13. Непостојење опште
забране дискриминације је допуњено доношењем Протокола XII, чиме је
превазиђен битан недостатак у самој Конвенцији.
Преко допуне члана 14 наведеним Протоколим уведена је општа
забрана дискриминације, не само у вези са уживањем права гарантованим у
Конвенцији, већ и права која су предвиђена у националној јурисдикцији
државе чланице. Дакле општа забрана дискриминације члана 1 Протокола XII
представња аутономно и свеобухвато право о забрани сваке врсте
дискриминације.24
Забрана дискриминације предвиђа позитивне и негативне обавезе
држава чланица Конвенције. У овом смислу државе су дужне да обезбеде, у
оквиру свог законодавста, забрану дискриминације, као и да отклоне све
могућности да сама легислатива државе будe дискриминаторна. Тако да у
складу члана 14 државе су дужне да елиминишу дискриминацију на ниво
23
ECHR, Johnston and others, пресуда из 18.12.1986, Series A, no. 112, br. 57; ECHR, Hatton,
пресуда из 2.10. 2001, бр.95.
24
Explanatory Raport, број 22.
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лица приватног права, као и на нивоу акте јавних власти. Док Протокол XII, у
члану 1 ставу 2 се изрично везује за дискриминацију акта органа јавне
власти.
Дискриминацију у смислу члана 14 и Протокола XII постоји уколику су
испуњени следећи услови:
- да се исте или сличне чињенице третирају различито, и
- да се различите чињенице третирају исто.25
Конвенција без ограничења предвиђа забрану дискриминацију која се
примењује на пореске случаје и које се односе на право једнаквости пореских
обавезника у пореском поступку. Принцип недискриминације у основу
дисциплинирају спровођење пореске власти и отварају могућност широкој
контроли конвенционалности пореских органа.26
2.4. Протоколот 1 Конвенције – право заштите својине
Жан Жак Русо је истакао „Модерни се живот не може замислити без
опорезивања“ и „ Не постои право слободе без пореза, но сами су порези
задирање у слободу грађана“.
Наиме члан 1 Протокола I Конвенције, inter alia, гарантује право
мирног уживања права своине (оргинал ang. property, ili fr. propriété). У
складу овог члана, у пракса Суда постоји јасни став да се заштита односи на
право своине и то приватне своине. Гаранција члана 1 Протокола укључује и
право уживања своине, коришћења право своине и заштита од арбитрираног
лишења права своине. Члан 1 гарантује и друга имаовинска права као на
пример право на обртничке и привредне делатности, неимовинска права
привредног друшта (goodwill),27 као и остали привредни интереси имовинске
природе, како и имовинско правне позиције физичких лица.
У смислу Протокола 1 под “својином“ спадају и сва потраживања
правних и физичких лица према фиксусу, у коју улазе и порези.28
Остваривање овог права подразумева и извршавање и позитивних
обавеза држава чланица са циљем омогућивање остварување права
гарантованим Протоколом 1 члана 1. Важно је напоменути да се позитивне
обавезе на државе односе и на заштиту од свакаквог попречивања права
своине од стране трећих лица приватног права, и од стране државних органа.
У овом смеру је и пракса Суда, тачније у случају Gasus Dissier und
Foerderungstechnik,29 које право своине тумачи аутономно у смеру поимања
међународног права без разликe на унутрашно право државе.
25

ECHR, Belgian linguistic case, пресуда од 23.07.1968, Series A, br. 6, p.34, br.9.
Jean Jacques Bienvenu, Thierry Lambert, droit fiscal, Presses Universitaires de France, 1 re
edition:1987, Paris 1087, стр. 105.
27
ECHR, Van Marle, пресуда од 26.06.1986, Series A, no. 101, br. 41.
28
ECHR, Dangeville, пресуда од 16.04.2002, RDJ, 202-III, br 48.
29
ECHR, Gasus Dissier und Foerderungstechnik, пресуда од, 23.02.1995, Series А, no. 306, br.53.
26
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Члан 1 Протокола предвиђа услове под којима може да дође до
лишења или ограничења права својине. Ради се о следећим условима:
уколико се ради о јавном интересу, уколико је прописано законом, и у складу
са општим начелама међународног права. Протокол даје право државама
чланица дискреционо да одреде када се ради о “општом“ или “јавном
интересу“. Стиме да став 2 наводи наплату порезе и других дађбина као
категорије које директно улазе у јавни (општи)30 интерес државе. Значи да су
захтеви за заштиту права своине због плаћања пореза, дађбина и казни
начално издвојени из примене члана 1 Протокола 1, а остављени у
ускључивој надлежности унутрашњем праву држава чланица Конвенције.
Наиме не постои захтев „општог интереса“, већ се претпоставља.
Могућности за везивање Протокола 1 и члана 1 у вези плаћања пореза
су минимални. Наиме, лишење права своине у поступку плаћања пореза и
других дађбина треба да укњучи и друге услове које важе за све друге начине
лишење права својине. Суд у Стразбуру у случају Gasus Dissier und
Foerderungstechnik31 јасно је заузео став да се лишење права својине због
плаћања пореза и других дађбина и казни противно члану 1 Протокола 1, а
може да постои само ако је лишење права својине арбитрирано и
непропорционално. Арбитрираност и пропорционалност мера Суд ставља у
корелацији са равнотежом између појединачног и општог интереса.32
Ниво дизбаланса се оцењује на основу дужине трајања мера,
могућности са се иста подвргне судској контроли, сигурноста правних
последица која може да изазове, као и могућност појединац да може да
оствари право надоместа на штету или обештетење због лишења од
слободе.33
У складу са предвиђеним условима и околкностима порески
обавезници могу да заштите свое право, у смислу Члана 1 Протокола 1
уколико буде загрозено његово право на својину од стране пореских власти:
уколико настане дизбаланс појединачног и јавног интереса у поступку
опорезивања. Протокол преко заштите права на своину може да заштити
пореске обаврзнике од арбитрираног и непропорционалног пореског терета.
За нас је јако значајан случај Ferrazzini v. Italy, у коме се огледа позитиван
тренд гласања Великог већа, са 11:6 гласова што искрено даје наду да ће се
став судија промениту у корист пореских обавезника.

30

У основи између појмова “јавног“ и “општог“ интереса не постои разлика.
Ibid., бр. 62
32
ECRH, Phocas, RDJ, 1996-II, br.53.
33
Протокол 1 и члан 1 државама не намеће обавезу у свом законодавству да предвиде надомест
на штету.
31
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Закључак
Европска конвенција о људским правима представља један од
инструмената заштите људских права и граѓанско субјективних права на
међународном нивоу. За први пут у историји Конвенција је омогућила да се
појединац јави као субјект међународног права.
Правну заштиту коју предвиђа Конвенција представља ефикасан
механизам контроле унутрашних законодавства држава чланица. У овом
контексту је и неопходност ефикасне правна заштита пореских обавезика на
међународном нивоу. Анализу коју смо направили у вези међународне
правне заштите пореских обавезника пред Судом у Стразбуру у оквиру права
гарантованих Конвенцијом показује да је правна заштита на јако ниском
нивоу. Актуелност ове проблематике посебно долази до изражаја у условима
у којима се налазе порески обавезници: повећана потреба за јавним
средствима, где су механизми за њихово обезбеђивање и наплату од стране
државе сасвим несразмерни и непропорционални са правама пореских
обавезника и циљеве које треба да се остваре.
Овабезе државе у складу Конвенције јесу: држава не сме да крши
гарантована људска права, држава је дужна да обезбеди свим лицима
уживање гарантованих људских права, и држава је дужна да обезбеди да
унутрашно право буде компатибилно са одредбама Конвенције. Остаје
дилема о нивоу ограничења поменутих права пореских обавезника из члана
6, члана 8, члана 14, Протокола I и Протокола XII које предвиђа Конвенција и
спровеђује Суд у Стразбуру, и дали то ниво је у смеру постизања јавних
интереса државе. У основи кад се понашање пореских обавезника сведе у
смеру поверења држави и правну свест припадности према идентитету
државе тада можемо да кажемо да је постигнута сразмерност мера са циљем.
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LEGAL PROTECTION TAXPAYERS IN EUROPEAN UNION UNDER EROPEAN
CONVENTION ON HUMAN RIGHTS
PhD Sejdefa Dzafce
Summary:
This paper analyzes the legal protection of taxpayers in the European
Convention on Human rights. The analysis that we have to show colic Convention
to Human Rights Court in Strasbourg applied interpretation of the Convention
protects the rights of taxpayers, as opposed to the public interest of Member State.
As based backup rights of taxpayers in the cassette of the Convention found in
article 6 § 1, article 8, article 14 are correlated Protocol XII Conventions and
Protocol I, the log derived the right to a fair trial, the right to a private sphere of
respect of taxpayers, Block-discrimination and the right to property.
Key words: legal protection of taxpayers, the European Convention on
Human Rights, the Court of Human Rights, a fair trial, the right to a private sphere,
respect of taxpayers prohibition of discrimination and the right to property.

