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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0013/2009, внесена от Julio César de Oliveira Lopes, с португалско 
гражданство, относно разпоредбите във връзка с принципите на законност и 
пропорционалност на престъплението и наказанието, установени в член 49 
от Хартата на основните права на Европейския съюз

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва тежката ситуация, в която се е озовал при работата си 
като застрахователен брокер, и която е довела до съдебен процес. Той твърди, че 
незачитането на принципа „habeas corpus” от страна на португалските органи
представлява явно нарушение на разпоредбите на принципа на законност и 
пропорционалност на престъплението и наказанието, посочен в член 49 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз. Вносителят на петицията посочва също и че в 
този случай той е бил жертва на неизпълнение на разпоредбите на Директива 
2000/35/EО на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със забавяне на 
плащане по търговските сделки, и поради това призовава Европейския парламент да 
гарантира справедливо решаване на въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията се е оказал в трудна правна ситуация, която изглежда 
породена от обикновено нарушение на договор между него, като застрахователен 
брокер, и застраховател, базиран в Швейцария. Според него, заради особености на 
португалското право и някои предполагаеми грешки на съдебното производство в 
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Португалия, положението е довело в настоящия момент до предявяване на наказателно 
обвинение. Той твърди, че това е равносилно на нарушаване на основните му права, по-
специално на член 49 от Хартата относно пропорционалността на наказанието. 
Вносителят изразява раздразнението си от португалската прокуратура и от липсата на 
резултати от омбудсмана. Той моли Парламентът да се намеси в неговия случай. Наред 
с другото, вносителят споменава европейска директива относно забавяне на плащане по 
търговските сделки, чиято цел е да защищава малки предприятия като неговото.

На първо място, Комисията отбелязва, че обикновено отговорът на Парламента на 
петиции от този вид, когато вносителят на петицията иска намесата на Парламента в 
съдебно производство, е обявяване на петицията за недопустима на основание, че 
Парламентът няма право да се намесва в работата на съдилищата на държавите-членки.

Комисията също така припомня, че, както се посочва многократно в рамките на 
множество други петиции, съгласно Договора за създаване на Европейската общност и 
Договора за Европейския съюз Европейската комисия няма правомощия да се намесва 
по въпроси, които не са свързани с правото на Европейската общност.

Основната причина за проблема на вносителя на петицията е неизпълнение на 
договорно задължение от страна на брокера към застрахователя, което вносителят не 
отрича. Директивата относно забавяне на плащането, която споменава вносителя, няма 
отношение към случая и във всеки случай би предоставила защита в другата посока, 
т.е. в полза на брокера, ако застрахователят е забавил плащането.

Що се отнася до твърденията за нарушаване на основните права на вносителя, 
Комисията не може да разглежда твърдения за нарушаване на основните права, нямащи
никаква връзка с общностното право.

Заключение

В тази петиция Комисията не може да открие никакви факти, което биха обосновали
проследяването на случая по-нататък. Вносителят е предприел правилните стъпки в 
търсене на съдебна защита на национално равнище, а ако изчерпи тези възможности и
все още не е постигнал удовлетворение, би могъл да се обърне към Европейския съд по 
правата на човека.


