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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0013/2009, του Julio César de Oliveira Lopes, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τις αρχές της νομιμότητας 
και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και ποινών οι οποίες ορίζονται 
στο άρθρο 49 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε εργαζόμενος ως 
πράκτορας ασφαλειών, και η οποία οδήγησε σε δικαστική υπόθεση. Ισχυρίζεται ότι η έλλειψη 
σεβασμού της αρχής habeas corpus από τις πορτογαλικές αρχές τις καθιστά υπεύθυνες για 
κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων της αρχής της νομιμότητας και της αναλογικότητας 
αξιοποίνων πράξεων και ποινών όπως ορίζονται στο άρθρο 49 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναφέρων επισημαίνει επίσης ότι, στην υπόθεση 
αυτή, υπήρξε θύμα της μη εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2000/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, και ζητεί, συνεπώς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διασφαλίσει την απονομή δικαιοσύνης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων βρέθηκε σε δύσκολη νομική κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι προκλήθηκε από 
μια απλή λύση σύμβασης μεταξύ αυτού, ως μεσίτη ασφαλειών, και ενός ασφαλιστή που 
εδρεύει στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, λόγω ιδιαιτεροτήτων του πορτογαλικού 
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δικαίου και ορισμένων εικαζόμενων σφαλμάτων κατά την ένδικη διαδικασία, η κατάσταση 
οδηγείται πλέον στην άσκηση ποινικής δίωξης. Διατείνεται ότι αυτό ισοδυναμεί με 
παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ιδίως του άρθρου 49 του Χάρτη, σχετικά με 
την αρχή της αναλογικότητας των ποινών. Εκφράζει αγανάκτηση για την πορτογαλική 
εισαγγελία και για τα ατελέσφορα διαβήματά του στον Διαμεσολαβητή. Ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει στην υπόθεσή του. Εν παρόδω, αναφέρει μια 
ευρωπαϊκή οδηγία περί καθυστερήσεων πληρωμών, η οποία αποβλέπει στην προστασία
μικρών επιχειρήσεων σαν τη δική του.

Η Επιτροπή θα ήθελε πρωτίστως να επισημάνει ότι η συνήθης απάντηση του Κοινοβουλίου 
σε αναφορές αυτού του είδους, στις οποίες οι αναφέροντες ζητούν την παρέμβαση του 
Κοινοβουλίου σε δικαστική υπόθεση, συνίσταται στο να χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες 
αναφορές μη παραδεκτές διότι το Κοινοβούλιο δεν είναι αρμόδιο να παρεμβαίνει στο έργο 
των δικαστηρίων των κρατών μελών.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει επίσης ότι, όπως γίνεται κατ’ επανάληψη μνεία στο πλαίσιο 
πλείστων άλλων αναφορών, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει 
εξουσία παρέμβασης σε ζητήματα που δεν αφορούν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η βαθύτερη αιτία του προβλήματος του αναφέροντος είναι η μη τήρηση συμβατικής 
υποχρέωσης του μεσιτικού γραφείου έναντι του ασφαλιστή, την οποία ο αναφέρων σαφώς 
δεν διαψεύδει. Η οδηγία περί καθυστερήσεων πληρωμών που παραθέτει ο αναφέρων δεν 
είναι συναφής και, εν πάση περιπτώσει, θα παρείχε προστασία προς την αντίθετη 
κατεύθυνση, ήτοι υπέρ του μεσίτη, εάν ήταν ο ασφαλιστής εκείνος που καθυστερούσε τις 
πληρωμές. 

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
αναφέροντος, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εξετάσει ισχυρισμούς περί παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων οι οποίοι ουδόλως συνδέονται με το κοινοτικό δίκαιο.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει στην παρούσα αναφορά τυχόν ζητήματα που θα 
αιτιολογούσαν περαιτέρω συνέχεια στην εν λόγω υπόθεση. Ο αναφέρων έχει προβεί στις 
ενδεδειγμένες ενέργειες για την άσκηση ένδικων μέσων σε εθνικό επίπεδο, και εάν και 
εφόσον τα εξαντλήσει χωρίς να έχει λάβει ακόμα ικανοποίηση, θα μπορούσε στη συνέχεια να 
εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής αίτησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.


