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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Julio César de Oliveira Lopes, portugál állampolgár által benyújtott 
0013/2009. számú petíció az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. 
cikkében rögzített, a bűncselekmények és büntetések törvényességének és 
arányosságának elveire vonatkozó rendelkezésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról a nehéz helyzetről, amelybe biztosítási ügynökként 
végzett munkája során jutott, és amely bírósági eljárást eredményezett. A petíció benyújtója 
állítja, hogy a portugál hatóságok nem tartották tiszteletben a habeas corpus elvét, és ily 
módon nyilvánvalóan megsértették az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikkében 
rögzített, a bűncselekmények és büntetések törvényességének és arányosságának elveire 
vonatkozó rendelkezéseket. A petíció benyújtója rámutat továbbá, hogy a jelen ügyben annak 
vált áldozatává, hogy nem hajtották végre az Európai Parlament és a Tanács a kereskedelmi 
ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2000/35/EK irányelvét, 
és ezért az Európai Parlamentet a jog érvényesülésének biztosítására kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 16. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.

A petíció benyújtója jogi szempontból nehéz helyzetbe került, amely a jelek szerint a 
biztosítási alkuszként közte és egy svájci székhelyű biztosító között fennálló szerződés 
megszegéséből ered. A petíció benyújtója szerint a portugál jog sajátosságai és a portugáliai 
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bírósági eljárás némely állítólagos hibái miatt a helyzet betetőzéseként immáron bűnügyi 
feljelentésekre került sor. A petíció benyújtója kifejti, hogy ez egyenlő az alapvető jogainak, 
nevezetesen a Charta 49. cikkének megsértésével, amely a büntetések arányosságáról szól. A 
petíció benyújtója elkeseredésének ad hangot a portugál államügyészség miatt, valamint 
amiatt, hogy az Ombudsmannál nem ért el eredményt. Azt kéri, hogy a Parlament járjon 
közben az ügyében.  Futólag megemlít egy európai irányelvet a késedelmes fizetésekről, 
amely az övéhez hasonló kisvállalkozásokat hivatott védeni.

A Bizottság mindenekelőtt megjegyezné, hogy a Parlament szokásos válasza az ilyen jellegű 
petíciókra, amikor is a petíció benyújtója a Parlament közbenjárását kéri egy jogi ügyben, a 
petíció elfogadhatatlannak nyilvánítása szokott lenni, azon az alapon, hogy a Parlamentnek 
nincs joga beavatkozni a tagállami bíróságok munkájába. 

A Bizottság arra is emlékeztet, hogy amint azt korábban már számos egyéb petícióval 
összefüggésben megemlítették, az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai 
Unióról szóló szerződés értelmében az Európai Bizottságnak nincs felhatalmazása arra, hogy 
beavatkozzon egy olyan kérdésbe, amely nem érinti az európai közösségi jogot. 

A petíció benyújtójának problémája alapvetően abból ered, hogy nem tartotta tiszteletben az 
alkuszi tevékenység egyik szerződéses kötelezettségét a biztosító felé, amit a petíció 
benyújtója nyilvánvalóan nem tagad. A petíció benyújtója által említett, a késedelmes 
fizetésekről szóló irányelv nem releváns, és védelmet egyébként is a másik irányban 
biztosítana, azaz az alkuszt védené, amennyiben a biztosító késlekedett volna a kifizetéssel. 

Ami a petíció benyújtóját megillető alapvető jogok állítólagos megsértését illeti, a 
Bizottságnak nem áll módjában megvizsgálni olyan alapvető jogok állítólagos megsértéseit, 
amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak a közösségi joghoz.

Következtetés

A Bizottság ebben a petícióban nem lát olyan kérdést, amely indokolná az ügy további 
nyomon követését. A petíció benyújtója a nemzeti szintű jogorvoslat elérése érdekében 
megtette a helyes lépéseket, és ha majd ezeket ki is merítette – továbbra is kielégítő eredmény 
nélkül –, akkor mérlegelheti egy kérelem benyújtását az Emberi Jogok Európai Bíróságához.


