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Tema: Peticija Nr. 0013/2009 dėl nuostatų dėl teisėtumo ir nusikalstamos veikos ir 
bausmės proporcingumo principų, nustatytų Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 49 straipsnyje, kurią pateikė Portugalijos pilietis Julio César 
de Oliveira Lopes

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas apibūdina sudėtingą padėtį, kurioje jis atsidūrė, dirbdamas draudimo 
agentu, dėl kurios iškelta byla. Jis teigia, kad Portugalijos valdžios institucijos, 
nesilaikydamos habeas corpus principo, skandalingai pažeidė teisėtumo ir nusikalstamos 
veikos bei bausmės proporcingumo principo nuostatas, nustatytas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnyje. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo, kad šiuo atveju 
jis nukentėjo dar ir dėl to, kad nesilaikyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose nuostatų, ir todėl 
ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad būtų įgyvendintas teisingumas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Peticijos pateikėjas atsidūrė teisiniu požiūriu sudėtingoje padėtyje, kuri susidarė 
paprasčiausiai pažeidus sutartį tarp jo, kaip draudimo agento, ir draudėjo, registruoto 
Šveicarijoje. Anot jo, dėl tam tikrų Portugalijos teisės ypatumų ir tariamai padarytų 
Portugalijos teismų procedūros klaidų, jis dabar patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Jis 
tvirtina, kad tai tolygu jo pagrindinių teisių pažeidimui, konkrečiai nurodydamas Chartijos 49 
straipsnį dėl bausmių proporcingumo. Jis piktinasi Portugalijos valstybinės prokuratūros 
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darbu ir ombudsmeno neveiklumu. Jis prašo Parlamento įsikišti į bylos nagrinėjimą. Peticijos 
pateikėjas nurodo Europos direktyvą dėl pavėluotų mokėjimų, kuria siekiama apsaugoti 
smulkųjį verslą, kuriam jis atstovauja.

Komisija pirmiausia norėtų pažymėti, kad įprasta Parlamento reakcija į panašaus pobūdžio 
peticijas, kuriose peticijos pateikėjas prašo Parlamentą įsikišti į teisinę bylą – paskelbti 
peticiją nepriimtina, remiantis tuo, kad Parlamentas neturi teisės kištis į valstybių narių teismų 
darbą.

Komisija taip pat primena, kad, kaip ne kartą minėta kitų peticijų atvejais, pagal Europos 
bendrijos steigimo sutartį ir Europos Sąjungos sutartį Europos Komisija neturi galių kištis į 
klausimų, kurie nėra susiję su Europos bendrijos teise, sprendimą.

Pagrindinė problemos, su kurių susiduria peticijos pateikėjas, yra agento sutartinių 
įsipareigojimų draudėjo atžvilgiu nevykdymas, ir to peticijos pateikėjas aiškiai nepaneigia. 
Direktyva dėl pavėluotų mokėjimų, kurią mini peticijos pateikėjas, su tuo neturi nieko bendra 
ir bet kuriuo atveju ja užtikrinama kitos pusės apsauga; sakykime, būtų apsaugotas agentas, jei
draudėjo išmokos vėluotų.

Komisija negali svarstyti niekaip su Bendrijos teise nesusijusio klausimo dėl pagrindinių 
teisių pažeidimų dėl neva pažeistų peticijos pateikėjo pagrindinių teisių.

Išvada

Komisija šioje peticijoje nenustatė nieko, kuo remdamasi ji galėtų toliau nagrinėti šį klausimą. 
Peticijos pateikėjas ėmėsi tinkamų veiksmų sprendžiant klausimą nacionaliniu lygmeniu, ir 
kai ir jeigu jis išnaudos visas priemones, tačiau, jo manymu, rezultatas nebus patenkinamas, 
jis galės kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą.“


