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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1790/2009, внесена от Antony Christev, с френско гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно неизпълнение на съдебно решение за 
обезщетение за имот в София

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че общинските органи в София отказват да му 
изплатят обезщетението за имот, което е било присъдено на него и на съвносителя на 
петицията от отговорните съдебни органи през 2002 г. В тази връзка той се позовава на 
редица решения на Европейския съд по правата на човека по сходни случаи.
Вносителят смята, че поведението на органите е в противоречие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и Регламент (ЕО) № 
805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско 
изпълнително основание при безспорни вземания, като следователно моли за намесата 
на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

„Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела предоставя 
основната рамка за уреждане на трансгранични спорове в Европейския съюз, като 
определя кои съдилища са компетентни в дадени случаи и по какъв начин решенията, 
постановени в дадена държава-членка, може да се признаят в друга държава-членка. 
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Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на 
европейско изпълнително основание при безспорни вземания се прилага от 2005 г. 
насам и осигурява система, чрез която съдебното решение от национален съд се 
придружава от сертификат, позволяващ неговото изпълнение на територията на друга 
държава-членка. 

Следва да се отбележи, че и двата регламента, посочени по-горе, се отнасят до 
трансграничното уреждане на спорове, а не до дела, които са изцяло вътрешни за 
дадена държава-членка, както изглежда в случая на вносителя. На второ място, 
инструментите на ЕС относно трансграничното признаване и изпълнение по 
граждански дела не обхващат изпълнението – това е проблем на националното 
законодателство.

При тези обстоятелства Комисията не счита, че е било налице нарушение на правото на 
ЕС и следователно не може да се намеси.


