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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1790/2009 af Antony Christev, fransk statsborger, og 1 
medunderskriver, om manglende fuldbyrdelse af retsafgørelse om erstatning for 
en ejendom i Sofia

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de kommunale myndigheder i Sofia nægter at udbetale den erstatning 
for en ejendom, som han og medunderskriveren blev tilkendt af de ansvarlige 
retsmyndigheder i 2002. Han henviser i den forbindelse tillige til en række afgørelser fra den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i lignende sager. Andrageren mener, at 
myndighedernes holdning er i strid med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 
om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og 
handelsretlige område og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 om 
indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav, og han anmoder 
følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010

Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område danner 
grundlag for grænseoverskridende tvister i Den Europæiske Union, der drejer sig om at 
afgøre, hvilke domstole der har kompetence i en bestemt sag, og hvordan retsafgørelser truffet 
i en medlemsstat, kan anerkendes i en anden. 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk 
tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav gælder fra 2005 og udgør et system, hvor et 
certifikat (tvangsfuldbyrdelsespåbuddet) ledsager en national dom, som gør det muligt at 
fuldbyrde den i en anden medlemsstat. 

Det skal bemærkes, at begge de nævnte forordninger vedrører grænseoverskridende tvister og 
ikke sager, der vedrører rent interne forhold i en medlemsstat, hvilket synes at være tilfældet i 
andragerens sag. Dertil kommer, at EU-instrumenterne om grænseoverskridende anerkendelse 
og håndhævelse i borgerlige sager ikke dækker håndhævelse – dette er et anliggende for 
national ret.

Under disse omstændigheder mener Kommissionen ikke, at der er tale om en tilsidesættelse af 
EU-lovgivningen og kan derfor ikke gribe ind.


