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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1790/2009, του Antony Christev, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης 
όσον αφορά αποζημίωση για ιδιοκτησία στη Σόφια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι δημοτικές αρχές της Σόφιας αρνούνται να του καταβάλουν 
αποζημίωση για ιδιοκτησία η οποία επιδικάστηκε στον ίδιο και στον συνυπογράφοντα από τις 
αρμόδιες δικαστικές αρχές το 2002. Εν προκειμένω παραπέμπει και σε μια σειρά αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε παρεμφερείς υποθέσεις. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η στάση των αρχών αντιβαίνει στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, και κατά συνέπεια ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.
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Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές
υποθέσεις παρέχει το βασικό πλαίσιο για διασυνοριακές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
καθορίζοντας ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για κάθε υπόθεση και με ποιο τρόπο οι 
αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλλος μπορούν να αναγνωριστούν και σε άλλο.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις ισχύει από το 2005 και παρέχει ένα σύστημα κατά 
το οποίο ένα πιστοποιητικό (εκτελεστός τίτλος) συνοδεύει εθνική απόφαση, επιτρέποντας την 
επιβολή της σε άλλο κράτος μέλος.

Πρέπει να αναφερθεί ότι και οι δυο προαναφερθέντες κανονισμοί αφορούν διασυνοριακές
διαφορές και όχι υποθέσεις αμιγώς εσωτερικές ενός κράτους μέλους, όπως φαίνεται να είναι 
η περίπτωση του αναφέροντος. Επιπλέον, οι πράξεις της ΕΕ που αφορούν τη διασυνοριακή
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις δεν καλύπτουν τον τομέα της 
εκτέλεσης αποφάσεων, καθώς αυτή εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ 
και, ως εκ τούτου, δε δύναται να παρέμβει.


