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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: az Antony Christev, francia állampolgár által benyújtott 1790/2009. számú, egy 
aláírást tartalmazó petíció egy szófiai ingatlanért járó kártérítésre vonatkozó 
bírósági döntés végrehajtásának kudarcáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a szófiai önkormányzati hatóságok megtagadják egy 
ingatlan után járó kárpótlás kifizetését, holott azt az illetékes igazságügyi hatóságok 2002-ben 
számára és a petíció másik aláírója számára megállapították. Egyidejűleg hivatkozik az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának hasonló ügyekben hozott határozataira. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a hatóságok által tanúsított magatartás ellentétes a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelettel, valamint a nem vitatott követelésekre 
vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK parlamenti és 
tanácsi rendelettel, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 19.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: beérkezett 2010. május 11-én.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet határozza meg az Európai Unión belül a 
határokon átnyúló peres ügyek keretét, kijelölve, hogy egy adott esetben mely bíróságoknak 
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van joghatóságuk, és hogy miként lehet az egyik tagállamban meghozott ítéletet elismertetni 
egy másikban. 

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 
805/2004/EK tanácsi rendelet 2005 óta alkalmazandó, és olyan rendszert hozott létre, 
amelyben a nemzeti szinten meghozott ítélethez igazolást (végrehajtható okirat) csatolnak, 
amelynek révén az ítélet más tagállamban is végrehajtható. 

Meg kell jegyezni, hogy mindkét említett rendelet a határokon átnyúló peres ügyekkel 
foglalkozik, nem tisztán egy tagállam belső ügyének számító kérdésekkel, amilyennek a 
petíció benyújtója által felvetett ügy is tűnik. Másodsorban, a polgári ügyekben hozott 
határozatok határokon átnyúló elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos uniós eszközök 
nem terjednek ki a végrehajtásra – ez a nemzeti jog hatálya alá tartozik.

E körülmények alapján a Bizottság úgy véli, nem sérült az uniós jog, ezért nem áll módjában 
lépéseket tenni.


