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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1790/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Antony 
Christev un kam pievienots 1 paraksts, par tiesas lēmuma nepildīšanu 
attiecībā uz kompensāciju par īpašumu Sofijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Sofijas pašvaldības iestādes atsakās izmaksāt 
kompensāciju par īpašumu, ko 2002. gadā viņam un līdzparakstītājam piešķīra atbildīgās 
tiesas iestādes. Tāpat viņš atsaucas uz vairākiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem 
līdzīgās lietās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iestādes nostāja ir pretrunā ar Padomes 
Regulas (EK) Nr. 44/2001 nosacījumiem par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi 
civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar 
ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, un tāpēc lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir sniegtas Eiropas Savienībā notiekošu 
pārrobežu tiesas prāvu pamatnostādnes, saskaņā ar kurām nosaka piekritību konkrētā 
gadījumā un to, kā kādā no dalībvalstīm izdarīto spriedumu atzīst citā dalībvalstī.  
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar ko 
izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, piemēro no 2005. gada un tajā 
ir noteikts, ka valsts sprieduma sakarībā izsniedz sertifikātu (izpildes rīkojumu), lai šo 
spriedumu būtu iespējams izpildīt citā dalībvalstī. 

Jāpiezīmē, ka abas minētās regulas attiecas uz pārrobežu tiesas prāvām, nevis uz lietām, kuras 
tiek risinātas iekšēji kādā no dalībvalstīm, kā tas, šķiet, ir noticis lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumā. Turklāt ES civillietu pārrobežu atzīšanas un izpildes instrumenti neattiecas uz 
izpildi — tā ir valsts tiesību aktu pakļautībā.

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija nedomā, ka būtu noticis ES tiesību pārkāpums, un tāpēc 
tā nevar iejaukties.


