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Betreft: Verzoekschrift 1790/2009, ingediend door Antony Christev (Franse nationaliteit), 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over niet-tenuitvoerlegging van een 
gerechtelijke beslissing aangaande vergoeding voor een woning in Sofia

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de gemeentelijke instanties in Sofia weigeren de vergoeding 
voor een woning te betalen die in 2002 door de verantwoordelijke justitiële autoriteiten werd 
toegekend aan indiener en de medeondertekenaar. Indiener verwijst in dit verband naar een 
aantal vonnissen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in vergelijkbare zaken.
Indiener is van mening dat de houding van de instanties in kwestie in strijd is met de bepalingen 
in Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de 
erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken en 
Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een 
Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, en verzoekt het Europees 
Parlement derhalve om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken vormt het basiskader voor grensoverschrijdende geschillen in de Europese Unie. 
Er wordt in bepaald welke gerechten in een bepaald geval bevoegd zijn en hoe rechterlijke 
uitspraken uit één lidstaat in een andere lidstaat kunnen worden erkend. 



PE441.361v01-00 2/2 CM\816796NL.doc

NL

Verordening (EG) nr. 805/2004 van de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel 
voor niet-betwiste schuldvorderingen is vanaf 2005 van kracht, en voorziet in een systeem 
waarin bij een nationale rechterlijke beslissing een certificaat (de executoriale titel) hoort dat 
deze beslissing rechtskracht geeft in een andere lidstaat. 

Er dient te worden opgemerkt dat beide bovengenoemde verordeningen betrekking hebben op 
grensoverschrijdende geschillen, niet op zaken die een zuiver binnenlandse aangelegenheid zijn, 
zoals bij de indiener het geval lijkt te zijn. Ten tweede hebben de EU-instrumenten in verband 
met grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke zaken geen betrekking 
op de tenuitvoerlegging – deze valt onder de nationale wetgeving.

De Commissie is derhalve van oordeel dat de EU-wetgeving niet wordt geschonden en ze kan 
daarom niet ingrijpen.


