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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1790/2009, którą złożył Antony Christev (Francja) z jednym 
dodatkowym podpisem, w sprawie niewykonania wyroku sądu dotyczącego 
odszkodowania za mienie w Sofii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze miasta Sofia odmawiają wypłaty odszkodowania za 
mienie przyznane jemu i współsygnatariuszowi petycji przez właściwe władze sądowe 
w 2002 r. Składający petycję nawiązuje również do szeregu orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka wydanych w podobnych sprawach. Uważa on, że postępowanie 
władz stoi w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 
i handlowych i rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. 
W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski do interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
stanowi podstawowe ramy rozwiązywania sporów transgranicznych w Unii Europejskiej, 
określając, jakie sądy są właściwe w konkretnej sprawie, oraz w jaki sposób orzeczenia sądu 
wydawane w jednym z państw członkowskich mogą być uznawane w innym państwie 
członkowskim. 
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Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 
Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych stosuje się od 2005 r. Rozporządzenie to tworzy 
system, według którego zaświadczenie (nakaz egzekucyjny) towarzyszy orzeczeniu 
krajowemu, umożliwiając wykonanie go w innym państwie członkowskim.  

Należy zauważyć, że oba wyżej wymienione rozporządzenia dotyczą transgranicznych 
sporów sądowych, a nie wewnętrznych spraw jednego państwa członkowskiego, jak wydaje 
się być to w przypadku sprawy składającego petycję. Po drugie instrumenty UE w sprawie 
transgranicznego uznawania i egzekwowania wyroków w sprawach cywilnych nie obejmują 
ich wykonania — jest to regulowane prawem krajowym.

W tych okolicznościach Komisja nie uważa, aby doszło do naruszenia prawa UE i dlatego nie 
może interweniować.


