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Subiect: Petiția nr. 1790/2009 adresată de Antony Christev (cetățean francez) și un 
cosemnatar, privind neexecutarea unei hotărâri judecătorești cu privire la 
despăgubiri acordate pentru o proprietate din Sofia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă refuzul autorităților locale din Sofia de a-i plăti despăgubirea pentru o 
proprietate care i-a fost acordată acestuia și cosemnatarului de către autoritățile legale 
competente în anul 2002. De asemenea, el face referire în acest context la o serie de hotărâri 
pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauze similare. Petiționarul 
consideră că poziția autorităților contravine dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al 
Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
civilă și comercială și ale Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Consiliului privind crearea 
unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate și, prin urmare, acesta solicită 
Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială oferă cadrul 
de bază pentru litigiile transfrontaliere din Uniunea Europeană, stabilind care sunt instanțele 
competente într-o cauză dată și modalitățile de recunoaștere a hotărârilor pronunțate într-un 
stat membru, în alt stat membru. 
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Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate, aplicabil 
din 2005, prevede un sistem prin care un certificat (titlu executoriu) este anexat la hotărârea 
judecătorească internă, ceea ce permite executarea acesteia într-un alt stat membru. 

Trebuie menționat, că ambele regulamente citate au ca obiect litigiile transfrontaliere, și nu 
cauzele strict interne, de la nivelul unui  stat membru, cum pare să fie situația în cazul 
petiționarului.

 În al doilea rând, instrumentele de la nivelul UE privind recunoaștere și executarea 
hotărârilor în materie civilă nu reglementează executarea, aspect care ține de dreptul intern.

În aceste condiții, Comisia nu consideră că a fost încălcat dreptul UE și, prin urmare, nu poate 
interveni.


