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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1790/2009, внесена от Antony Christev, с френско гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно неизпълнение на съдебно решение за 
обезщетение за имот в София

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че общинските органи в София отказват да му 
изплатят обезщетението за имот, което е било присъдено на него и на съвносителя на 
петицията от отговорните съдебни органи през 2002 г. В тази връзка той се позовава на 
редица решения на Европейския съд по правата на човека по сходни случаи.
Вносителят смята, че поведението на органите е в противоречие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и Регламент (ЕО) № 
805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско 
изпълнително основание при безспорни вземания, като следователно моли за намесата 
на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

„Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела предоставя 
основната рамка за уреждане на трансгранични спорове в Европейския съюз, като 
определя кои съдилища са компетентни в дадени случаи и по какъв начин решенията, 
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постановени в дадена държава-членка, може да се признаят в друга държава-членка.

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на 
европейско изпълнително основание при безспорни вземания се прилага от 2005 г. 
насам и осигурява система, чрез която съдебното решение от национален съд се 
придружава от сертификат, позволяващ неговото изпълнение на територията на друга 
държава-членка. 

Следва да се отбележи, че и двата регламента, посочени по-горе, се отнасят до 
трансграничното уреждане на спорове, а не до дела, които са изцяло вътрешни за 
дадена държава-членка, както изглежда в случая на вносителя. На второ място, 
инструментите на ЕС относно трансграничното признаване и изпълнение по 
граждански дела не обхващат изпълнението – това е проблем на националното 
законодателство.

При тези обстоятелства Комисията не счита, че е било налице нарушение на правото на 
ЕС и следователно не може да се намеси.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 10 юни 2011 г.

Петицията

Вносителите твърдят, че е извършено нарушение на Регламент (ЕО) № 44/2001 на 
Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела и Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент 
и на Съвета за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни 
вземания от страна на органите на град София, които не са спазили решението на 
българския съд, с което се възстановява собствеността им върху парцел земя. 
Комисията припомни, че споменатите регламенти не са били нарушени, тъй като те не 
се отнасят за вътрешни случаи, а само за случаите от трансгранично естество. 
Разглеждането на петицията беше приключено. То беше подновено след получаването 
на писмо от вносителя на 12 януари „след постъпване на нова съществена 
информация“. В това писмо вносителят припомня редица решения на Съда на ЕС, в 
които Съдът се позовава на Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи по отношение на правото на собственост и разпореждане с имот. 
Освен това той припомня наскоро разгледано от Европейския съд по правата на човека 
дело – „Kehaya срещу България“, което се отнася за изпълнението на съдебно решение 
от публични органи. Той също така припомня на Европейската комисия докладите й за 
напредъка на България и Групата на държавите срещу корупцията GRECO), в които 
България се критикува относно липсата на борба срещу корупцията. Накрая той 
припомня член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Наблюдения на Комисията

Вносителят на петицията повдига въпроси, свързани със зачитането на правото на 
собственост, изпълнението на съдебни решения и корупцията. Изпълнението на 
съдебни решения в държавата-членка, в която са били издадени, не е въпрос, уреден от 
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правото на Европейския съюз. Договорът за функционирането на Европейския съюз 
оставя този въпрос на компетентността на държавите-членки. Разпоредбите на Хартата, 
съгласно нейния член 51, са приложими за държавите-членки единствено когато 
прилагат правото на Съюза. Тъй като описаните факти не са възникнали във връзка с 
прилагането на правото на Съюза, твърдението за нарушение на Хартата не може да 
бъде счетено за основателно.

Що се отнася до приведените примери от съдебна практика на Съда на ЕС, в този 
случай те не са релевантни. В дело C-264/78, „Valsabbia“, което се отнася до решения 
на Комисията, наложени на предприятия за извършени нарушения на правото на 
Общността, Съдът е отхвърлил твърденията за нарушение на правото на собственост, 
както е заложено в Първия протокол на ЕКЗПЧ. По подобен начин, в дело C-44/79 
„Haur“, Съдът е отказал да оспори решение на Комисията за временна забрана за 
посаждане на нови гроздови насаждения, основана на правото на собственост.  И двете 
дела са свързани с решения на Комисията, т.е. с правото на Съюза (към онзи момент: –
правото на Общността), а това не е така в описаното от вносителя на петицията 
положение.

Следователно, с оглед на представените факти и твърдения, Комисията счита, че по 
този случай не може да бъде предприето правно действие на равнище ЕС. Вносителят 
на петицията би могъл да отнесе случая до Европейския съд по правата на човека, след 
като е изчерпал всички възможности за правна защита на национално равнище.


