
CM\870247DA.doc PE441.361v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

10.6.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1790/2009 af Antony Christev, fransk statsborger, og 1 
medunderskriver, om manglende fuldbyrdelse af retsafgørelse om erstatning for 
en ejendom i Sofia

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at de kommunale myndigheder i Sofia nægter at udbetale den erstatning 
for en ejendom, som han og medunderskriveren blev tilkendt af de ansvarlige 
retsmyndigheder i 2002. Han henviser i den forbindelse tillige til en række afgørelser fra den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol i lignende sager. Andrageren mener, at de 
myndigheders holdning er i modstrid med bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 
44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
civil- og handelsretlige område og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav, og 
han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om kompetence og om 
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område danner 
grundlag for grænseoverskridende tvister i Den Europæiske Union, der drejer sig om at 
afgøre, hvilke domstole der har kompetence i en bestemt sag, og hvordan retsafgørelser truffet 
i en medlemsstat, kan anerkendes i en anden. 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk 
tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav gælder fra 2005 og udgør et system, hvor et 
certifikat (tvangsfuldbyrdelsespåbuddet) ledsager en national dom, som gør det muligt at 
fuldbyrde den i en anden medlemsstat. 

Det skal bemærkes, at begge de nævnte forordninger vedrører grænseoverskridende tvister og 
ikke sager, der vedrører rent interne forhold i en medlemsstat, hvilket synes at være tilfældet i 
andragerens sag. Dertil kommer, at EU-instrumenterne om grænseoverskridende anerkendelse 
og håndhævelse i borgerlige sager ikke dækker håndhævelse – dette er et anliggende for 
national ret.

Under disse omstændigheder mener Kommissionen ikke, at der er tale om en tilsidesættelse af 
EU-lovgivningen og kan derfor ikke gribe ind."

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 10. juni 2011

"Andragendet

Andragerne har påstået, at myndighederne i byen Sofia har tilsidesat Rådets forordning (EF) 
nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på 
det civil- og handelsretlige område og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, idet man ikke har fulgt 
den bulgarske retskendelse, der genoprettede deres ejerskab til et jordareal. Kommissionen 
påpegede, at de nævnte bestemmelser ikke var blevet tilsidesat, da de ikke gælder for 
indenlandske sager, men kun for sager af grænseoverskridende art. Behandlingen af
andragendet afsluttedes. Den blev genåbnet som følge af andragerens brev af 12. januar, efter 
at der var fremkommet "nye væsentlige oplysninger". I dette brev henviser andrageren til en 
række domme fra De Europæiske Fællesskabers Domstol, hvor Domstolen henviste til den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, med forbindelse til retten til at eje og disponere over ejendom. Endvidere 
henviser han til en nyere sag fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, nemlig 
"Kehaya mod Bulgarien", som angik offentlige myndigheders håndhævelse af en 
retskendelse. Han gør også Kommissionen opmærksom på statusrapporterne om Bulgarien og 
Sammenslutningen af Stater mod Korruption (Greco), som kritiserer Bulgarien for 
utilstrækkelig bekæmpelse af korruptionen. Endelig henviste han til artikel 17 i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Kommissionens bemærkninger

Andrageren påpeger problemer i forbindelse med respekt for ejendomsretten, håndhævelse af 
domme og korruption. Spørgsmålet om håndhævelse af domme i den medlemsstat, hvor 
dommen er blevet afsagt, er ikke reguleret i EU's lovgivning. Ifølge traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde overlades dette spørgsmål til medlemsstaternes 
kompetence. Bestemmelserne i chartret gælder, i henhold til dettes artikel 51, kun for 
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-lovgivning. Eftersom de beskrevne kendsgerninger 
ikke er forekommet i forbindelse med gennemførelse af EU-lovgivning, kan argumentet om
tilsidesættelse af chartret ikke opretholdes.

Hvad angår den citerede retspraksis i EF-Domstolen, er den ikke relevant for denne sag. I 
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sagen Valsabbia, C-264/78, som angik afgørelser taget af Kommissionen og pålagt 
virksomheder for brud på fællesskabslovgivningen, afviste Domstolen argumentet om 
tilsidesættelse af ejendomsretten som nedfældet i den europæiske 
menneskerettighedskonventions første protokol. Tilsvarende afviste Domstolen i sagen Haur, 
C-44/79, at gøre indsigelse mod Kommissionens afgørelse om tidsbegrænset forbud mod at 
plante nye vinplanter på grundlag af ejendomsretten. Begge sager vedrørte Kommissionens 
afgørelser, dvs. EU-lovgivning (dengang: fællesskabslovgivning), hvilket ikke er tilfældet i 
den situation, der beskrives af andrageren.

Følgelig er Kommissionen på grundlag af de fremlagte kendsgerninger og erklæringer af den 
mening, at der ikke kan tages noget retligt skridt på EU-niveau i denne sag. Andrageren kan 
overveje at indgive sagen for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, når han har 
opbrugt alle nationale retsmidler."


