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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1790/2009, του Antony Christev, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης 
όσον αφορά αποζημίωση για ιδιοκτησία στη Σόφια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι δημοτικές αρχές της Σόφιας αρνούνται να του καταβάλουν 
αποζημίωση για ιδιοκτησία η οποία επιδικάστηκε στον ίδιο και στον συνυπογράφοντα από τις 
αρμόδιες δικαστικές αρχές το 2002. Εν προκειμένω παραπέμπει και σε μια σειρά αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε παρεμφερείς υποθέσεις. Ο 
αναφέρων θεωρεί ότι η στάση των αρχών αντιβαίνει στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις, και κατά συνέπεια ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις παρέχει το βασικό πλαίσιο για διασυνοριακές διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθορίζοντας ποια δικαστήρια είναι αρμόδια για κάθε υπόθεση και με ποιο τρόπο οι 
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αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλλος μπορούν να αναγνωριστούν και σε άλλο. 

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις ισχύει από το 2005 και παρέχει ένα σύστημα κατά 
το οποίο ένα πιστοποιητικό (εκτελεστός τίτλος) συνοδεύει εθνική απόφαση, επιτρέποντας την 
επιβολή της σε άλλο κράτος μέλος. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι και οι δυο προαναφερθέντες κανονισμοί αφορούν διασυνοριακές 
διαφορές και όχι υποθέσεις αμιγώς εσωτερικές ενός κράτους μέλους, όπως φαίνεται να είναι 
η περίπτωση του αναφέροντος. Επιπλέον, οι πράξεις της ΕΕ που αφορούν τη διασυνοριακή 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις δεν καλύπτουν τον τομέα της 
εκτέλεσης αποφάσεων, καθώς αυτή εμπίπτει στο εθνικό δίκαιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ 
και, ως εκ τούτου, δε δύναται να παρέμβει.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Η αναφορά

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 
αμφισβητούμενες αξιώσεις από τις δημοτικές αρχές της Σόφιας οι οποίες δεν τήρησαν την 
απόφαση του βουλγαρικού δικαστηρίου που αποκατέστησε την κυριότητά τους σε σχέση με 
γεωτεμάχιο. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι αναφερθέντες κανονισμοί δεν παραβιάσθηκαν, 
εφόσον δεν ισχύουν για υποθέσεις εθνικής φύσεως, αλλά μόνο για όσες έχουν διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Η εξέταση της αναφοράς περατώθηκε. Τέθηκε προς επανεξέταση μετά τη λήψη 
επιστολής από τον αναφέροντα με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου «κατόπιν νέων ουσιαστικών 
πληροφοριών». Στην εν λόγω επιστολή, ο αναφέρων επισημαίνει μια σειρά αποφάσεων του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπου το Δικαστήριο παρέπεμψε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά 
με το δικαίωμα κυριότητας και διάθεσης ιδιοκτησίας. Επιπλέον, επισημαίνει την πρόσφατη 
υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Kehaya κατά 
Βουλγαρίας», που αφορούσε την εφαρμογή δικαστικής απόφασης από τις δημόσιες αρχές. 
Παραπέμπει επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εκθέσεις προόδου για τη Βουλγαρία και 
στην ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) που ασκούν κριτική στη Βουλγαρία για 
ελλείψεις σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τέλος, παραπέμπει στο άρθρο 17 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων θίγει θέματα που σχετίζονται με τον σεβασμό του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, 
την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και τη διαφθορά. Το ζήτημα της εφαρμογής 
δικαστικών αποφάσεων στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε η απόφαση δεν ρυθμίζεται από το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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αφήνει το εν λόγω ζήτημα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι διατάξεις του Χάρτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 51 αυτού, ισχύουν για τα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το δίκαιο 
της Ένωσης. Εφόσον τα γεγονότα που περιγράφονται δεν συνέβησαν σε σχέση με την 
εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, το επιχείρημα της παραβίασης του Χάρτη δεν ευσταθεί.

Σχετικά με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στην οποία γίνεται παραπομπή, δεν 
σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση. Στην υπόθεση C-264/78 Valsabbia που αφορούσε 
αποφάσεις της Επιτροπής οι οποίες επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις λόγω παραβίασης της 
κοινοτικής νομοθεσίας, το Δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της παραβίασης του 
δικαιώματος στην ιδιοκτησία, όπως περιλαμβάνεται στο Πρώτο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. 
Παρομοίως, στην υπόθεση C-44/79 Haur, το Δικαστήριο απέρριψε την προσβολή της 
απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση φύτευσης νέων αμπέλων 
βάσει του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Αμφότερες οι υποθέσεις σχετίζονταν με αποφάσεις 
της Επιτροπής, δηλαδή με το δίκαιο της Ένωσης (τότε: κοινοτικό δίκαιο), πράγμα που δεν 
ισχύει στην περίπτωση που περιγράφεται από τον αναφέροντα.

Συνεπώς, με βάση τα στοιχεία και τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να αναληφθεί κανενός είδους νομική 
δράση σε επίπεδο ΕΕ. Ο αναφέρων μπορεί, εάν το επιθυμεί, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον έχει εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα σε 
εθνικό επίπεδο.


