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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

10.6.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Antony Christev francia állampolgár által benyújtott 1790/2009. számú, egy 
aláírást tartalmazó petíció egy szófiai ingatlanért járó kártérítésre vonatkozó 
bírósági döntés végrehajtásának kudarcáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a szófiai önkormányzati hatóságok megtagadják egy 
ingatlan után járó kárpótlás kifizetését, holott azt az illetékes igazságügyi hatóságok 2002-ben 
számára és a petíció másik aláírója számára megállapították. Egyidejűleg hivatkozik az 
Emberi Jogok Európai Bíróságának hasonló ügyekben hozott határozataira. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy a hatóságok által tanúsított magatartás ellentétes a polgári és 
kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelettel, valamint a nem vitatott követelésekre 
vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK parlamenti és 
tanácsi rendelettel, ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet határozza meg az Európai Unión belül a 
határokon átnyúló peres ügyek keretét, kijelölve, hogy egy adott esetben mely bíróságoknak 
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van joghatóságuk, és hogy miként lehet az egyik tagállamban meghozott ítéletet elismertetni 
egy másikban. 

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 
805/2004/EK tanácsi rendelet 2005 óta alkalmazandó, és olyan rendszert hozott létre, 
amelyben a nemzeti szinten meghozott ítélethez igazolást (végrehajtható okirat) csatolnak, 
amelynek révén az ítélet más tagállamban is végrehajtható. 

Meg kell jegyezni, hogy mindkét említett rendelet a határokon átnyúló peres ügyekkel 
foglalkozik, nem tisztán egy tagállam belső ügyének számító kérdésekkel, amilyennek a 
petíció benyújtója által felvetett ügy is tűnik. Másodsorban, a polgári ügyekben hozott 
határozatok határokon átnyúló elismerésével és végrehajtásával kapcsolatos uniós eszközök 
nem terjednek ki a végrehajtásra – ez a nemzeti jog hatálya alá tartozik.

E körülmények alapján a Bizottság úgy véli, nem sérült az uniós jog, ezért nem áll módjában 
lépéseket tenni.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2011. június 10.

A petíció

A petíció benyújtói szerint Szófia városi hatóságai megsértették a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 
44/2001/EK tanácsi rendeletet, illetve a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai 
végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK parlamenti és tanácsi rendeletet, mivel 
nem hajtották végre a petíció benyújtóinak egy földterületen fennálló tulajdonjogát 
helyreállító bolgár bírósági ítéletet. A Bizottság emlékeztetett arra, hogy nem sértették meg a 
fent említett rendeleteket, mivel azok kizárólag a határokon átnyúló vonatkozású, és nem a 
belföldi ügyekre alkalmazandók. A petíció vizsgálatát lezárták. A vizsgálatot a petíció 
benyújtójának január 12-i levelét követően nyitották meg újra, amely „új érdemi 
információkat” tartalmazott. E levélben a petíció benyújtója az Európai Bíróság több olyan 
ítéletére is utal, amelyekben a Bíróság az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről 
szóló európai egyezményre hivatkozott a tulajdonhoz való jog és az azzal való rendelkezés 
joga kapcsán. A petíció benyújtója továbbá emlékeztet az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
közelmúltbeli, „Kehaya kontra Bulgária” ügyére, amely egy bírósági ítélet közigazgatási 
hatóságok általi végrehajtására vonatkozott. A petíció benyújtója egyúttal emlékezteti az 
Európai Bizottságot a Bulgária által elért haladásról szóló jelentésekre és a Korrupció Elleni 
Államok Csoportja (GRECO) által a korrupció elleni küzdelem hiányosságai miatt 
Bulgáriával szemben emelt kifogásokra. Végül felhívja a figyelmet az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 17. cikkére.

A Bizottság észrevételei

A petíció benyújtója a tulajdonhoz való jog tiszteletben tartásával, a határozatok 
végrehajtásával és a korrupcióval kapcsolatos kérdéseket vet fel. Az Európai Unió joga nem 
szabályozza az ítéleteknek az ítélethozatal szerinti tagállamban történő végrehajtását. Az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés a tagállamok hatáskörében hagyja a kérdés 
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rendezését. 51. cikkének értelmében a Charta rendelkezései annyiban vonatkoznak a 
tagállamokra, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Mivel a fent ismertetett tények nem 
állnak kapcsolatban az Unió jogának végrehajtásával, nem fogadható el a Charta megsértésére 
vonatkozó érv.

Az Európai Bíróság hivatkozott ítélkezési gyakorlata nem releváns ebben az esetben. A C-
264/78. sz. Valsabbia-ügyben, amely a közösségi jog megsértése miatt a vállalkozásokkal 
szemben hozott bizottsági határozatokkal foglalkozott, a Bíróság elutasította az EJEE első 
jegyzőkönyvében biztosított tulajdonhoz való jog megsértésére vonatkozó érvet. Ehhez 
hasonlóan a C-44/79. sz. Haur-ügyben a Bíróság elutasította az új szőlőtőkék telepítésének 
ideiglenes tilalmára vonatkozó bizottsági határozatnak a tulajdonhoz való jog alapján történő 
megtámadását. Mindkét eset a Bizottság határozataira, azaz az uniós jogra (akkor közösségi 
jog) vonatkozott, de a petíció benyújtója által ismertetett esetben nem ez a helyzet.

Ezért az ismertetett tények és megállapítások alapján a Bizottság véleménye szerint ebben az 
ügyben nem tehető uniós szintű jogi fellépés. A petíció benyújtója fontolóra veheti, hogy 
valamennyi hazai jogorvoslati lehetőség kimerítése után az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához forduljon.


