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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija 1790/2009 Nr. 1790/2009 dėl teismo sprendimo dėl kompensacijos už 
turtą Sofijoje nevykdymo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Antony Christev, 
su vienu parašu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi tuo, kad Sofijos savivaldos institucijos atsisako mokėti 
kompensaciją už turtą, kurią 2002 m. jam ir dar vienam peticiją pasirašiusiam asmeniui 
nurodė sumokėti kompetentingos teismo institucijos. Jis taip pat mini keletą Europos žmogaus 
teisių teismo sprendimų panašiose bylose. Peticijos pateikėjas mano, kad valdžios institucijų 
veiksmai prieštarauja Tarybos reglamentui (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentui (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiam neginčytinų reikalavimų Europos 
vykdomąjį raštą, todėl prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Remiantis 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir 
teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo apibrėžtas 
esminis tarpvalstybinio bylinėjimosi Europos Sąjungoje pagrindas, pagal kurį nustatoma, 
kurio teismo jurisdikcijai priklauso konkreti byla ir kaip vienoje valstybėje narėje priimta 
nutartis gali būti pripažinta kitoje. 
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Nuo 2005 m. taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų 
reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Remiantis šiuo reglamentu sukurta sistema, pagal 
kurią kartu su nacionalinio teismo nutartimi pateikiamas sertifikatas (vykdomasis raštas), 
leidžiantis vykdyti minėtąją nutartį kitoje valstybėje narėje. 

Verta pažymėti, kad remiantis abiem minėtaisiais reglamentais sprendžiamas tarpvalstybinio 
bylinėjimosi klausimas, o ne išskirtiniai vienos valstybės narės vidaus atvejai, kaip yra 
peticijos pateikėjo atveju. Antra, ES tarpvalstybinio pripažinimo ir vykdymo priemonės, 
susijusios su civiliniais reikalais, neapima vykdymo – tai nacionalinės teisės klausimas.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija nemano, kad pažeisti ES teisės aktai, todėl negali 
imtis veiksmų.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjai teigė, kad Sofijos miesto valdžios institucijos, nepaklususios Bulgarijos 
teismo sprendimui, atkūrusiam jų nuosavybės teisę į žemės sklypą, pažeidė Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse 
bylose pripažinimo ir vykdymo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 805/2004, sukuriantį neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Komisija 
primena, kad minėti reglamentai nebuvo pažeisti dėl to, kad jie taikomi sprendžiant 
tarpvalstybinius, o ne vidaus klausimus. Peticija baigta nagrinėti. Jos nagrinėjimas atnaujintas 
gavus peticijos pateikėjo sausio 12 d. laišką „dėl naujos esminės informacijos“. Šiame laiške 
peticijos pateikėjas primena keletą Europos Teisingumo Teismo sprendimų, kuriuose Europos 
Teisingumo Teismas priminė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją, susijusią su teise valdyti nuosavybę ir ja disponuoti. Be to, jis primena naują 
Europos Žmogaus Teisių Teismo bylą „Kehaya prieš Bulgariją“, kuri susijusi su valstybės 
institucijų teismo sprendimo vykdymu. Jis taip pat primena Europos Komisijai Valstybių 
prieš korupciją grupės (GRECO) Bulgarijos pažangos ataskaitas, kuriose Bulgarija 
kritikuojama dėl kovos su korupcija trūkumų. Galiausiai jis priminė Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnį.

Komisijos pastabos

Peticijos pateikėjas kelia klausimus, susijusius su nuosavybės teise, sprendimų vykdymu ir 
korupcija. Europos Sąjungos teisė nereglamentuoja sprendimų vykdymo valstybėje narėje, 
kurioje sprendimas priimtas. Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta palikti šį 
klausimą valstybių narių kompetencijai. Chartijos nuostatos, remiantis jos 51 straipsniu, 
taikomos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina ES teisę. Kadangi minėtieji 
faktai neatsirado įgyvendinant ES teisę, negalima pritarti argumentui dėl Chartijos pažeidimo.

Minima Europos Teisingumo Teismo praktika šiuo atveju nėra susijusi. Byloje C-264/78
Valsabbia, susijusioje su Komisijos sprendimais dėl Bendrijos teisę pažeidusių įmonių, 
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Teismas atmetė EŽTK pirmajame protokole nustatytos nuosavybės teisės pažeidimo 
argumentą. Panašiai byloje C-44/79 Haur Teismas atsisakė užginčyti Komisijos sprendimą 
dėl laikino draudimo sodinti vynines vynuoges, remiantis nuosavybės teise. Abi bylos 
susijusios su Komisijos sprendimais, t. y. ES teise (tuo metu – Bendrijos teise), o tai skiriasi 
nuo peticijos pateikėjo apibūdintos padėties.

Taigi, remdamasi pateiktais faktais ir tvirtinimais, Komisija mano, kad šiuo atveju ES 
lygmeniu negalima imtis jokių teisinių veiksmų. Peticijos pateikėjas galėtų apsvarstyti 
galimybę kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą po to, kai bus išnaudotos visos 
nacionalinės teisių gynimo priemonės.“


