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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats:Lūgumraksts Nr. 1790/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Antony 
Christev un kam pievienots 1 paraksts, par tiesas lēmuma nepildīšanu 
attiecībā uz kompensāciju par īpašumu Sofijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Sofijas pašvaldības iestādes atsakās izmaksāt 
kompensāciju par īpašumu, ko 2002. gadā viņam un līdzparakstītājam piešķīra atbildīgās 
tiesas iestādes. Tāpat viņš atsaucas uz vairākiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumiem 
līdzīgās lietās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka iestādes rīcība ir pretrunā Padomes 
Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās nosacījumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 805/2004, 
ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, un tāpēc lūdz Eiropas 
Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu 
atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir sniegtas Eiropas Savienībā notiekošu 
pārrobežu tiesas prāvu pamatnostādnes, saskaņā ar kurām nosaka piekritību konkrētai lietai un 
to, kā kādā no dalībvalstīm izdarīto spriedumu atzīst citā dalībvalstī. 
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes 
rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, piemēro no 2005. gada, un tajā ir noteikts, ka valsts 
sprieduma sakarībā izsniedz sertifikātu (izpildes rīkojumu), lai šo spriedumu būtu iespējams 
izpildīt citā dalībvalstī. 

Jāpiezīmē, ka abas minētās regulas attiecas uz pārrobežu tiesas prāvām, nevis uz lietām, kuras 
tiek risinātas iekšēji kādā no dalībvalstīm, kā tas, šķiet, ir noticis lūgumraksta iesniedzēja 
gadījumā. Turklāt ES civillietu pārrobežu atzīšanas un izpildes instrumenti neattiecas uz 
izpildi — tā ir valsts tiesību aktu pakļautībā.

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisija nedomā, ka būtu noticis ES tiesību pārkāpums, un tāpēc 
tā nevar iejaukties.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvoja, ka Sofijas pilsētas varas iestādes ir pārkāpušas Padomes 
Regulu (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un 
komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido 
Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, jo neievēroja Bulgārijas tiesas 
spriedumu, ar kuru tika atjaunotas īpašumtiesības uz zemes gabalu. Komisija atgādināja, ka 
minētās regulas netika pārkāptas, jo tās neattiecas uz iekšzemes lietām, bet tikai uz pārrobežu 
lietām. Lūgumraksta izskatīšana tika slēgta. Tā izskatīšana tika atsākta pēc lūgumraksta 
iesniedzēja 12. janvāra vēstules, „pēc jaunas būtiskas informācijas” saņemšanas. Šajā vēstulē 
lūgumraksta iesniedzējs atgādina virkni Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, kuros Tiesa 
atgādināja par Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, kas attiecas uz 
tiesībām turēt īpašumu un atbrīvoties no tā. Turklāt viņš atgādina neseno Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas lietu „Kehaya pret Bulgāriju”, kas attiecās uz tiesas sprieduma izpildi, kas 
jāveic valsts iestādēm. Viņš arī atgādina Eiropas Komisijai par progresa ziņojumiem par 
Bulgāriju un par Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO), kas kritizē Bulgāriju par 
nepilnībām korupcijas apkarošanā. Visbeidzot viņš atgādināja par Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 17. pantu.

Komisijas komentāri

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumus, kas attiecas uz tiesību uz īpašumu ievērošanu, 
spriedumu izpildi un korupciju. Jautājums par spriedumu izpildi dalībvalstī, kurā spriedums 
pieņemts, netiek reglamentēts Eiropas Savienības tiesību aktos. Līgums par Eiropas 
Savienības darbību atstāj šo jautājumu dalībvalstu kompetencē. Hartas noteikumi saskaņā ar 
tās 51. pantu attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. 
Tā kā aprakstītie notikumi nenotika saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu, 
arguments par hartas pārkāpumiem nevar tikt atbalstīts.

Arī citētā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra neattiecas uz šo lietu. Lietā C-264/78 
Valsabbia par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz uzņēmumiem par Kopienas 
tiesību aktu pārkāpšanu, Tiesa noraidīja argumentu, ka ir pārkāptas tiesības uz īpašumu, kas 
noteiktas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. protokolā. Līdzīgi lietā C-44/79 Haur Tiesa 
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atteicās apstrīdēt Komisijas lēmumu par pagaidu aizliegumu stādīt jaunus vīna vīnogu stādus, 
pamatojoties uz tiesībām uz īpašumu. Abas lietas attiecās uz Komisijas lēmumiem, t. i., 
Savienības tiesību aktiem (tolaik — Kopienas tiesību aktiem), kā tas nav lūgumraksta 
iesniedzēja aprakstītajā gadījumā.

Tādēļ, pamatojoties uz iesniegtajiem faktiem un apgalvojumiem, Komisija uzskata, ka šajā 
gadījumā nevar uzsākt nekādas tiesiskas darbības ES līmenī. Lūgumraksta iesniedzējs varētu 
apsvērt domu iesniegt sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā pēc tam, kad būs izmantoti visi 
valsts tiesiskās aizsardzības līdzekļi.


