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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1790/2009 ingediend door Antony Christev (Franse 
nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over niet-
tenuitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing aangaande vergoeding voor 
een woning in Sofia

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de gemeentelijke instanties in Sofia weigeren de vergoeding 
voor een woning te betalen die in 2002 door de verantwoordelijke justitiële autoriteiten werd 
toegekend aan indiener en de medeondertekenaar. Hij verwijst in dit verband ook naar een 
aantal uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in vergelijkbare zaken
Indiener is van mening dat de houding van de instanties in kwestie in strijd is met de 
bepalingen in Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken en Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot 
invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen, en 
verzoekt het Europees Parlement derhalve om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken vormt het basiskader voor grensoverschrijdende geschillen in de Europese Unie. 
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Er wordt in bepaald welke gerechten in een bepaald geval bevoegd zijn en hoe rechterlijke 
uitspraken uit één lidstaat in een andere lidstaat kunnen worden erkend.

Verordening (EG) nr. 805/2004 van de Raad tot invoering van een Europese executoriale titel 
voor niet-betwiste schuldvorderingen is vanaf 2005 van kracht, en voorziet in een systeem 
waarin bij een nationale rechterlijke beslissing een certificaat (de executoriale titel) hoort dat 
deze beslissing rechtskracht geeft in een andere lidstaat.

Er dient te worden opgemerkt dat beide bovengenoemde verordeningen betrekking hebben op 
grensoverschrijdende geschillen, niet op zaken die een zuiver binnenlandse aangelegenheid 
zijn, zoals bij de indiener het geval lijkt te zijn. Ten tweede hebben de EU-instrumenten in 
verband met grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke zaken geen 
betrekking op de tenuitvoerlegging – deze valt onder de nationale wetgeving.

De Commissie is derhalve van oordeel dat de EU-wetgeving niet wordt geschonden en ze kan 
daarom niet ingrijpen.

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 10 juni 2011.

Het verzoekschrift

De indieners zijn van mening dat de autoriteiten van de stad Sofia Verordening van de Raad 
(EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken en Verordening (EG) nr. 
805/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese executoriale 
titel voor niet-betwiste schuldvorderingen hebben geschonden door een uitspraak van de 
Bulgaarse rechtbank, die hen de eigendom van een perceel teruggaf, niet uit te voeren. De 
Commissie herinnerde eraan dat de genoemde verordeningen niet geschonden zijn, aangezien 
zij niet van toepassing zijn op binnenlandse zaken, maar alleen op zaken met een 
grensoverschrijdende dimensie. Het verzoekschrift is gesloten. Het is heropend na de brief 
van de indiener van 12 januari "naar aanleiding van nieuwe en belangrijke informatie". In die 
brief wijst indiener op een aantal uitspraken van het Europees Hof van Justitie, waarin het Hof 
heeft gewezen op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, in verband met het recht om eigendom te bezitten en er vrij over te 
beschikken. Bovendien wijst hij op een recente zaak voor het Europees Hof voor de rechten 
van de mens "Kehaya vs. Bulgaria", over de tenuitvoerlegging van een arrest van een 
rechtbank door overheden. Hij wijst de Europese Commissie ook op de voortgangsverslagen 
over Bulgarije, en op het werk van de "Groep van staten tegen corruptie" (GRECO), die 
Bulgarije bekritiseert vanwege tekortkomingen in de strijd tegen de corruptie. Tot slot 
verwees hij naar artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

De opmerkingen van de Commissie

De indiener stelt ook vragen aan de orde in verband met eigendomsrecht, tenuitvoerlegging 
van beslissingen en corruptie. De kwestie van de tenuitvoerlegging van beslissingen in de 
lidstaat waar de beslissing was genomen is niet geregeld in het recht van de Europese Unie. 
Het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie beschouwt deze kwestie als een 
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bevoegdheid van de lidstaten. Artikel 51 van het handvest legt vast dat bepalingen in het 
handvest uitsluitend gericht zijn tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer 
brengen. De genoemde feiten hebben geen verband met de tenuitvoerlegging van het recht 
van de Unie, derhalve is het argument dat het Handvest geschonden is niet steekhoudend.

De genoemde jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie is niet van toepassing op deze 
zaak. In C-264/78 Valsabbia betreffende besluiten van de Commissie die zijn opgelegd aan 
ondernemingen vanwege de schending van het recht van de Gemeenschap heeft het Hof het 
argument van de schending van het eigendomsrecht zoals vastgelegd in het eerste protocol bij 
het EVRM van de hand gewezen. Ook in C-44/79 Haur heeft het Hof geweigerd om op basis 
van het eigendomsrecht het besluit van de Commissie betreffende een tijdelijk verbod om 
nieuwe wijnstokken te planten aan te vechten. Beide zaken hielden verband met de besluiten 
van de Commissie, d.w.z. het recht van de Unie (indertijd: het recht van de Gemeenschap), 
maar dat is niet het geval in de zaak die de indiener heeft beschreven.

Daarom is de Commissie op basis van de feiten en de afgelegde verklaringen van mening dat 
er op het niveau van de EU in deze zaak geen juridische stappen kunnen worden gezet. De 
indiener zou kunnen overwegen om de zaak na uitputting van alle nationale rechtsmiddelen 
voor te leggen aan het Europees Hof voor de rechten van de mens.


