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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1790/2009, którą złożył Antony Christev (Francja) z jednym 
dodatkowym podpisem, w sprawie niewykonania wyroku sądu dotyczącego 
odszkodowania za mienie w Sofii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że władze miasta Sofia odmawiają wypłaty odszkodowania za 
mienie przyznane jemu i współsygnatariuszowi petycji przez właściwe władze sądowe 
w 2002 r. Składający petycję nawiązuje również do szeregu orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka wydanych w podobnych sprawach. Składający petycję uważa, że 
postępowanie władz stoi w sprzeczności z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych i rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. 
W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby podjął interwencję.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
stanowi podstawowe ramy rozwiązywania sporów transgranicznych w Unii Europejskiej, 
określając, jakie sądy są właściwe w konkretnej sprawie, oraz w jaki sposób orzeczenia sądu 
wydawane w jednym z państw członkowskich mogą być uznawane w innym państwie 
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członkowskim. 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 
Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych stosuje się od 2005 r. Rozporządzenie to tworzy 
system, według którego zaświadczenie (nakaz egzekucyjny) towarzyszy orzeczeniu 
krajowemu, umożliwiając wykonanie go w innym państwie członkowskim. 

Należy zauważyć, że oba wyżej wymienione rozporządzenia dotyczą transgranicznych 
sporów sądowych, a nie wewnętrznych spraw jednego państwa członkowskiego, jak 
wydaje się być to w przypadku sprawy składającego petycję. Po drugie instrumenty UE 
w sprawie transgranicznego uznawania i egzekwowania wyroków w sprawach 
cywilnych nie obejmują ich wykonania — jest to regulowane prawem krajowym.

W tych okolicznościach Komisja nie uważa, aby doszło do naruszenia prawa UE i 
dlatego nie może interweniować.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 czerwca 2011 r.

Petycja

Składający petycję uważają, że władze miejskie w Sofii naruszyły rozporządzenie Rady (WE) 
nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania 
w sprawach cywilnych i handlowych i rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla 
roszczeń bezspornych. Władze te nie wykonały wyroku bułgarskiego sądu, na mocy którego 
składającym petycję zwrócono prawo własności pewnej działki. Komisja zaznaczyła, że nie 
doszło do naruszenia wspomnianych rozporządzeń, gdyż nie mają one zastosowania wobec 
spraw krajowych, a jedynie w stosunku do przypadków o charakterze transgranicznym. 
Przedmiotowa petycja została zamknięta. Została ona ponownie otwarta w dniu 12 stycznia, 
po otrzymaniu od składającego petycję pisma i „nowych istotnych informacji”. W swoim 
piśmie składający petycję wskazał na szereg wyroków Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, w których Trybunał przypomniał o Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności i jej zapisach dotyczących prawa do posiadania i dysponowania 
własnością. Ponadto składający petycję wspomina o toczącej się niedawno przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka sprawie „Kehaya przeciwko Bułgarii”, która dotyczyła 
wykonania wyroku sądowego przez władze publiczne. Przypomina on też Komisji 
Europejskiej o dotyczących Bułgarii sprawozdaniach z postępu prac oraz Grupie Państw 
Przeciwko Korupcji (GRECO), która krytykuje Bułgarię w związku z brakami w dziedzinie 
walki z korupcją. Wreszcie powołuje się on na art. 17 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Uwagi Komisji

Składający petycję porusza kwestie dotyczące poszanowania prawa własności, wykonywania 
wyroków oraz korupcji. Kwestia wykonywania wyroków w państwie członkowskim, 
w którym zostały one wydane, nie jest regulowana na mocy prawa Unii Europejskiej. 
W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozostawiono ją w gestii państw 
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członkowskich. Zgodnie z art. 51 karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw 
członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Ponieważ opisywane 
fakty nie zaistniały w kontekście wdrażania prawa UE, nie można uznać argumentu 
dotyczącego naruszenia karty.

Jeżeli chodzi cytowane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, to nie jest ono właściwe 
w przedmiotowej sprawie. W sprawie C-264/78 Valsabbia, która dotyczyła decyzji Komisji 
wydanych w odniesieniu do przedsiębiorstw w związku z naruszeniem prawa 
wspólnotowego, Trybunał oddalił argument o naruszeniu prawa własności zapisanego 
w protokole nr 1 do EKPC. Podobnie w sprawie C-44/79 Haur Trybunał odmówił 
zakwestionowania decyzji Komisji o czasowym zakazie sadzenia nowych krzewów winnych 
w oparciu o prawo własności. Obie sprawy odnosiły się do decyzji Komisji, tj. prawa Unii 
(w owym czasie: prawa wspólnotowego), co nie ma miejsca w sytuacji opisanej przez 
składającego petycję.

Dlatego na podstawie przedstawionych faktów i złożonych oświadczeń Komisja uważa, że 
w tym przypadku nie można podjąć żadnych działań prawnych na szczeblu UE. Po 
wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych składający petycję może 
zechcieć rozważyć wystąpienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


