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

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții
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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1790/2009, adresatã de Antony Christev, de cetãțenie francezã, 
însoțitã de o semnãturã, privind neexecutarea unei hotãrâri judecãtorești cu 
privire la despãgubiri acordate pentru o proprietate din Sofia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că autoritățile locale din Sofia refuză să plătească despăgubirea 
pentru o proprietate care i-a fost acordată acestuia și semnatarului de către autoritățile legale 
competente în anul 2002. De asemenea, el face referire în acest context la o serie de hotărâri 
pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazuri similare. Petiționarul 
consideră că poziția autorităților contravine dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al 
Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
civilă și comercială și ale Regulamentului (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate și, 
prin urmare, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială oferă cadrul 
de bază pentru litigiile transfrontaliere din Uniunea Europeană, stabilind care sunt instanțele 
competente într-o cauză dată și modalitățile de recunoaștere a hotărârilor pronunțate într-un 
stat membru, în alt stat membru.
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Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Consiliului, care creează un titlu executoriu european 
pentru creanțele necontestate, se aplică din 2005 și prevede un sistem prin care un certificat 
(titlul executoriu) este anexat la o hotărâre judecătorească națională, ceea ce permite 
executarea acesteia într-un alt stat membru.

Trebuie menționat că ambele regulamente citate au ca obiect litigiile transfrontaliere și nu
cauzele strict interne dintr-un anumit stat membru, cum pare să fie situația în cazul 
petiționarului. În al doilea rând, instrumentele UE privind recunoașterea și executarea 
hotărârilor în materie civilă nu includ executarea, aspect care ține de dreptul intern.

În aceste condiții, Comisia nu consideră că s-a încălcat dreptul UE și, prin urmare, nu poate 
interveni.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 10 iunie 2011

Petiția

Petiționarii au pretins că Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială și 
Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind crearea 
unui Titlu Executoriu European pentru creanțele necontestate au fost încălcate de autoritățile 
orașului Sofia, care nu au respectat hotărârea instanței bulgare prin care și-au recăpătat dreptul 
de proprietate asupra unei parcele de pământ. Comisia a reamintit că regulamentele 
menționate nu au fost încălcate, întrucât nu se aplică cazurilor interne, ci numai celor cu 
caracter transfrontalier. Petiția a fost închisă. Aceasta a fost redeschisă în urma scrisorii 
petiționarului din 12 ianuarie, „în urma unor informații substanțiale noi”. În această scrisoare, 
petiționarul reamintește o serie de hotărâri ale Curții Europene de Justiție, în care Curtea a 
reamintit Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, referitoare la dreptul de a deține și de a dispune de o proprietate. În plus, acesta 
reamintește un caz recent al Curții Europene a Drepturilor Omului, Kehaya vs. Bulgaria, care 
se referea la executarea unei hotărâri judecătorești de către autoritățile publice. Acesta 
reamintește, de asemenea, Comisiei Europene, rapoartele privind progresele înregistrate 
referitoare la Bulgaria și Grupul de state împotriva corupției (GRECO), care critică Bulgaria 
pentru deficiențele în combaterea corupției. La final, petiționarul reamintește articolul 17 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Observațiile Comisiei

Petiționarul menționează chestiuni legate de respectarea dreptului de proprietate, executarea 
hotărârilor și corupția. Chestiunea executării hotărârilor în statul membru în care au fost emise 
hotărârile nu este reglementată de dreptul Uniunii Europene. În conformitate cu Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, această competență le revine statelor membre. În 
conformitate cu articolul 51, prevederile Cartei se aplică statelor membre numai atunci când 
acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Întrucât faptele descrise nu au avut loc în legătură cu 
punerea în aplicare a dreptului Uniunii, argumentul încălcării Cartei nu poate fi susținut.
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În ceea ce privește jurisprudența menționată a Curții Europene de Justiție, acesta nu este 
relevantă pentru cazul de față. În cauza C-264/78 Valsabbia, care se referea la deciziile 
Comisiei impuse întreprinderilor pentru încălcarea dreptului comunitar, Curtea a respins 
argumentul încălcării dreptului de proprietate, astfel cum este consacrat în primul protocol al 
CEDO. În mod asemănător, în cauza C-44/79 Haur, curtea a refuzat să conteste decizia 
Comisiei privind interdicția temporară de a planta noi soiuri de struguri pentru vinificație pe 
baza dreptului de proprietate. Ambele cauze vizau decizii ale Comisiei, și anume dreptul 
Uniunii (la acel moment, dreptul comunitar), ceea ce nu este cazul în situația descrisă de 
petiționar.

În consecință, pe baza faptelor și a declarațiilor prezentate, Comisia consideră că nu poate fi 
întreprinsă nicio acțiune juridică la nivelul UE în acest caz. Se recomandă petiționarului să ia 
în considerare posibilitatea de a se adresa Curții Europene a Drepturilor Omului după 
epuizarea tuturor căilor naționale de atac.


