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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0827/2011, внесена от Gerhard Pollheide и Anita Brandt, с 
германско гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно 
предполагаемото нарушение на Регламент (ЕО) № 44/2001 относно 
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията притежават дружество в Германия и друго в Испания за 
целите на развитието на артистична колония в Испания. Испанското дружество 
притежава земя в Испания. В контекста на съседски спор германското дружество било 
изправено пред съда във връзка със собствеността, въпреки че не е законният 
собственик. С Регламент 44/2001/ЕО относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се установява 
принципът, че съдилищата по местоживеене на гражданите и дружествата са 
компетентни за разрешаването на съдебни спорове. В този случай това са съдилищата в 
Германия. Вносителите твърдят, че, освен че са били взети от корумпиран съдия, 
решенията на испанския съд са нищожни и недействителни. Те завели дело в Испания 
срещу съдията и съседа. Също така е заведено и дело, което е висящо пред Европейския 
съд по правата на човека.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Вносителите на петицията изглежда отправят оплакване относно нарушение на 



PE483.588v01-00 2/2 CM\892908BG.doc

BG

Регламент 44/2001/EО1 относно компетентността, признаването и изпълнението на 
съдебни решения по граждански и търговски дела, както и неправилното му прилагане. 

Регламент 44/2001/EО от 22 декември 2000 г. влезе в сила на 1 март 2002 г. и се прилага 
пряко във всички държави членки (съществува специален режим по отношение на 
Дания). Регламентът, наред с другото, урежда компетентността на съдилищата и 
съгласно член 2 от него лицата с местоживеене в дадена държава членка следва да 
бъдат съдени в съдилищата на тази държава членка. Регламентът се прилага за 
физически, както и за юридически лица (например дружества). Седалището на едно 
дружество или юридическо лице е мястото, където е седалището му по устав, 
централното му управление или основното място на стопанската му дейност (член 60 от 
Регламента). В членове 5-7 от Регламента се урежда специалната компетентност, като 
се създава алтернативна компетентност към основното правило, т.е. местоживеенето на 
ответника. В член 22 от Регламента се урежда изключителната компетентност. 
Съгласно последния член при спорове за вещни права върху недвижими имоти или 
върху наеми за недвижими имоти, съдилищата на държавата членка, в която се намира 
имота, имат изключителна компетентност. Вещните права включват подобни жалби по 
отношение на обхвата, съдържанието, собствеността или владението на недвижим 
имот, както и защитата на тези права. 

От фактите, описани в петицията, изглежда, че спорът към който вносителите на 
петицията насочват вниманието, се отнася до собствеността на земя в Испания. 
Следователно според член 22 от Регламента изглежда, че в настоящия случай 
изключителната компетентност се пада на испанските съдилища. От тук следва, че 
испанските съдилища са приложили правилно правилата за компетентност на 
Регламента. 

Заключение

В светлината на горепосоченото Комисията не може да се намеси в полза на вносителя 
на петицията. 
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