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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0827/2011, ingediend door Gerhard Pollheide en Anita Brandt (Duitse 
nationaliteit), gesteund door 2 medeondertekenaars, over de vermeende schending van 
Verordening 44/2001/EG betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn eigenaar van een bedrijf in Duitsland en een in Spanje met het doel een 
kunstenaarskolonie op te zetten in Spanje. Het Spaanse bedrijf bezit een stuk land in Spanje. In 
het kader van een burengeschil werd het Duitse bedrijf voor de rechter gedaagd, met betrekking 
tot het eigenaarschap hiervan, hoewel het niet de juridische eigenaar ervan is. In Verordening 
(EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging 
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken is vastgesteld dat de gerechten in de woonplaats 
van burgers en de vestigingsplaats van vennootschappen de bevoegdheid hebben om over 
geschillen te oordelen. In dit geval zouden dit de Duitse gerechten zijn. Indieners beweren dat de 
uitspraken van de Spaanse gerechten – naast het feit dat deze waren gedaan door een corrupte 
rechter – nietig zijn. Ze hebben in Spanje een zaak tegen de rechter en de buurman 
aangespannen. Er is ook een zaak aanhangig bij het Europees Hof voor de rechten van de mens.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indieners doen ogenschijnlijk hun beklag over een schending van Verordening 44/2001/EG1

betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen 
in burgerlijke en handelszaken, en over de onjuiste toepassing ervan. 

                                               
1 PB L 12 van 16.1.2001, blz.1.
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Verordening 44/2001/EG van 22 december 2000 trad in werking op 1 maart 2002 en is 
rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten (er bestaat een speciale regeling voor Denemarken). De 
verordening regelt onder meer de rechterlijke bevoegdheid en volgens artikel 2 moeten personen 
die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat voor de gerechten van die lidstaat 
worden opgeroepen. De verordening geldt zowel voor natuurlijke personen als voor 
rechtspersonen (bv. vennootschappen). De woonplaats van een vennootschap of een 
rechtspersoon is de plaats van de statutaire zetel, het hoofdbestuur of de hoofdvestiging (artikel 
60 van de verordening). Bijzondere bevoegdheid wordt geregeld door artikelen 5 t/m 7 van de 
verordening die een uitzondering vaststellen op de basisregel, d.w.z. de woonplaats van de 
verweerder. Exclusieve bevoegdheid wordt geregeld door artikel 22 van de verordening. 
Krachtens het laatstgenoemde artikel geldt dat voor zakelijke rechten op en huur en verhuur, 
pacht en verpachting van onroerende goederen de gerechten van de lidstaat waar het onroerend 
goed gelegen is bij uitsluiting bevoegd zijn. Zakelijke rechten omvatten onder meer vorderingen 
met betrekking tot de omvang, de inhoud, het eigendomsrecht of het bezit van een onroerend 
goed, alsook de bescherming van dergelijke rechten. 

Uit de in het verzoekschrift beschreven feiten blijkt dat het geschil waarnaar de verzoekers 
verwijzen het eigendomsrecht van het stuk land in Spanje betrof. In dit geval hebben de Spaanse 
rechtbanken klaarblijkelijk exclusieve bevoegdheid in overeenstemming met artikel 22 van de 
verordening. Derhalve hebben de Spaanse rechtbanken de bevoegdheidsregels van de 
verordening correct toegepast. 

Conclusie

Gezien het bovengenoemde kan de Commissie niet in het belang van indiener optreden. 


