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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.     /2004

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ) και το

άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 203 Ε, 27.8.2002, σ. 86.
2 ΕΕ C 85, 8.4.2003 , σ. 1.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                   (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα :

(1) Η Κοινότητα θέτει ως στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας,

ασφάλειας και δικαιοσύνης µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των

προσώπων. Για αυτόν το σκοπό, η Κοινότητα πρέπει να θεσπίσει, µεταξύ άλλων, µέτρα στον

τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, τα οποία είναι αναγκαία για την

εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Στις 3 ∆εκεµβρίου 1998, το Συµβούλιο ενέκρινε το Πρόγραµµα ∆ράσης του Συµβουλίου και

της Επιτροπής όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της Συνθήκης του

Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 1

(Πρόγραµµα ∆ράσης της Βιέννης).

(3) To Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 ενέκρινε την αρχή

της αµοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων ως ακρογωνιαίο λίθο για τη

δηµιουργία αυθεντικού χώρου δικαιοσύνης.

(4) Στις 30 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο ενέκρινε πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της

αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών υποθέσεων 2.

Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει στο πρώτο στάδιό του την κατάργηση του exequatur, ήτοι

τη δηµιουργία ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις.

                                                
1 ΕΕ C 19, 23.1.1999, σ. 1.
2 ΕΕ C 12, 15.1.2001, σ. 1.
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(5) Η έννοια των «µη αµφισβητούµενων αξιώσεων» θα πρέπει να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις

όπου, αφού εξακριβωθεί η έλλειψη οποιασδήποτε διαφωνίας από τον οφειλέτη ως προς τον

χαρακτήρα ή το µέγεθος της χρηµατικής αξίωσης, χορηγείται στον πιστωτή είτε δικαστική

απόφαση κατά του οφειλέτη, είτε εκτελεστό έγγραφο που απαιτεί τη ρητή συναίνεση του

οφειλέτη και το οποίο µπορεί να είναι δικαστικός συµβιβασµός ή δηµόσιο έγγραφο.

(6) Ως απουσία αντιρρήσεων από τον οφειλέτη κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1,

στοιχείο β), νοείται και η περίπτωση κατά την οποία ο διάδικος ερηµοδικεί σε ακροαµατική

διαδικασία ή δεν συµµορφώνεται προς την πρόσκληση του δικαστηρίου να γνωστοποιήσει

γραπτώς εάν προτίθεται να υπερασπίσει την υπόθεση.

(7) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται σε αποφάσεις, δικαστικούς συµβιβασµούς

και δηµόσια έγγραφα επί µη αµφισβητούµενων αξιώσεων και σε αποφάσεις που εκδίδονται

κατόπιν της άσκησης ενδίκων µέσων κατά αποφάσεων, δικαστικών συµβιβασµών ή

δηµοσίων εγγράφων, που έχουν πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι.

(8) Στα συµπεράσµατά του του Τάµπερε, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκρινε ότι η δυνατότητα

εκτέλεσης σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση, θα

πρέπει να επιταχυνθεί και να απλουστευθεί µε την αποφυγή λήψης ενδιάµεσων µέτρων που

πρέπει να προηγηθούν της εκτέλεσης στο κράτος µέλος όπου αυτή ζητείται. Απόφαση η

οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος από το δικαστήριο προέλευσης, θα

πρέπει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης, να θεωρείται ως εκδοθείσα στο κράτος µέλος στο

οποίο ζητείται η εκτέλεση. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, παραδείγµατος χάριν, η καταχώριση

αλλοδαπής απόφασης που έχει πιστοποιηθεί θα ακολουθεί, συνεπώς, τους ίδιους κανόνες µε

την καταχώριση απόφασης από άλλο µέρος του Ηνωµένου Βασιλείου και δεν θα συνεπάγεται

επανεξέταση της αλλοδαπής απόφασης επί της ουσίας. Οι διατυπώσεις για την εκτέλεση των

αποφάσεων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο.
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(9) Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παράσχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τη

διαδικασία του exequatur, η οποία προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του

Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την

εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις1, διότι δεν απαιτείται η δικαστική

έγκριση σε δεύτερο κράτος µέλος µε τις καθυστερήσεις και δαπάνες τις οποίες αυτό

συνεπάγεται.

(10) Όταν δικαστήριο κράτους µέλους εκδίδει απόφαση επί µη αµφισβητούµενης αξιώσεως

ερήµην του οφειλέτη, η κατάργηση των ελέγχων στο κράτος µέλος εκτέλεσης συνδέεται

άρρηκτα και εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων όσον αφορά την τήρηση των

δικαιωµάτων υπεράσπισης.

(11) Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην προώθηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και λαµβάνει

υπόψη τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκει ιδίως τη διασφάλιση της πλήρους τήρησης του

δικαιώµατος δίκαιης δίκης που αναγνωρίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη.

(12) Θα πρέπει να θεσπισθούν ελάχιστοι κανόνες για τη δίκη που οδηγεί στην απόφαση,

προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο οφειλέτης ενηµερώνεται εγκαίρως για την κατ� αυτού

αγωγή, για τις απαιτήσεις ενεργητικής νοµιµοποίησης στη δίκη προκειµένου να αντικρούσει

την αξίωση καθώς και για τις συνέπειες της ερηµοδικίας του, έτσι ώστε να είναι σε θέση να

προετοιµάσει έγκαιρα την υπεράσπισή του.

                                                
1 ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 1496/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 225, 22.8.2002, σ. 13).
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(13) Λόγω διαφορών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους κανόνες πολιτικής δικονοµίας,

και ειδικά αυτούς που διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων, είναι ανάγκη ο

ορισµός αυτών των ελάχιστων κανόνων να είναι ειδικός και λεπτοµερής. Ιδίως, κάθε µέθοδος

επίδοσης ή κοινοποίησης που βασίζεται σε πλάσµα δικαίου όσον αφορά την τήρηση των

ελάχιστων αυτών κανόνων δεν µπορεί να θεωρείται επαρκής για την πιστοποίηση αποφάσεως

ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

(14) Όλοι οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που απαριθµούνται στα άρθρα 13 και 14

χαρακτηρίζονται είτε από πλήρη βεβαιότητα (άρθρο 13) είτε από πολύ µεγάλη πιθανότητα

(άρθρο 14) ότι το επιδοθέν ή κοινοποιηθέν έγγραφο έφθασε στον παραλήπτη του. Στη

δεύτερη περίπτωση, µια απόφαση θα πρέπει να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός

τίτλος µόνον εάν το κράτος µέλος προέλευσης διαθέτει τον ενδεδειγµένο µηχανισµό που θα

επιτρέψει στον οφειλέτη να ζητήσει την πλήρη επανεξέταση της απόφασης, υπό τους όρους

που καθορίζονται στο άρθρο 19, στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις όπου, παρά τη

συµµόρφωση µε το άρθρο 14, το έγγραφο δεν έφθασε στον παραλήπτη του.

(15) Η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τον ίδιο τον οφειλέτη,

σύµφωνα µε το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), θα πρέπει να νοείται ότι πληροί

τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων µόνον εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα όντως

αποδέχθησαν/παρέλαβαν το εν λόγω έγγραφο.

(16) Το άρθρο 15 θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης δεν

µπορεί να παραστεί ο ίδιος στο δικαστήριο, όπως συµβαίνει µε νοµικό πρόσωπο, και όταν

ορίζεται εκπρόσωπός του, από τον νόµο, καθώς και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο

οφειλέτης εξουσιοδότησε άλλο πρόσωπο, και συγκεκριµένα δικηγόρο, ως εκπρόσωπό του

στη συγκεκριµένη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου που εκκρεµεί.
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(17) Τα δικαστήρια που είναι αρµόδια να εξετάζουν αν τηρήθηκαν πλήρως οι ελάχιστοι

δικονοµικοί κανόνες, θα πρέπει, αν κρίνουν ότι αυτό συµβαίνει, να εκδίδουν τυποποιηµένο

πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, που κάνει την εξέταση αυτή και τα

αποτελέσµατά της ευδιάκριτα.

(18) Η αµοιβαία εµπιστοσύνη προς την απονοµή της δικαιοσύνης στα κράτη µέλη δικαιολογεί την

κρίση από δικαστήριο ενός κράτους µέλους ότι πληρούνται όλοι οι όροι για την πιστοποίηση

ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, που θα επιτρέψει την εκτέλεση µιας απόφασης σε όλα τα

άλλα κράτη µέλη χωρίς να απαιτείται δικαστική επανεξέταση της ορθής εφαρµογής των

ελάχιστων δικονοµικών κανόνων στο κράτος µέλος όπου θα εκτελεσθεί η απόφαση.

(19) Ο παρών κανονισµός δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών µελών να προσαρµόσουν την

εθνική τους νοµοθεσία στους ελάχιστους δικονοµικούς κανόνες, κατά τα οριζόµενα σ�αυτόν.

Αποτελεί κίνητρο, για αυτό το σκοπό, µε την καθιέρωση αποτελεσµατικότερης και ταχύτερης

εκτελεστότητας των αποφάσεων σε άλλα κράτη µέλη απλώς και µόνον εφόσον τηρούνται

αυτοί οι ελάχιστοι κανόνες.

(20) Η αίτηση για πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες

αξιώσεις θα πρέπει να είναι προαιρετική για τον πιστωτή, ο οποίος µπορεί αντί αυτής να

επιλέξει το σύστηµα αναγνώρισης και εκτέλεσης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 44/2001 ή άλλες κοινοτικές πράξεις.

(21) Όταν ένα έγγραφο πρέπει να αποσταλεί από ένα κράτος µέλος σε άλλο προκειµένου να

επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εκεί, θα πρέπει να εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός, και ιδίως οι

καθοριζόµενοι σε αυτόν κανόνες περί επίδοσης ή κοινοποίησης, και ο κανονισµός (ΕΚ)

αριθ. 1348/2000 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως

στα κράτη µέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις 1, και

ιδίως το άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις ανακοινώσεις των κρατών µελών βάσει του άρθρου 23.

                                                
1 ΕΕ L 160, 30.6.2000, σ. 37.
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(22) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από

τα κράτη µέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω του µεγέθους ή των αποτελεσµάτων της

προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να

λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, η οποία επίσης διατυπώνεται στο εν λόγω

άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων

αυτών.

(23) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή1.

(24) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της

Ιρλανδίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία

γνωστοποίησαν την επιθυµία τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και την εφαρµογή του

παρόντος κανονισµού.

(25) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, το οποίο έχει

προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισµού και,

κατά συνέπεια, δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του.

(26) Σύµφωνα µε το άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση της Συνθήκης, η διαδικασία

συναπόφασης ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2003, για τα µέτρα που ορίζονται στον

παρόντα κανονισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

                                                
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη

αµφισβητούµενες αξιώσεις, προκειµένου να εξασφαλίσει, µε τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, την

ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων, των δικαστικών συµβιβασµών και των δηµόσιων εγγράφων

σε όλα τα κράτη µέλη, χωρίς να πρέπει να ακολουθείται στο κράτος µέλος της εκτέλεσης

ενδιάµεση διαδικασία πριν από την αναγνώριση και την εκτέλεση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, ανεξάρτητα από το

είδος του δικαστηρίου. ∆εν καλύπτει, ιδίως, φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή

την ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας

(«acta iure imperii»).
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2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται :

α) στην προσωπική κατάσταση ή νοµική ικανότητα φυσικών προσώπων, τις περιουσιακές

σχέσεις των συζύγων, τις διαθήκες και την κληρονοµική διαδοχή,

β) στις πτωχεύσεις, τις διαδικασίες που αφορούν την εκκαθάριση αφερέγγυων εταιριών ή άλλων

νοµικών προσώπων, τους πτωχευτικούς συµβιβασµούς, τις πράξεις συµβιβασµών και άλλες

ανάλογες διαδικασίες,

γ) στην κοινωνική ασφάλιση,

δ) στη διαιτησία.

3. Στον παρόντα κανονισµό, ο όρος «κράτος µέλος» σηµαίνει τα κράτη µέλη πλην της ∆ανίας.

Άρθρο 3

Τίτλοι εκτέλεσης οι οποίοι πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αποφάσεις, δικαστικούς συµβιβασµούς και δηµόσια

έγγραφα επί µη αµφισβητούµενων αξιώσεων.

Αξίωση θεωρείται «µη αµφισβητούµενη», εάν :

α) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, µέσω αποδοχής της αξίωσης ή µέσω συµβιβασµού

που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια

διαδικασίας, ή

β) ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν σύµφωνα µε τις σχετικές δικονοµικές

απαιτήσεις του δικαίου του κράτους µέλους προέλευσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας

ενώπιον δικαστηρίου, ή
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γ) ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική µε την εν λόγω αξίωση

ακροαµατική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια

διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον η συµπεριφορά αυτή ισοδυναµεί µε σιωπηρή

αποδοχή της αξίωσης ή των πραγµατικών περιστατικών τα οποία επικαλέσθηκε ο πιστωτής

σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης, ή

δ) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δηµόσιο έγγραφο.

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται επίσης σε αποφάσεις που εκδόθηκαν µετά την άσκηση

ενδίκων µέσων κατά αποφάσεων, δικαστικών συµβιβασµών ή δηµοσίων εγγράφων, που

πιστοποιήθηκαν ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι.

Άρθρο 4

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

1. «απόφαση» : κάθε απόφαση που εκδίδεται από δικαστήριο κράτους µέλους, οποιαδήποτε και

αν είναι η ονοµασία της, συµπεριλαµβανοµένης απόφασης, διαταγής, διαταγή εκτέλεσης, ή

απογράφου, καθώς και ο καθορισµός εξόδων ή δαπανών από δικαστικό υπάλληλο·

2. «αξίωση» : η αξίωση για πληρωµή ορισµένου χρηµατικού ποσού, η οποία έχει καταστεί

ληξιπρόθεσµη ή η ηµεροµηνία λήξεως της οποίας αναφέρεται στην απόφαση, δικαστικό

συµβιβασµό ή δηµόσιο έγγραφο·
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3. «δηµόσιο έγγραφο» :

α) ένα έγγραφο που έχει συνταχθεί ή καταχωριστεί επίσηµα ως δηµόσιο έγγραφο, η γνησιότητα

του οποίου :

(i) συνδέεται µε την υπογραφή και το περιεχόµενο του εγγράφου, και

(ii) πιστοποιείται από δηµόσια ή άλλη αρχή η οποία είναι εξουσιοδοτηµένη προς τούτο από

το κράτος µέλος προέλευσης,

ή

β) συµφωνία που αφορά υποχρεώσεις διατροφής, η οποία συνάπτεται µε διοικητικές αρχές ή

επικυρώνεται από αυτές·

4. «κράτος µέλος προέλευσης» : το κράτος µέλος στο οποίο εξεδόθη η απόφαση, επικυρώθηκε ή

καταρτίστηκε ο δικαστικός συµβιβασµός ή συντάχθηκε ή καταχωρήθηκε το δηµόσιο έγγραφο, που

πρόκειται να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος·

5. «κράτος µέλος εκτέλεσης» : το κράτος µέλος όπου ζητείται η εκτέλεση της απόφασης, του

δικαστικού συµβιβασµού ή του δηµοσίου εγγράφου που πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός

τίτλος·

6. «δικαστήριο προέλευσης» : το δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί της διαδικασίας κατά τον

χρόνο εκπλήρωσης των όρων του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) ή γ)·

7. Στη Σουηδία, στις συνοπτικές διαδικασίες διαταγών πληρωµής (betalningsföreläggande), ο

όρος «δικαστήριο» περιλαµβάνει τη «Σουηδική δηµόσια υπηρεσία αναγκαστικής είσπραξης»

(krοnofogdemyndighet).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Άρθρο 5

Κατάργηση του exequatur

Απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στο κράτος µέλος

προέλευσης, αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί

εκτελεστή και χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή της αναγνώρισής της.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Η απόφαση επί µη αµφισβητούµενης αξιώσεως, η οποία εκδίδεται σε κράτος µέλος, κατόπιν

αιτήσεως που υποβάλλεται ανά πάσα στιγµή στο δικαστήριο προέλευσης, πιστοποιείται ως

ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν :

α) η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης, και

β) δεν αντίκειται προς τους κανόνες περί δικαιοδοσίας που καθορίζονται στα τµήµατα 3 και 6

του κεφαλαίου II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, και

γ) οι δικαστικές διαδικασίες στο κράτος µέλος προέλευσης πληρούν τις απαιτήσεις που

καθορίζονται στο κεφάλαιο III στην περίπτωση µη αµφισβητούµενης αξιώσεως κατά την

έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), και
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δ) η απόφαση εκδόθηκε στο κράτος µέλος όπου έχει την κατοικία του ο οφειλέτης κατά την

έννοια του άρθρου 59 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 44/2001, όταν

− µια αξίωση είναι µη αµφισβητούµενη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1,

στοιχεία β) ή γ), και

− αναφέρεται σε σύµβαση που συνάπτει ένα πρόσωπο, ο καταναλωτής, για σκοπό που

µπορεί να θεωρηθεί ότι κείται εκτός της δραστηριότητας ή του επαγγέλµατός του, και

− ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής.

2. Όταν απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος δεν είναι πλέον

εκτελεστή ή το εκτελεστό της έχει ανασταλεί ή περιορισθεί, εκδίδεται πιστοποιητικό, κατόπιν

αιτήσεως που υποβάλλεται ανά πάσα στιγµή στο δικαστήριο προέλευσης, στο οποίο αναφέρεται η

έλλειψη ή ο περιορισµός του εκτελεστού, µε τη χρησιµοποίηση του έντυπου υποδείγµατος του

Παραρτήµατος IV.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παράγραφος 2, όταν εκδίδεται απόφαση µετά την άσκηση

ενδίκου µέσου κατ�αποφάσεως η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται πιστοποιητικό αντικατάστασης,

κατόπιν αιτήσεως ανά πάσα στιγµή, για το οποίο χρησιµοποιείται το έντυπο υπόδειγµα του

Παραρτήµατος V, εάν η απόφαση επί του ενδίκου µέσου είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος

προέλευσης.
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Άρθρο 7

∆ικαστική δαπάνη

Όταν η απόφαση περιλαµβάνει εκτελεστή διάταξη για το ποσό της δικαστικής δαπάνης,

συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και όσον αφορά

την δικαστική δαπάνη, εκτός εάν ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου,

αντιτάχθηκε ειδικά ως προς την υποχρέωσή του για την καταβολή αυτής της δαπάνης, σύµφωνα µε

το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης.

Άρθρο 8

Ευρωπαϊκός µερικώς εκτελεστός τίτλος

Εάν ορισµένα µόνο µέρη της απόφασης πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού,

εκδίδεται πιστοποιητικό ευρωπαϊκού µερικώς εκτελεστού τίτλου ως προς τα µέρη αυτά.

Άρθρο 9

Έκδοση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου χρησιµοποιείται το

έντυπο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι.

2. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου συντάσσεται στη γλώσσα της απόφασης.
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Άρθρο 10

∆ιόρθωση ή ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, κατόπιν αιτήσεως προς το δικαστήριο

προέλευσης :

α) διορθώνεται όταν, λόγω τυπικού σφάλµατος, υπάρχει απόκλιση µεταξύ της απόφασης και του

πιστοποιητικού,

β) ανακαλείται, όταν χορηγήθηκε προφανώς εσφαλµένα µε βάση τις απαιτήσεις που

καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.

2. Για τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου,

εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης.

3. Για την αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου,

µπορεί να χρησιµοποιείται το έντυπο υπόδειγµα του Παραρτήµατος VI.

4. Η έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο

µέσο.

Άρθρο 11

Αποτελέσµατα του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου φέρει αποτελέσµατα µόνον εντός των ορίων του

εκτελεστού της απόφασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Πεδίο εφαρµογής των ελάχιστων κανόνων

1. Απόφαση επί µη αµφισβητούµενης αξίωσης κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1,

στοιχεία β) ή γ), µπορεί να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος µόνον εάν οι

διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος µέλος προέλευσης πληρούν τις δικονοµικές

απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν για την έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή

πιστοποιητικού αντικατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 3 για απόφαση που

εκδίδεται κατόπιν άσκησης ενδίκου µέσου κατ� απόφασης, όταν, κατά τον χρόνο έκδοσης της εν

λόγω απόφασης, πληρούνται οι όροι του άρθρου 3, παράγραφος 1, σηµεία β) ή γ).

Άρθρο 13

Επίδοση ή κοινοποίηση µε αποδεικτικό παραλαβής εκ µέρους του οφειλέτη

1. Το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή ισοδύναµο έγγραφο µπορεί να έχει επιδοθεί ή

κοινοποιηθεί στον οφειλέτη µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

α) µε προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο

περιλαµβάνει την ηµεροµηνία παραλαβής και υπογράφεται από τον οφειλέτη,
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β) µε προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε έγγραφο το οποίο υπογράφεται

από το αρµόδιο πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή κοινοποίηση και το οποίο αναφέρει

ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παραλάβει χωρίς νόµιµη αιτία,

καθώς και την ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης,

γ) µε ταχυδροµική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το

οποίο περιλαµβάνει την ηµεροµηνία παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον

οφειλέτη,

δ) µε επίδοση ή κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως τηλεοµοιοτυπία ή ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο, που βεβαιώνεται µε αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την

ηµεροµηνία παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον οφειλέτη.

2. Η κλήτευση στην ακροαµατική διαδικασία µπορεί να έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον

οφειλέτη σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή προφορικά σε προηγούµενη ακροαµατική διαδικασία για

την ίδια αξίωση και να αναφέρεται στα πρακτικά αυτής της προηγούµενης ακροαµατικής

διαδικασίας.

Άρθρο 14

Επίδοση ή κοινοποίηση χωρίς αποδεικτικό παραλαβής εκ µέρους του οφειλέτη

1. Η επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου ή άλλου

ισοδύναµου εγγράφου καθώς και οποιασδήποτε κλήτευσης σε ακροαµατική διαδικασία είναι

δυνατόν να έχει διενεργηθεί και µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους :

α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στην προσωπική διεύθυνση του οφειλέτη, σε πρόσωπα

που συγκατοικούν µε τον οφειλέτη ή εργάζονται εκεί,
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β) στην περίπτωση αυτοαπασχολούµενου οφειλέτη ή νοµικού προσώπου, προσωπική επίδοση ή

κοινοποίηση στον επαγγελµατικό χώρο του οφειλέτη, σε πρόσωπα που απασχολούνται από

τον οφειλέτη,

γ) κατάθεση του εγγράφου στο γραµµατοκιβώτιο του οφειλέτη,

δ) κατάθεση του εγγράφου σε ταχυδροµικό γραφείο ή σε αρµόδια δηµόσια αρχή και εναπόθεση

γραπτής κοινοποίησης της εν λόγω κατάθεσης στο γραµµατοκιβώτιο του οφειλέτη, εφόσον η

γραπτή γνωστοποίηση διασαφηνίζει τον χαρακτήρα του εγγράφου ως δικαστικό έγγραφο ή το

έννοµο αποτέλεσµα της γνωστοποίησης ως επέχουσας θέση επίδοσης ή κοινοποίησης και

σηµατοδοτεί την έναρξη του χρόνου των προθεσµιών,

ε) ταχυδροµική αποστολή χωρίς απόδειξη σύµφωνα µε την παράγραφο 3, εφόσον ο οφειλέτης

έχει τη διεύθυνσή του στο κράτος µέλος προέλευσης,

στ) ηλεκτρονικά µέσα που πιστοποιούνται από αυτόµατη επιβεβαίωση παραλαβής, εφόσον ο

οφειλέτης έχει δεχθεί ρητώς αυτή τη µέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εκ των προτέρων.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της

παραγράφου 1 δεν γίνεται αποδεκτή, αν η διεύθυνση του οφειλέτη δεν είναι γνωστή µε βεβαιότητα.

3. Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1, στοιχεία α) έως δ), πιστοποιείται µέσω:
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α) εγγράφου το οποίο υπογράφεται από το αρµόδιο πρόσωπο που διενήργησε την επίδοση ή

κοινοποίηση και το οποίο αναφέρει :

i) τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης που χρησιµοποιήθηκε, και

ii) την ηµεροµηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης, και

iii) εάν το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε άλλο πρόσωπο και όχι στον οφειλέτη, το

όνοµα του προσώπου αυτού και τη σχέση του µε τον οφειλέτη,

ή

β) βεβαίωσης παραλαβής εκ µέρους του προσώπου στο οποίο έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση,

για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στοιχεία α) και β).

Άρθρο 15

Επίδοση ή κοινοποίηση στους αντιπροσώπους του οφειλέτη

Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει των άρθρων 13 και 14 µπορεί να διενεργείται και στον

αντιπρόσωπο του οφειλέτη.

Άρθρο 16

∆έουσα ενηµέρωση του οφειλέτη για την αξίωση

Προς διασφάλιση της δέουσας ενηµέρωσης του οφειλέτη για την αξίωση, το εισαγωγικό της δίκης

έγγραφο ή το ισοδύναµο έγγραφο πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής :

α) το όνοµα και τη διεύθυνση των διαδίκων,
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β) το ποσό της αξίωσης,

γ) εάν ζητούνται τόκοι επί της αξιώσεως, το επιτόκιο και τη χρονική περίοδο για την οποία

ζητούνται τόκοι, εκτός εάν, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης,

προστίθενται αυτοµάτως στο κεφάλαιο νόµιµοι τόκοι,

δ) µνεία του λόγου της αξίωσης.

Άρθρο 17

∆έουσα ενηµέρωση του οφειλέτη σχετικά µε τις αναγκαίες δικονοµικές ενέργειες

για την αµφισβήτηση της αξίωσης

Τα κατωτέρω στοιχεία πρέπει να καθορίζονται σαφώς στο εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, το

ισοδύναµο έγγραφο ή την κλήτευση στην ακροαµατική διαδικασία ή να τα συνοδεύουν :

α) οι δικονοµικές απαιτήσεις για την αµφισβήτηση της αξίωσης, συµπεριλαµβανοµένης της

προθεσµίας για την αµφισβήτηση της αξίωσης γραπτώς ή, αναλόγως, η προθεσµία για την

ακροαµατική διαδικασία, το όνοµα και η διεύθυνση του οργάνου στο οποίο θα απευθυνθεί ή,

αναλόγως, ενώπιον του οποίου θα εµφανισθεί και κατά πόσον είναι υποχρεωτική η

εκπροσώπηση από δικηγόρο,

β) οι συνέπειες της µη προβολής ενστάσεων ή της ερηµοδικίας, ιδιαίτερα η δυνατότητα, κατά

περίπτωση, έκδοσης απόφασης ή εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και η υποχρέωση καταβολής

της δικαστικής δαπάνης.
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Άρθρο 18

Θεραπεία της µη συµµόρφωσης προς τους ελάχιστους κανόνες

1. Εάν η διαδικασία στο κράτος µέλος προέλευσης δεν πληροί τις δικονοµικές απαιτήσεις που

ορίζονται στα άρθρα 13 έως 17, αυτή η µη συµµόρφωση θεραπεύεται και η απόφαση µπορεί να

πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν :

α) η απόφαση επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των

άρθρων 13 ή 14, και

β) ο οφειλέτης είχε τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση, µε αποτέλεσµα πλήρη

επανεξέταση, και ενηµερώθηκε δεόντως µε την απόφαση ή µαζί µε την απόφαση σχετικά µε

τις δικονοµικές απαιτήσεις για την προσβολή της, συµπεριλαµβανοµένων του ονόµατος και

της διεύθυνσης του οργάνου ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθεί το ένδικο µέσο

προσβολής και, κατά περίπτωση, της προθεσµίας, και

γ) ο οφειλέτης δεν προσέβαλε την απόφαση σύµφωνα µε τις σχετικές δικονοµικές απαιτήσεις.

2. Εάν η διαδικασία στο κράτος µέλος προέλευσης δεν πληροί τις δικονοµικές απαιτήσεις που

ορίζονται στα άρθρα 13 και 14, αυτή η µη συµµόρφωση θεραπεύεται, εάν αποδειχθεί από τη

συµπεριφορά του οφειλέτη, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ότι είχε

προσωπικά παραλάβει το προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο εντός της αναγκαίας για την

προετοιµασία της υπεράσπισής του προθεσµίας.
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Άρθρο 19

Ελάχιστοι κανόνες για την επανεξέταση σε έκτακτες περιπτώσεις

1. Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 18, η απόφαση µπορεί να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός

εκτελεστός τίτλος, εάν ο οφειλέτης δικαιούται, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους

προέλευσης, να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης, όταν :

α) (i) το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο ή, κατά περίπτωση, η

κλήτευση σε ακροαµατική διαδικασία επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε µε έναν από τους

τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 14, και

(ii) η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε να είναι σε θέση ο οφειλέτης

να προετοιµάσει την υπεράσπισή του χωρίς δική του υπαιτιότητα,

ή

β) ο οφειλέτης δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση για λόγους ανωτέρας βίας ή

έκτακτων περιστάσεων χωρίς δική του υπαιτιότητα,

εφόσον σε κάθε περίπτωση ενήργησε χωρίς καθυστέρηση.

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να επιτρέπουν πρόσβαση για

επανεξέταση της απόφασης µε λιγότερο περιοριστικούς όρους από τους αναφερόµενους στην

παράγραφο 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 20

∆ιαδικασία εκτέλεσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, οι διαδικασίες εκτέλεσης

διέπονται από το δίκαιο του κράτους µέλους εκτέλεσης.

Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους

όρους µε την απόφαση που εκδόθηκε στο κράτος µέλος εκτέλεσης.

2. Ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει στις αρµόδιες αρχές εκτέλεσης του κράτους µέλους

εκτέλεσης :

α) αντίγραφο της απόφασης που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η

γνησιότητά της, και

β) αντίγραφο του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που να πληροί τους

αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά του, και
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γ) εφόσον απαιτείται, εγγραφή του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή µετάφρασή

του, στην επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους εκτέλεσης ή, εάν το εν λόγω κράτος µέλος

έχει περισσότερες από µία επίσηµες γλώσσες, στην επίσηµη γλώσσα ή µία από τις επίσηµες

γλώσσες της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, στον τόπο όπου επιδιώκεται η εκτέλεση,

σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους, ή σε άλλη γλώσσα, την οποία το κράτος

µέλος εκτέλεσης έχει δηλώσει ότι µπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να δηλώνει

την επίσηµη γλώσσα ή τις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

εκτός από τη δική του, τις οποίες µπορεί να δεχθεί για τη συµπλήρωση του πιστοποιητικού. Η

µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς αυτό σε ένα από τα κράτη

µέλη.

3. ∆εν απαιτείται καµµία ασφάλεια, εγγύηση, ή κατάθεση χρηµατικού ποσού, όπως και αν

ορίζεται, από ενδιαφερόµενο ο οποίος ζητεί σε ένα κράτος µέλος την εκτέλεση απόφασης η οποία

έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σε άλλο κράτος µέλος, µε την αιτιολογία ότι

είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την κατοικία ή τη διαµονή του/της στο κράτος µέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 21

Απόρριψη της εκτέλεσης

1. Η εκτέλεση απορρίπτεται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, από το αρµόδιο δικαστήριο του

κράτους µέλους εκτέλεσης, εάν η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος

είναι ασυµβίβαστη µε προγενέστερη απόφαση που εκδόθηκε σε κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα,

εφόσον :

α) η προγενέστερη απόφαση έχει την ίδια βάση και εκδόθηκε µεταξύ των ιδίων διαδίκων, και

β) η προγενέστερη απόφαση εκδόθηκε στο κράτος µέλος εκτέλεσης ή πληροί τους αναγκαίους

όρους για την αναγνώρισή της στο κράτος µέλος εκτέλεσης, και
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γ) το ασυµβίβαστο δεν προβλήθηκε και δεν µπορούσε να έχει προβληθεί δι� ενστάσεως σε

διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος µέλος προέλευσης.

2. Σε καµία περίπτωση, η απόφαση ή το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δεν

µπορεί να επανεξετασθεί επί της ουσίας στο κράτος µέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 22

Συµφωνίες µε τρίτες χώρες

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις συµφωνίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν, πριν από

την έναρξη της ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, δυνάµει του άρθρου 59 της Σύµβασης

των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές

υποθέσεις, να µην αναγνωρίζουν εκδοθείσες αποφάσεις, ιδίως σε άλλα συµβαλλόµενα κράτη της

Σύµβασης, κατά εναγοµένων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε τρίτη χώρα,

όταν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω Σύµβασης, η απόφαση µπορούσε

να θεµελιωθεί µόνο σε δικαιοδοσία του άρθρου 3, δεύτερη παράγραφος της Σύµβασης αυτής.

Άρθρο 23

Αναστολή ή περιορισµός της εκτέλεσης

Εάν ο οφειλέτης :

- ασκήσει ένδικο µέσο κατ�αποφάσεως, που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός

τίτλος, συµπεριλαµβανοµένης της αίτησης επανεξέτασης κατά την έννοια του άρθρου 19, ή
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- έχει ζητήσει τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού

τίτλου σύµφωνα µε το άρθρο 10,

το αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή στο κράτος µέλος εκτέλεσης µπορεί, κατόπιν αιτήσεως του

οφειλέτη :

α) να περιορίζει τη διαδικασία εκτέλεσης σε συντηρητικά µέτρα, ή

β) να εξαρτά την εκτέλεση από την παροχή της εγγύησης που αυτό καθορίζει, ή

γ) σε έκτακτες περιστάσεις να αναστέλλει τη διαδικασία εκτέλεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 24

∆ικαστικοί συµβιβασµοί

1. Ο συµβιβασµός όσον αφορά αξίωση, κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, ο οποίος

επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας

και είναι εκτελεστός στο κράτος µέλος στο οποίο επικυρώθηκε ή καταρτίσθηκε, πιστοποιείται ως

ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατόπιν αιτήσεως στο δικαστήριο που τον επικύρωσε ή ενώπιον του

οποίου καταρτίσθηκε, µε τη χρησιµοποίηση του έντυπου υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΙΙ.
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2. Συµβιβασµός, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στο κράτος µέλος

προέλευσης, εκτελείται στα άλλα κράτη µέλη χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστός και

χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή του εκτελεστού του.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου II, µε εξαίρεση τα άρθρα 5, 6, παράγραφος 1 και 9,

παράγραφος 1, και του Κεφαλαίου IV, µε εξαίρεση τα άρθρα 21, παράγραφος 1 και 22,

εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 25

∆ηµόσια έγγραφα

1. ∆ηµόσιο έγγραφο σχετικά µε αξίωση κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, το οποίο

είναι εκτελεστό σε ένα κράτος µέλος, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατόπιν

αιτήσεως προς την αρχή που καθορίζει το κράτος µέλος προέλευσης, µε τη χρησιµοποίηση του

έντυπου υποδείγµατος του Παραρτήµατος IΙΙ.

2. Ένα δηµόσιο έγγραφο, που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στο κράτος

µέλος προέλευσης, εκτελείται σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστό

και χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή του εκτελεστού του.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου II, µε εξαίρεση τα άρθρα 5, 6, παράγραφος 1 και 9,

παράγραφος 1, και του Κεφαλαίου IV, µε εξαίρεση τα άρθρα 21, παράγραφος 1 και 22,

εφαρµόζονται αναλόγως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 26

Μεταβατική διάταξη

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις αποφάσεις που εκδίδονται, τους δικαστικούς

συµβιβασµούς που επικυρώνονται ή καταρτίζονται και στα έγγραφα που συντάσσονται ή

καταχωρούνται επίσηµα ως δηµόσια έγγραφα µετά την έναρξη ισχύος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη δυνατότητα να επιδιωχθεί αναγνώριση και εκτέλεση απόφασης,

δικαστικού συµβιβασµού ή δηµόσιου εγγράφου επί µη αµφισβητούµενης αξιώσεως, σύµφωνα µε

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Άρθρο 28

Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες και τις αρχές εκτέλεσης

1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να ενηµερώνουν το ευρύ κοινό και τους επαγγελµατικούς

κύκλους σχετικά µε :

α) τις µεθόδους και διαδικασίες εκτέλεσης στα κράτη µέλη, και

β) τις αρµόδιες αρχές εκτέλεσης στα κράτη µέλη,

ιδίως µέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις, που

δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ 1.

                                                
1 ΕΕ L 174, 27.6.2001, σ. 25.
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Άρθρο 30

Ενηµέρωση σχετικά µε τα µέσα θεραπείας, τις γλώσσες και τις αρχές

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή :

α) τις διαδικασίες διόρθωσης και ανάκλησης που αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 2 και

επανεξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1,

β) τις γλώσσες που γίνονται δεκτές σύµφωνα µε το άρθρο 20, παράγραφος 2, στοιχείο γ),

γ) τους καταλόγους των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 25,

καθώς και οιαδήποτε µεταγενέστερη τροποποίηση αυτών.

2. Η Επιτροπή καθιστά προσιτές τις κοινοποιηθείσες πληροφορίες στο κοινό σύµφωνα µε την

παράγραφο 1 µέσω δηµοσιεύσεως στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε άλλα

κατάλληλα µέσα.

Άρθρο 31

Τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων

Κάθε τροποποίηση των έντυπων υποδειγµάτων που παρατίθενται στα Παραρτήµατα θεσπίζεται

σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία του άρθρου 32, παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 75 του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 44/2001.



16041/1/03 REV 1 ZAC/thm,em,mks,ana 31
DG H III    EL

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ............ .

Εφαρµόζεται από την ...� *, εξαιρέσει των άρθρων 29, 31, και 32, που εφαρµόζονται από την ..�
**.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________

                                                
* 18 µήνες µετά την έκδοση του παρόντος κανονισµού.
** Ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ- ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: AΥ BΕ ΓΕ EΛ ΙΣ ΦΙ ΓΑ

ΙΡ ΙΤ ΛΞ ΚΧ ΠΡ Σ∆ HB

2. ∆ικαστήριο έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο έκδοσης της απόφασης

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης:

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

5.1. Ποσό κεφαλαίου :

5.1.1. Νόµισµα Ευρώ

Σουηδική κορώνα

Λίρα στερλίνα

Άλλο (εξηγήσατε)
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5.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

5.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

5.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

5.1.2.3. Ηµεροµηνία καταβολής των επόµενων δόσεων

  Ανά εβδοµάδα   Ανά µήνα   Άλλη (εξηγήσατε)

5.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

5.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη 

5.1.2.4.2. ή ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης:

5.2. Τόκοι

5.2.1. Επιτόκιο

5.2.1.1. .... % ή

5.2.1.2. .... % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ 1

5.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.2. Καταβολή τόκων από:

5.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στην απόφαση:

6. Η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης  

7. Η απόφαση µπορεί ακόµη να προσβληθεί

  Ναι   Όχι

8. Η απόφαση αφορά µη αµφισβητούµενη αξίωση βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1 

                                                
1 Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις

αναχρηµατοδότησης.
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9. Η απόφαση συµµορφώνεται µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)  

10. Η απόφαση αφορά θέµατα σχετικά µε καταναλωτικές συµβάσεις

  Ναι   Όχι

10.1. Αν ναι :

Ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής

  Ναι   Όχι

10.2. Αν ναι :

Ο οφειλέτης κατοικεί στο κράτος µέλος προέλευσης (κατά την έννοια του άρθρου 59

του κανονισµού (EΚ) αριθ. 44/2001)  

11. Επίδοση/κοινοποίηση του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου σύµφωνα µε το

κεφάλαιο III, όπου είναι αναγκαίο

  Ναι   Όχι

11.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13  

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 14  

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το

έγγραφο  

11.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17  

12. Επίδοση/κοινοποίηση κλήτευσης, όπου είναι αναγκαίο

  Ναι   Όχι

12.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13  

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 14  

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την

κλήτευση  

12.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17  
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13. Θεραπεία της µη συµµόρφωσης προς τους ελάχιστους δικονοµικούς κανόνες σύµφωνα

µε το άρθρο 18, παράγραφος 1

13.1. Η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13  

ή η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 14  

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την

απόφαση  

13.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β)  

13.3. Μπορούσε ο οφειλέτης να προσβάλει την απόφαση

  Ναι   Όχι

13.4. Ο οφειλέτης προσέβαλε την απόφαση σύµφωνα µε τις σχετικές δικονοµικές απαιτήσεις

  Ναι   Όχι

(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ή/και σφραγίδα

_____________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ� ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: AΥ BΕ ΓΕ EΛ ΙΣ ΦΙ ΓΑ

ΙΡ ΙΤ ΛΞ ΚΧ ΠΡ Σ∆ HB

2. ∆ικαστήριο έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο που επικύρωσε τον συµβιβασµό ή ενώπιον του οποίου

καταρτίσθηκε ο συµβιβασµός

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ικαστικός συµβιβασµός

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός δικαστικού συµβιβασµού:

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

5.1. Ποσό κεφαλαίου:

5.1.1. Νόµισµα Ευρώ

Σουηδική Κορώνα

Λίρα Στερλίνα

Άλλο (εξηγήσατε)
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5.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

5.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

5.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

5.1.2.3. Ηµεροµηνία (-ες) καταβολής των επόµενων δόσεων

  Ανά εβδοµάδα Ανά µήνα  ٱ   Άλλο (εξηγήσατε)

5.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

.51.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη  ή

5.1.2.4.2. Ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης:

5.2. Τόκοι

5.2.1. Επιτόκιο

5.2.1.1. .... % ή

5.2.1.2. .... % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ 1

5.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.2. Καταβολή τόκων από:

5.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στο δικαστικό συµβιβασµό:

6. Ο δικαστικός συµβιβασµός είναι εκτελεστός στο κράτος µέλος προέλευσης   

(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ή/και σφραγίδα

_________________

                                                
1 Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις

αναχρηµατοδότησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ� ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: AΥ BΕ ΓΕ EΛ ΙΣ ΦΙ ΓΑ

ΙΡ ΙΤ ΛΞ ΚΧ ΠΡ Σ∆ HB

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή που συνέταξε ή καταχώρησε το δηµόσιο έγγραφο

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ηµόσιο έγγραφο

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός δηµοσίου εγγράφου:

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:
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5. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

5.1. Ποσό κεφαλαίου:

5.1.1. Νόµισµα Ευρώ

Σουηδική Κορώνα

Λίρα Στερλίνα

Άλλο (εξηγήσατε)

51.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

5.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

5.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

5.1.2.3. Ηµεροµηνίες καταβολής των επόµενων δόσεων

  Ανά εβδοµάδα Ανά µήνα  ٱ   Άλλο (εξηγήσατε)

5.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

5.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη  ή

5.1.2.4.2. Ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης

5.2. Τόκοι

5.2.1. Επιτόκιο

5.2.1.1. .... % ή

5.2.1.2. .... % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ 1

5.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.2. Καταβολή τόκων από:

                                                
1 Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις

αναχρηµατοδότησης.
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5.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στο δηµόσιο έγγραφο:

6. Tο δηµόσιο έγγραφο είναι εκτελεστό στο κράτος µέλος προέλευσης 

(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ή/και σφραγίδα

______________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ

(Άρθρο 6 παράγραφος 2)

1. Κράτος µέλος προέλευσης: AΥ BΕ ΓΕ EΛ ΙΣ ΦΙ ΓΑ

ΙΡ ΙΤ ΛΞ ΚΧ ΠΡ Σ∆ HB

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή έκδοσης της απόφασης/δικαστικού

συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου *

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο *

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου *

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

                                                
* ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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5. Η εν λόγω απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο * πιστοποιήθηκε ως

ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, αλλά

5.1. Η απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο * δεν είναι πλέον εκτελεστή 

5.2. Η εκτέλεση έχει προσωρινά

5.2.1. ανασταλεί  

5.2.2. περιορισθεί σε συντηρητικά µέτρα  

5.2.3. εξαρτηθεί από την κατάθεση εγγύησης που εκκρεµεί ακόµη  

5.2.3.1. Ποσό εγγύησης :

5.2.3.2. Νόµισµα Ευρώ

Σουηδική Κορώνα

Λίρα Στερλίνα

Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.3.4. Άλλο (εξηγήσατε)  

(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ή/και σφραγίδα

________________

                                                
* ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (Άρθρο 6 παράγραφος 3)

Α. Κατά του/της ακόλουθου/ης απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµόσιου εγγράφου *,
που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, ασκήθηκε ένδικο µέσο

1. Κράτος µέλος προέλευσης: AΥ BΕ ΓΕ EΛ ΙΣ ΦΙ ΓΑ
ΙΡ ΙΤ ΛΞ ΚΧ ΠΡ Σ∆ HB

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού
2.1. Όνοµα:
2.2. ∆ιεύθυνση:
2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή έκδοσης της απόφασης/του δικαστικού
συµβιβασµού/του δηµοσίου εγγράφου *

3.1. Όνοµα:
3.2. ∆ιεύθυνση:
3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο*

4.1. Ηµεροµηνία:
4.2. Αριθµός απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου *
4.3. ∆ιάδικοι
4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:
4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

                                                
* ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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B. Επ�αυτού του ενδίκου µέσου, εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση, η οποία πιστοποιείται ως
ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος προς αντικατάσταση του αρχικού ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου

1. ∆ικαστήριο
1.1. Όνοµα:
1.2. ∆ιεύθυνση:
1.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

2. Απόφαση
2.1. Ηµεροµηνία:
2.2. Αριθµός απόφασης:

3. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση
3.1. Ποσό κεφαλαίου
3.1.1. Νόµισµα Ευρώ

Σουηδική Κορώνα
Λίρα Στερλίνα
Άλλο (εξηγήσατε)

3.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές
3.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:
3.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:
3.1.2.3. Ηµεροµηνίες καταβολής των επόµενων δόσεων

  Ανά εβδοµάδα   Ανά µήνα   Άλλο (εξηγήσατε)
3.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης
3.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη
3.1.2.4.2. ή ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης:

3.2. Τόκοι
3.2.1. Επιτόκιο
3.2.1.1. .... % ή
3.2.1.2. .... % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ1

3.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)
3.2.2. Καταβολή τόκων από:

3.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στην απόφαση:

                                                
1 Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις

αναχρηµατοδότησης.
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4. Η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης  

5. Η απόφαση υπόκειται ακόµη σε περαιτέρω ένδικα µέσα

  Ναι   Όχι

6. Η απόφαση συµµορφώνεται µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β)  

7. Η απόφαση αφορά θέµατα σχετικά µε καταναλωτικές συµβάσεις

  Ναι   Όχι

7.1. Αν ναι:

Ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής

  Ναι   Όχι

7.2. Αν ναι:

Ο οφειλέτης κατοικεί στο κράτος µέλος προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 59

του κανονισµού (EΚ) αριθ. 44/2001  
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8. Κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης κατόπιν ασκήσεως ενδίκου µέσου, η αξίωση
είναι µη αµφισβητούµενη κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ)

  Ναι   Όχι

Αν ναι:
8.1. Επίδοση/κοινοποίηση του εγγράφου άσκησης του ενδίκου µέσου

Κατέθεσε ο πιστωτής ένδικο µέσο ;
  Ναι   Όχι

Αν ναι:
8.1.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 13  

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 14  
ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το
έγγραφο 

8.1.2. ∆έουσα ενηµέρωση
Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17  

8.2. Επίδοση/κοινοποίηση κλήτευσης, εφόσον απαιτείται
  Ναι   Όχι

Αν ναι:
8.2.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 13  

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 14  
ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2, ότι ο οφειλέτης παρέλαβε
την κλήτευση  

8.2.2. ∆έουσα ενηµέρωση
Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17  

8.3. Θεραπεία της µη τήρησης των ελάχιστων δικονοµικών κανόνων σύµφωνα µε το άρθρο
18, παράγραφος 1

8.3.1. Η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε κατά το άρθρο 13  
ή η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε κατά το άρθρο 14  
ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2, ότι ο οφειλέτης παρέλαβε
την απόφαση  

8.3.2. ∆έουσα ενηµέρωση
Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, σηµείο β)  

(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ή/και σφραγίδα

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

(Άρθρο 10 παράγραφος 3)

ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: AΥ BΕ ΓΕ EΛ ΙΣ ΦΙ ΓΑ

ΙΡ ΙΤ ΛΞ ΚΧ ΠΡ Σ∆ HB

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή έκδοσης της απόφασης/του δικαστικού

συµβιβασµού/του δηµοσίου εγγράφου *

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

                                                
* ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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4. Απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο *

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου *

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

5. ∆ΙΟΡΘΩΘΕΙ διότι, λόγω τυπικού σφάλµατος, υπάρχει η ακόλουθη απόκλιση µεταξύ

του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και της απόφασης/του δικαστικού συµβιβασµού/του

δηµοσίου εγγράφου όπου βασίζεται (εξηγήσατε)

6. ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ επειδή :
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6.1. Η απόφαση που πιστοποιήθηκε αφορούσε καταναλωτική σύµβαση αλλά δεν εκδόθηκε

σε κράτος µέλος όπου ο καταναλωτής δεν έχει την κατοικία του κατά την έννοια του

άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001   

6.2. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου χορηγήθηκε προφανώς εσφαλµένα

για άλλο λόγο (εξηγήσατε)

(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ή/και σφραγίδα

________________________
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I. Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της Συνθήκης ΕΚ), το Συµβούλιο κατέληξε

στις 27 Νοεµβρίου 2003 σε γενική σύγκληση θέσεων, βάσει των οποίων καθορίσθηκε στις

6 Φεβρουαρίου 2004, µε τη γραπτή διαδικασία, κοινή θέση σχετικά µε το σχέδιο κανονισµού για τη

θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις. Το Συµβούλιο έλαβε

την απόφασή του µε ειδική πλειοψηφία και αντίθετη ψήφο της αντιπροσωπίας των Κάτω Χωρών.

Κατά τον καθορισµό της κοινής θέσης, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τη γνώµη της Οικονοµικής

και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης ∆εκεµβρίου 2002 καθώς και τη γνώµη που διατύπωσε το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση στις 8 Απριλίου 2003.

Στόχος του προτεινόµενου κανονισµού είναι να συµβάλλει στην κατάργηση των προϋποθέσεων για

την αναγνώριση και την εκτέλεση, σε άλλο κράτος µέλος, οποιασδήποτε εκτελεστής δικαστικής

απόφασης επί οφειλής η οποία δεν έχει αµφισβητηθεί από τον οφειλέτη ως προς το χαρακτήρα ή το

µέγεθός της· καταργούνται τα κωλύµατα για την αναγνώριση της απόφασης σε άλλο κράτος µέλος

καθώς και τα µέτρα ελέγχου της εκτέλεσης τα οποία εφαρµόζονται προς το παρόν και συνιστούν

γενικά τη «διαδικασία του exequatur». Ο κανονισµός εφαρµόζεται επίσης στους δικαστικούς

συµβιβασµούς και τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αξίωση η οποία θεωρείται ως µη

αµφισβητούµενη.

Ο προτεινόµενος κανονισµός αποτελεί συνεπώς υλοποίηση της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης,

η οποία είναι απαραίτητη για την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων.

II. Ανάλυση της κοινής θέσης

I. Γενικά

Η κοινή θέση του Συµβουλίου βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο περιεχόµενο της αρχικής πρότασης

της Επιτροπής, όπως µεταβλήθηκε µε την τροποποιηµένη πρόταση που διαβιβάσθηκε στο

Συµβούλιο στις 18 Ιουνίου 2003.
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Οι κύριες τροποποιήσεις του κειµένου είναι οι εξής :

1. Στην αρχική πρόταση κανονισµού, µόνο οι αποφάσεις που είχαν αποκτήσει ισχύ

δεδικασµένου στο κράτος µέλος προέλευσης ήταν δυνατόν να πιστοποιηθούν ως ευρωπαϊκοί

εκτελεστοί τίτλοι. Στο κείµενο της κοινής θέσης που καθόρισε το Συµβούλιο η προϋπόθεση

αυτή καταργείται : για να είναι δυνατή η πιστοποίηση απαιτείται απλώς να είναι εκτελεστή η

απόφαση στο κράτος µέλος προέλευσης. Εν προκειµένω, για λόγους συνοχής και

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος, εάν για την πιστοποιηµένη απόφαση ασκηθεί εν

συνεχεία ένδικο µέσο, η απόφαση επί του ένδικου µέσου µπορεί επίσης να πιστοποιηθεί,

ακόµη και στην περίπτωση που το ένδικο µέσο ασκήθηκε από τον οφειλέτη.

Με την τροποποίηση αυτή αποφεύγεται, στην περίπτωση άσκησης ένδικου µέσου από τον

οφειλέτη, να χάνει ο πιστωτής το ευεργέτηµα που του παρέχει ο εκτελεστός τίτλος.

2. Η κοινή θέση διατηρεί την αρχή σύµφωνα µε την οποία η χορήγηση του πιστοποιητικού

εκτελεστού τίτλου δεν υπόκειται σε ένδικο µέσο. Προβλέπει ωστόσο ότι µπορεί να υποβληθεί

αίτηση διόρθωσης του πιστοποιητικού σε περίπτωση παραδροµής ή αίτηση ανάκλησης όταν

το πιστοποιητικό χορηγήθηκε προφανώς εσφαλµένα.

3. Ο καταναλωτής απολαύει πλέον ιδιαίτερης προστασίας : η απόφαση επί µη αµφισβητούµενης

αξιώσεως στην περίπτωση που οφειλέτης είναι ο καταναλωτής µπορεί να πιστοποιηθεί ως

ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος µόνο εφόσον εκδόθηκε στο κράτος µέλος στο οποίο έχει την

κατοικία του ο οφειλέτης.

4. Στο πλαίσιο των ελάχιστων κανόνων για τις µη αµφισβητούµενες αξιώσεις, η αρχική

πρόταση προέβλεπε την ιεράρχηση των τρόπων επίδοσης και κοινοποίησης του εισαγωγικού

της δίκης εγγράφου. Το κείµενο της κοινής θέσης καταργεί την ιεράρχηση αυτή, αλλά

διακρίνει µεταξύ των τρόπων επίδοσης και κοινοποίησης ανάλογα µε το κατά πόσον

αποδεικνύεται ότι έγινε πράγµατι επίδοση ή κοινοποίηση προς τον οφειλέτη. Γίνεται εξάλλου

δεκτή, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, η ταχυδροµική απλώς επίδοση ή κοινοποίηση.
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Η κοινή θέση προβλέπει ωστόσο ότι οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που δεν

συνοδεύονται από αποδεικτικό παραλαβής του εγγράφου από τον οφειλέτη γίνονται δεκτοί

προς το σκοπό της πιστοποίησης της απόφασης µόνο εφόσον, σύµφωνα µε την εθνική

νοµοθεσία του κράτους προέλευσης, ο οφειλέτης διαθέτει δικαίωµα άσκησης ένδικου µέσου

στην περίπτωση που δεν του επιδόθηκε εγκαίρως το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο, ώστε να

προετοιµάσει την υπεράσπισή του.

Άλλες τροποποιήσεις, που αφορούν µάλλον τη µορφή, διευκολύνουν την κατανόηση του κειµένου.

2. Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο προσπάθησε όσο ήταν δυνατόν να περιληφθούν στο κείµενο οι τροπολογίες του

Κοινοβουλίου.

Η τροπολογία 1 ελήφθη υπόψη ως προς την ουσία (βλ. αιτιολογική παράγραφο 26).

Η τροπολογία 2 ελήφθη εν µέρει υπόψη· το Συµβούλιο έκρινε περιττό το δεύτερο τµήµα του

κειµένου που πρότεινε το Κοινοβούλιο µε την εν λόγω τροπολογία (άρθρο 3).

Η τροπολογία 3 δεν περιελήφθη από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της και δεν

ενσωµατώθηκε από το Συµβούλιο στην κοινή θέση του.

Η τροπολογία 4 κατέστη άνευ αντικειµένου αφ� ης στιγµής η κοινή θέση δεν εξαρτά την

πιστοποίηση από τον τελεσίδικο χαρακτήρα της δικαστικής απόφασης.

Η τροπολογία 5 περιελήφθη, ως προς το πνεύµα της, στο κείµενο της τροποποιηµένης πρότασης

και έγινε δεκτή από το Συµβούλιο στην κοινή θέση του (άρθρο 5).
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Οι τροπολογίες 6, 7, 8 και 16, που αφορούν τη δυνατότητα άσκησης ένδικου µέσου κατά της

έκδοσης ή της άρνησης εκδόσεως πιστοποιητικού, δεν έγιναν δεκτές µε τη µορφή αυτή, αλλά

διατηρήθηκε η γενική δοµή τους. Το άρθρο 10 της κοινής θέσης ορίζει ότι η έκδοση του

πιστοποιητικού δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο, αλλά προβλέπει διαδικασίες διόρθωσης ή

ανάκλησης.

Η τροπολογία 9 ενσωµατώθηκε (άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β)).

Η τροπολογία 10 δεν έγινε δεκτή επειδή κρίθηκε περιττή.

Η τροπολογία 11 κατέστη άνευ αντικειµένου αφ� ης στιγµής το κείµενο της κοινής θέσης δεν

προβαίνει πλέον σε καµία ιεράρχηση µεταξύ των τρόπων επίδοσης και κοινοποίησης του

εισαγωγικού της δίκης εγγράφου.

Οι τροπολογίες 12 και 13 δεν έγιναν δεκτές.

Η τροπολογία 14 έγινε δεκτή ως προς την ουσία (άρθρο 16 στοιχείο δ)).

Η τροπολογία 15, που αφορούσε τη διαγραφή του άρθρου 19 παράγραφος 2 της αρχικής πρότασης,

δεν ενσωµατώθηκε, αλλά το άρθρο 18 παράγραφος 2 προβλέπει ήδη ενισχυµένη προστασία του

καθ ού στις περιπτώσεις τις οποίες αφορά η διάταξη αυτή.

III. Συµπέρασµα

Το Συµβούλιο κρίνει ότι το κείµενο της κοινής του θέσης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού

τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις εξασφαλίζει την επιθυµητή ισορροπία µεταξύ, αφενός,

της προστασίας των δικαιωµάτων του οφειλέτη και, αφετέρου, της αποτελεσµατικότητας του

συστήµατος πιστοποίησης που εισάγεται προκειµένου να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία των

αποφάσεων µέσω της κατάργησης των κωλυµάτων για την αναγνώριση και την εκτέλεση στο

κράτος µέλος της εκτέλεσης.

________________________
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Θέµα : Καθορισµός της κοινής θέσης για την έκδοση του κανονισµού του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις

1. Στις 19 Απριλίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού για τη

θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (ΕΕΤ) για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις. Μετά την

έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Νίκαιας, η πρόταση αυτή υπόκειται στη διαδικασία της

συναπόφασης βάσει του άρθρου 251 της Συνθήκης.

2. Στο πλαίσιο εφαρµογής της διαδικασίας της συναπόφασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

διατύπωσε τη γνώµη του στις 8 Απριλίου 2003. Έκτοτε συνεχίζονται ανεπίσηµες επαφές µε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σχετικά µε

την πρόοδο των εργασιών στο πλαίσιο του Συµβουλίου.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 11 ∆εκεµβρίου 2002.
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4. Βάσει του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της

Ιρλανδίας που έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο

γνωστοποίησαν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη θέσπιση και στην εφαρµογή της

πρότασης.

5. Βάσει των άρθρων 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας που έχει προσαρτηθεί

στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής

Κοινότητας, η ∆ανία δεν θα συµµετάσχει στη θέσπιση του παρόντος κανονισµού και δεν

δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του.

6. Το Συµβούλιο, στη σύνοδο της 27ης και 28ης Νοεµβρίου 2003, είχε δεχθεί ότι υπήρχε γενική

προσέγγιση για την συµβιβαστική λύση που πρότεινε η Προεδρία στο έγγραφο 15226/03

JUSTCIV 257 CODEC 1663 + ADD 1. Η επιτροπή θεµάτων αστικού δικαίου συνεδρίασε

στις 2 ∆εκεµβρίου 2003 και ολοκλήρωσε την εξέταση ορισµένων επιµέρους σηµείων του

αιτιολογικού, συγκεκριµένων διατάξεων και των παραρτηµάτων. Στο µεταξύ, το κείµενο

διατυπώθηκε στην οριστική µορφή του από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς του Συµβουλίου

(16041/03 JUSTCIV 269 CODEC 1805).

7. Οι αντιπροσωπίες του Ηνωµένου Βασιλείου και της Σουηδίας απέσυραν τις επιφυλάξεις

κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχαν διατυπώσει για το σχέδιο κοινής θέσης.

8. Κατόπιν όλων αυτών και µε την υπενθύµιση ότι το Συµβούλιο ∆ΕΥ στις 27 και

28 Νοεµβρίου 2003 είχε συµφωνήσει πως η κοινή θέση πρέπει να καθοριστεί το ταχύτερο

δυνατό προκειµένου να διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο καλείται

α) να υιοθετήσει την κοινή θέση που παρατίθεται στο 16041/03 JUSTCIV 269

CODEC 1805,

β) να συµφωνήσει για το σχέδιο δήλωσης µε  το σκεπτικό του Συµβουλίου, ως έχει

στο 16041/03 JUSTCIV 269 CODEC 1805 ADD 1 + COR 1 (en) που θα

διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

γ) να σηµειώσει ότι η κοινή θέση που υιοθετεί το Συµβούλιο και η δήλωση µε το

σκεπτικό του Συµβουλίου θα δηµοσιευθούν στο τεύχος «C» της Επίσηµης

Εφηµερίδας.

_________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 9.2.2004 
COM(2004) 90 τελικό 

2002/0090 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

κατ’ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη 

αµφισβητούµενες αξιώσεις  
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2002/0090 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

κατ’ εφαρµογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη 

αµφισβητούµενες αξιώσεις  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2002)159 Τελικό – 2002/0090 (COD): 

18.04.2002. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

11.12.2002. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

08.04.2003. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 12.06.2003 

Ηµεροµηνία θέσπισης της κοινής θέσης: 06.02.2004. 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να επιτρέπει στους πιστωτές οι οποίοι έχουν επιτύχει την 
έκδοση εκτελεστής δικαστικής απόφασης σε σχέση µε χρηµατική αξίωση η οποία δεν έχει 
αµφισβητηθεί από τον οφειλέτη να εξασφαλίζουν την απευθείας εκτέλεση της απόφασης σε 
άλλο κράτος µέλος, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των 
δικαστικών αποφάσεων. Στο πεδίο των αποφάσεων σχετικά µε µη αµφισβητούµενες 
αξιώσεις, η παρούσα πρόταση αποβλέπει στην κατάργηση των ενδιάµεσων ενεργειών που 
είναι σήµερα απαραίτητες για την εκτέλεση σε κάποιο άλλο κράτος µέλος (πρόκειται για την 
καλουµένη «διαδικασία exequatur»), καθώς επίσης στην εξάλειψη της δυνατότητας 
εναντίωσης στην αναγνώριση. Συνεπώς, µε την πρόταση της Επιτροπής εφαρµόζεται για 
πρώτη φορά η αρχή σύµφωνα µε την οποία τα κράτη µέλη υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν 
τις αποφάσεις δικαστηρίων άλλων κρατών µελών όπως ακριβώς θα τις αντιµετώπιζαν εάν 
αυτές είχαν εκδοθεί από ηµεδαπά δικαστήρια και παρέχεται στους πιστωτές µία πρόσθετη 
δυνατότητα για την ευχερέστερη εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, της οποίας, όµως, η 
αξιοποίηση δεν είναι υποχρεωτική για τους πιστωτές. 

Η πρόταση περιλαµβάνει ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την επίδοση ή κοινοποίηση 
εγγράφων· αυτές αφορούν τους παραδεκτούς τρόπους επίδοσης ή κοινοποίησης και την 
προσήκουσα ενηµέρωση του οφειλέτη, ούτως ώστε να µπορεί αυτός να προετοιµάσει την 
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άµυνά του και να διασφαλίζεται, κατ’ επέκταση, ο δίκαιος χαρακτήρας της όλης διαδικασίας. 
Η συµµόρφωση µε τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις, η οποία εξακριβώνεται από τα 
δικαστήρια του κράτους µέλους προέλευσης µε τη διαδικασία που οδηγεί στην πιστοποίηση 
της εκάστοτε απόφασης ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, είναι ικανή, µόνη αυτή, να 
δικαιολογήσει την κατάργηση του ελέγχου της τήρησης των δικαιωµάτων υπεράσπισης στο 
κράτος µέλος στο οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί η δικαστική απόφαση. 

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1. Γενική παρατήρηση 

Η γενική τακτική, για την οποία επετεύχθη οµοφωνία στο Συµβούλιο στις 27 Νοεµβρίου 
2003, οδήγησε στη θέσπιση κοινής θέσης µε έγγραφη διαδικασία στις 6 Φεβρουαρίου 2004. 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαφυλάσσει τα ουσιώδη στοιχεία της αρχικής πρότασης της 
Επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την τροποποιηθείσα πρόταση. 

Οι βασικές µεταβολές που επήλθαν στην κοινή θέση αφορούν τα ακόλουθα ζητήµατα: 

– Σύµφωνα µε την κοινή θέση, ο τελεσίδικος χαρακτήρας της εκάστοτε απόφασης δεν 
αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την πιστοποίησή της ως ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου, αλλά γίνεται δεκτό ότι αρκεί το γεγονός ότι η δικαστική απόφαση είναι 
εκτελεστή, παρά το γεγονός ότι αυτή υπόκειται σε έφεση. Εάν πράγµατι ασκηθεί 
έφεση ή άλλο ένδικο µέσο, η απόφαση που έπεται της άσκησης του ένδικου µέσου 
είναι εκτελεστή σε άλλα κράτη µέλη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή χωρίς 
exequatur, καίτοι η υποκείµενη αξίωση έχει παύσει να είναι µη αµφισβητούµενη. Ο 
λόγος είναι ότι θα ήταν απαράδεκτο να ακυρωθεί ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος 
και να υποχρεωθεί ο πιστωτής να ξαναρχίσει τη διαδικασία exequatur από την αρχή 
σε µια τέτοια περίπτωση. Ειδικότερα, εάν προκριθεί η συγκεκριµένη λύση, κάθε 
οφειλέτης κατά του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό θα µπορεί να καθυστερεί την 
εκτέλεση της δικαστικής απόφασης µε την άσκηση έφεσης, ενίοτε δε προδήλως 
αβάσιµης, στη χώρα προέλευσης, ακυρώνοντας µε τον τρόπο αυτό το ευεργετικό 
αποτέλεσµα της χρήσης του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Κάτι τέτοιο θα 
υπονόµευε αυτόν τούτον τον σκοπό του κανονισµού, που είναι η απλούστευση και 
επιτάχυνση της διασυνοριακής εκτέλεσης, σε σηµείο να καθίστανται οι σχετικές 
ρυθµίσεις µη εποικοδοµητικές. Τα νόµιµα συµφέροντα του οφειλέτη σε περίπτωση 
άσκησης ένδικου µέσου µετά την έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου κατοχυρώνονται επαρκώς µε τα άρθρα 8Y και 23, που αναφέρονται στην 
αναστολή ή τον περιορισµό της εκτέλεσης. 

– Η κοινή θέση υιοθετεί την αρχή ότι δεν χωρούν ένδικα µέσα κατά της έκδοσης 
πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Πλην όµως, προβλέπει για πρώτη 
φορά την ευχέρεια του οφειλέτη να ζητήσει την αποκατάσταση ουσιωδών 
σφαλµάτων του πιστοποιητικού (π.χ. δακτυλογραφικών λαθών) και την ανάκληση 
του πιστοποιητικού εάν είναι σαφές ότι η έκδοσή του έγινε κατά παράβαση του 
νόµου. 

– Στους καταναλωτές, όταν έχουν την ιδιότητα του οφειλέτη στο πλαίσιο δικαστικής 
απόφασης, αναγνωρίζεται ιδιαίτερη προστασία, η οποία υπερβαίνει τον έλεγχο της 
τήρησης των περί δικαιοδοσίας κανόνων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συµβουλίου (“Βρυξέλλες I”). Μία δικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί εις 
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βάρος καταναλωτή χωρίς την ύπαρξη ρητής αποδοχής της επίδικης αξίωσης µπορεί 
να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος µόνο εφόσον ο καταναλωτής έχει 
τη νόµιµη κατοικία του στο κράτος µέλος προέλευσης. 

– Αντί της ιεραρχικής διάρθρωσης των τρόπων επίδοσης ή κοινοποίησης, η οποία θα 
επέβαλλε να επιχειρηθεί αρχικά η επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη 
αυτοπροσώπως και εν συνεχεία µόνο να εφαρµοσθούν οι άλλοι τρόποι επίδοσης ή 
κοινοποίησης, το Συµβούλιο συµφώνησε να γίνει δεκτή η άνευ περιορισµού 
δυνατότητα επιλογής οποιουδήποτε εκ των παραδεκτών τρόπων επίδοσης ή 
κοινοποίησης, οι οποίοι απαριθµούνται εξαντλητικά στην πρόταση, και πρόσθεσε 
την υπό ορισµένες προϋποθέσεις δυνατότητα ταχυδροµικής επίδοσης ή 
κοινοποίησης, χωρίς αποδεικτικό παραλαβής ή παράδοσης. 

– Από την άλλη πλευρά, όλοι εκείνοι οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που 
παρέχουν υψηλό βαθµό πιθανότητας χωρίς όµως να αποδεικνύουν απολύτως ότι το 
προς επίδοση ή κοινοποίηση έγγραφο περιήλθε πράγµατι στον αποδέκτη του είναι 
παραδεκτοί µόνο υπό την προϋπόθεση ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους 
µέλους προέλευσης, ο οφειλέτης νοµιµοποιείται να ζητήσει την πλήρη επανεξέταση 
της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία, 
παρά την επίδοση ή κοινοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπόψη κανονισµού, 
ο οφειλέτης δεν έλαβε εγκαίρως γνώση του περιεχοµένου του εγγράφου ώστε να 
µπορεί να προετοιµάσει την υπεράσπιση των συµφερόντων του. 

Η Επιτροπή δύναται να δεχθεί την κοινή θέση, η οποία, καίτοι επιφέρει τροποποιήσεις σε 
ορισµένα επιµέρους στοιχεία της αρχικής πρότασης της Επιτροπής όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µε βάση τη γνώµη του Κοινοβουλίου, παραµένει πιστή στον φιλόδοξο στόχο της κατάργησης 
του exequatur, περιλαµβανοµένου του τυχόν ελέγχου προς χάριν του δηµόσιου συµφέροντος, 
και επιτυγχάνει την ακριβοδίκαιη ισορροπία µεταξύ της σηµαντικής απλούστευσης της 
διασυνοριακής εκτέλεσης για τους πιστωτές και της επαρκούς προστασίας των δικαιωµάτων 
των οφειλετών. 

3.2. Ενσωµάτωση των τροπολογιών του Κοινοβουλίου στην τροποποιηµένη 
πρόταση και την κοινή θέση 

3.2.1. Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν εν όλω ή εν µέρει στην τροποποιηµένη πρόταση 
και στην κοινή θέση 

3.2.1.1 Αιτιολογικές σκέψεις 

Η τροπολογία 1 (αιτιολογική σκέψη 3α), στην οποία επισηµαίνεται ότι, µετά την έναρξη 
της ισχύος της συνθήκης της Νίκαιας, είναι εφαρµοστέα η διαδικασία συναπόφασης, έχει 
γίνει δεκτή µε ελαφρώς συντοµευµένη διατύπωση, αλλά χωρίς καµία ουσιαστική αλλαγή. 

3.2.1.2 Άρθρα 

Η τροπολογία 2 (άρθρο 3(4)(β) της αρχικής πρότασης, νυν άρθρο 2α(1)(β)) συνδύαζε δύο 
τροποποιήσεις του ορισµού µιας υποκατηγορίας του όρου “µη αµφισβητούµενες αξιώσεις”. Η 
πρώτη από αυτές αποσκοπούσε στο να διευκρινισθεί ότι η συµπεριφορά του οφειλέτη, για 
να γίνει δεκτό ότι αποτελεί βάσιµο λόγο αµφισβήτησης µιας αξίωσης, πρέπει να συνάδει µε 
τις δικονοµικές προϋποθέσεις του κράτους µέλους προέλευσης. Η Επιτροπή συντάχθηκε µεν 
µε την επιδίωξη αυτή, αλλά προέκρινε µία διατύπωση η οποία παρακάµπτει την αναφορά σε 
“επίσηµη αίτηση”, η οποία ενδεχοµένως δεν ενδείκνυται για όλα τα κράτη µέλη και για όλα τα 
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είδη διαδικασιών και δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που πρέπει να καλυφθούν (π.χ. την 
περίπτωση του οφειλέτη ο οποίος ζητά ρητά ο ίδιος την απόρριψη της αξίωσης ενώ είναι 
υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο). Η αναφορά στη “συµµόρφωση µε τις συναφείς 
δικονοµικές προϋποθέσεις του κράτους µέλους προέλευσης”, η οποία υπάρχει στην 
τροποποιηµένη πρόταση, έχει ενταχθεί στην κοινή θέση. Ωστόσο, το Συµβούλιο αποφάσισε 
να απαλειφθεί το µέρος εκείνο της υποπαραγράφου το οποίο ορίζει ότι η δήλωση που 
βασίζεται σε αντικειµενικές δυσκολίες εξόφλησης δεν µπορεί να θεωρηθεί εναντίωση. 

Η δεύτερη τροποποίηση, βάσει της οποίας δεν θα ήταν παραδεκτή ως έγκυρη ένσταση σε 
αξίωση “η δήλωση υποβολής ενστάσεων σε προκαταρκτικές εξωδικαστικές διαδικασίες, εάν 
οδηγεί αυτόµατα σε κίνηση διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου”, απερρίφθη από την 
Επιτροπή και δεν υιοθετήθηκε ούτε από το Συµβούλιο. Η τροποποίηση αυτή είναι περιττή και 
παραπλανητική. Σε ό,τι αφορά το στάδιο προ της δίκης, η τρέχουσα διατύπωση ορίζει ήδη µε 
σαφήνεια ότι η ένσταση πρέπει να προβληθεί «κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του 
δικαστηρίου». Ο σκοπός της τροπολογίας φαίνεται, ωστόσο, ότι αφορά πρωτίστως τις 
δηλώσεις υποβολής ενστάσεων σε συνοπτικές διαδικασίες για τις διαταγές πληρωµής 
(injonction de payer, Mahnverfahren), καθώς µόνο αυτές οδηγούν αυτόµατα σε διαδικασίες 
αντιδικίας. Για αυτές τις διαδικασίες, ο όρος «προκαταρκτικές εξωδικαστικές διαδικασίες» 
δεν είναι κατάλληλος, διότι αποτελούν ήδη διαδικασίες ενώπιον του δικαστηρίου. Πέραν 
αυτού, η περίπτωση της αρχικής υποβολής ενστάσεων αλλά µεταγενέστερης αποχής από τη 
συµµετοχή ρυθµίζεται ήδη ειδικά από την επόµενη υποπαράγραφο του ίδιου άρθρου. 

Η τροπολογία 5 (άρθρο 4) αφορούσε την αναδιατύπωση της περιγραφής των έννοµων 
αποτελεσµάτων της πιστοποίησης δικαστικής απόφασης ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου 
και την κατάργηση του exequatur, εξοµοιώνοντάς το ρητά µε «εθνικό εκτελεστό τίτλο». Η 
Επιτροπή έκρινε ότι είναι προτιµότερη η αµεσότερη αναφορά στις συνέπειες της εν λόγω 
εξοµοίωσης, µέσω της ευθυγράµµισης της διατύπωσης µε το κείµενο που έχει συµφωνηθεί 
από το Συµβούλιο σε σχέση µε την κατάργηση του exequatur για ορισµένες αποφάσεις περί 
γονικής µέριµνας και µε την πρόνοια ότι µία πιστοποιηθείσα δικαστική απόφαση 
«αναγνωρίζεται και εκτελείται στα άλλα κράτη µέλη, χωρίς να απαιτείται κήρυξη της 
εκτελεστότητας και χωρίς δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισής της». Το Συµβούλιο δεν 
επέφερε καµία αλλαγή στην τροποποιηµένη πρόταση προκειµένου για το συγκεκριµένο 
σηµείο. 

Η τροπολογία 9 (άρθρο 11(1)(β)) αποσκοπούσε στην εξοµοίωση της άρνησης του οφειλέτη 
να παραλάβει το εκάστοτε έγγραφο, που επιβεβαιώνεται από το αρµόδιο πρόσωπο που 
διενεργεί την επίδοση ή κοινοποίηση, µε τη λυσιτελή προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση 
στον οφειλέτη. Έγινε δεκτή από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, µε την 
πρόσθετη διευκρίνιση ότι η άρνηση µπορεί να θεωρηθεί ισοδύναµη µε την επίδοση ή 
κοινοποίηση µόνο εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να δικαιολογήσει νοµικώς τη 
συµπεριφορά του, πράγµα που θα µπορούσε να συµβεί υπό ορισµένες προϋποθέσεις, 
παραδείγµατος χάρη εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1348/2000 του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα 
κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις. 

Σκοπός της τροπολογίας 14 (άρθρο 16(δ) της πρότασης) ήταν να διευκρινισθεί ότι η πολύ 
σύντοµη περιγραφή της αιτιολόγησης της επίδικης αξίωσης, που συχνά επαρκεί στις 
συνοπτικές διαδικασίες διαταγής πληρωµής (injonction de payer, Mahnverfahren), πληροί 
επίσης τις προϋποθέσεις πιστοποίησης ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Η Επιτροπή µπορεί 
να συµφωνήσει πλήρως µε τη λογική της τροπολογίας. Η Επιτροπή, αντί να προσθέσει 
συµπληρωµατική νοµική ορολογία στην υφιστάµενη φρασεολογία και να καταστήσει µάλλον 
περισσότερο δυσνόητη τη διάταξη, εισηγήθηκε τη συντόµευση, απλούστευση και διεύρυνση 
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της διατύπωσης, κατά τρόπον ώστε να αίρεται κάθε πιθανή αµφιβολία για το συγκεκριµένο 
θέµα. Η τροποποιηµένη πρόταση, η οποία επιτάσσει τη «δήλωση των λόγων της αξίωσης», 
έχει ενσωµατωθεί στην κοινή θέση χωρίς περαιτέρω αλλαγές. 

3.2.2. Τροπολογίες οι οποίες συµπεριελήφθησαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν 
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 4 αφορούσε την αποσαφήνιση του όρου “τακτικό ένδικο µέσο”, που 
χρησιµοποιείται στο άρθρο 3 παράγραφος 6. Ο ορισµός έχει πλέον καταστεί άνευ 
αντικειµένου λόγω της κατάργησης της προϋπόθεσης του τελεσίδικου χαρακτήρα της 
απόφασης, ο οποίος ισχύει εφόσον δεν χωρεί η άσκηση τακτικού ένδικου µέσου κατά της 
απόφασης. Κατά συνέπεια, το άρθρο 3 παράγραφος 6 διεγράφη παντελώς.  

Η τροπολογία 6 (άρθρο 7 παράγραφος 1) σχετικά µε τη χορήγηση πιστοποιητικού µόνο µετά 
την τελεσιδικία της απόφασης επί της αίτησης, η τροπολογία 7 (άρθρο 7 παράγραφος 4) 
σχετικά µε την επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης σχετικά µε το 
πιστοποιητικό, η τροπολογία 8 (άρθρο 8) σχετικά µε το ένδικο µέσο κατά του πιστοποιητικού 
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και η τροπολογία 16 (µε σκοπό την προσαρµογή του έντυπου 
υποδείγµατος του πιστοποιητικού στις τροπολογίες 6, 7 και 8) είναι σκόπιµο να εξετασθούν 
όλες µαζί, δεδοµένου ότι στο σύνολό τους αποσκοπούν και αναφέρονται στην καθιέρωση της 
δυνατότητας άσκησης ένδικου µέσου κατά της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης 
πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Η Επιτροπή, χωρίς να φθάσει στο σηµείο να 
θεσπίσει δικαίωµα άσκησης ένδικου µέσου, αλλά αποβλέποντας στην ενίσχυση των 
δικαιωµάτων του µέρους κατά του οποίου στρέφεται η διαδικασία πιστοποίησης, παρενέβαλε 
στην τροποποιηµένη της πρόταση ένα νέο άρθρο 6α, σύµφωνα µε το οποίο κάθε αίτηση για τη 
χορήγηση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου πρέπει υποχρεωτικά να επιδίδεται ή 
να κοινοποιείται στον οφειλέτη, ούτως ώστε αυτός να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις 
απόψεις του σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων πιστοποίησης στο δικαστήριο 
προέλευσης προτού αυτό αποφανθεί επί της αίτησης. Η κοινή θέση υιοθετεί διαφορετική 
προσέγγιση εν προκειµένω, µε την οποία επιτυγχάνονται µεν οι στόχοι των τροπολογιών, αλλά 
µε ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Στο άρθρο 8 παράγραφος 4 γίνεται δεκτή η αρχή σύµφωνα µε 
την οποία δεν είναι δυνατή η άσκηση ένδικου µέσου κατά της χορήγησης πιστοποιητικού, ενώ 
δεν υπάρχει πλέον καµία πρόβλεψη για το θέµα των ενδίκων µέσων κατά της άρνησης 
χορήγησης πιστοποιητικού, µε αποτέλεσµα το θέµα αυτό να αφήνεται προς ρύθµιση στους 
εθνικούς νοµοθέτες. Οι νεοθεσπιζόµενες προτασσόµενες παράγραφοι του άρθρου 8 παρέχουν 
στον οφειλέτη επαρκή µέσα ούτως ώστε να µπορεί αυτός να ζητήσει την αποκατάσταση 
ουσιωδών σφαλµάτων του πιστοποιητικού, καθώς και την ανάκλησή του εάν είναι πρόδηλο 
ότι η χορήγησή του δεν είναι σύννοµη µε γνώµονα τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
κανονισµό. Η Επιτροπή δύναται να ταχθεί υπέρ της θέσης του Συµβουλίου, η οποία 
κατοχυρώνει πλήρως τα δικαιώµατα του οφειλέτη, χωρίς να παρεµποδίζει την αυξηµένη 
αποτελεσµατικότητα της διασυνοριακής εκτέλεσης. 

Με την τροπολογία 10 (άρθρο 11 παράγραφος 2) καθιερώθηκε αναποµπή στην εθνική 
νοµοθεσία όσον αφορά το παραδεκτό της επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων στον νόµιµο 
αντιπρόσωπο του οφειλέτη και όχι στον ίδιο τον οφειλέτη. Οι σχετικές διαβουλεύσεις στο 
Συµβούλιο αποκάλυψαν την περιπλοκότητα του προσδιορισµού της εφαρµοστέας νοµοθεσίας 
(νοµοθεσία του κράτους µέλους προέλευσης ή νοµοθεσία του τόπου πραγµατοποίησης της 
επίδοσης ή κοινοποίησης) ως προς µια πλειάδα ζητηµάτων που συνδέονται µε την 
εκπροσώπηση του οφειλέτη. Εποµένως, η κοινή θέση αποκατέστησε τη διατύπωση της 
αρχικής πρότασης της Επιτροπής, µε µία ήσσονος σηµασίας αλλαγή στο νέο άρθρο 12A, ενώ 
απαλείφθηκε κάθε παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία. Η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί την 
αλλαγή αυτή, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι τα δικαστήρια των κρατών µελών θα ελέγχουν 



 

 7    

αυτοδικαίως τη συµµόρφωση µε την εθνική τους νοµοθεσία (περιλαµβανοµένων των 
διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και, κατ’ επέκταση, της νοµοθεσίας του τόπου 
πραγµατοποίησης της επίδοσης ή κοινοποίησης, οσάκις είναι αυτή εφαρµοστέα) κατά τη 
διαδικασία που οδηγεί σε έκδοση δικαστικής απόφασης.  

Η τροπολογία 11 (άρθρο 12 παράγραφος 1 της πρότασης) απέβλεπε στο να διευκρινισθεί 
ότι µία και µοναδική αλυσιτελής προσπάθεια προσωπικής επίδοσης ή κοινοποίησης στον 
οφειλέτη είναι αρκετή για να δικαιολογείται η προσφυγή στους τρόπους εναλλακτικής 
επίδοσης ή κοινοποίησης. Η διευκρίνιση αυτή έχει παύσει να είναι ενδεδειγµένη, διότι η 
κοινή θέση έχει καταργήσει την ιεράρχηση µεταξύ των άρθρων 11 και 12.  

Η ίδια τροπολογία περιείχε επίσης διατύπωση σύµφωνα µε την οποία είναι δυνατό να 
υποκατασταθεί η επίδοση ή κοινοποίηση “ιδίως” από έναν από τους ακόλουθους τρόπους. Η 
συγκεκριµένη διατύπωση θα είχε ως αποτέλεσµα τη µετατροπή του καταλόγου που 
ακολουθεί σε µη εξαντλητικό κατάλογο. Το υπό εξέταση άρθρο, υπό αυτή τη µορφή, δεν θα 
προέβλεπε πλέον κανέναν περιορισµό για τους παραδεκτούς τρόπους επίδοσης ή 
κοινοποίησης και θα υπονόµευε, κατά συνέπεια, τον στόχο της θεσµοθέτησης αξιόπιστων 
ελάχιστων απαιτήσεων. Συνεπώς, το συγκεκριµένο σκέλος της τροπολογίας δεν 
ενσωµατώθηκε ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση ούτε στην κοινή θέση. 

Με την τροπολογία 15 (άρθρο 19 παράγραφος 2 της πρότασης) καταργήθηκε η 
δυνατότητα πιστοποίησης µιας δικαστικής απόφασης ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου παρά 
τη µη συµµόρφωση µε τα ελάχιστα πρότυπα επίδοσης ή κοινοποίησης εάν αποδειχθεί ότι ο 
οφειλέτης παρέλαβε το κρίσιµο έγγραφο προσωπικά και εντός της αναγκαίας για την 
υπεράσπισή του προθεσµίας. Το Συµβούλιο υποστήριξε ότι η συγκεκριµένη διάταξη 
παρουσιάζει πρακτική χρησιµότητα αλλά επιπλέον έλαβε υπόψη την κριτική που 
διατυπώθηκε αναφορικά µε τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η αοριστία της, 
επιβάλλοντας τον επιπλέον σαφή όρο ότι η τήρηση των σχετικών απαιτήσεων πρέπει να έχει 
επιβεβαιωθεί, ρητώς ή εµµέσως, από τον ίδιο τον οφειλέτη διαµέσου της συµπεριφοράς του 
στο πλαίσιο της ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασίας. Η Επιτροπή δύναται να αποδεχθεί τη 
µεταβολή αυτή.  

3.2.3. Τροπολογίες οι οποίες απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση 

Σκοπός της τροπολογίας 3 (άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της πρότασης) ήταν η 
θέσπιση της προϋπόθεσης της υπαιτιότητας του οφειλέτη προκειµένου να θεωρηθεί η µη 
παράστασή του στη σχετική ακροαµατική διαδικασία ως µία περίπτωση µη αµφισβήτησης 
της αξίωσης, Η προϋπόθεση αυτή, σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, θα εµπόδιζε τη χορήγηση 
πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, και τούτο διότι, υπό κανονικές συνθήκες, το 
δικαστήριο προέλευσης δύναται απλώς να ελέγξει κατά πόσον ο οφειλέτης κλητεύθηκε ή όχι 
νοµότυπα στην ακροαµατική διαδικασία. Ακόµα και εάν κλητεύθηκε και δεν παραστάθηκε, 
το δικαστήριο δεν µπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να µην µπόρεσε να παρευρεθεί στην 
ακροαµατική διαδικασία χωρίς υπαιτιότητά του (π.χ. λόγω αυτοκινητιστικού ατυχήµατος που 
του συνέβη καθ’ οδόν προς το δικαστήριο). Πέραν αυτού, στις προβληµατικές περιπτώσεις για 
τις οποίες έχει σηµασία, το κριτήριο της έλλειψης υπαιτιότητας από την πλευρά του οφειλέτη 
συνιστά προϋπόθεση για την επανεξέταση της υπόθεσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 19A. 

Με την τροπολογία 12 (άρθρο 12 παράγραφος 3 της πρότασης) προσετέθη η συµµόρφωση 
µε το εγχώριο δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης στις προϋποθέσεις παραδεκτού της 
χρήσης όλων των τρόπων καθ’ υποκατάσταση επίδοσης ή κοινοποίησης. Η εισαγωγή 
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ανάλογης απαίτησης θα ήταν νέα και ξένη προς την πρόταση. Ούτως ή άλλως, τα δικαστήρια 
του κράτους µέλους προέλευσης πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη συµµόρφωση µε τους 
κανόνες περί επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων κατά την κύρια διαδικασία. Η επανάληψη της 
απαίτησης συµµόρφωσης µε το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης στο πλαίσιο της 
πιστοποίησης θα συνεπαγόταν άσκοπη επανάληψη της εργασίας για τα δικαστήρια του κράτους 
µέλους προέλευσης. Επίσης, θα συνιστούσε οπισθοδρόµηση σε σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001, ο οποίος στο άρθρο 34 παράγραφος 2 προέβλεπε την κατάργηση της απαίτησης 
αυτής, που ίσχυε βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 2 της σύµβασης των Βρυξελλών του 1968. 

Η τροπολογία 13 (νέο άρθρο 14α) κατατείνει στο να ενσωµατωθεί µια νέα διάταξη σύµφωνα 
µε την οποία κάθε αναφορά σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου στην πρόταση 
πρέπει να νοείται ως αναφορά σε άλλη διαδικασία που υποκαθιστά αυτή την ακροαµατική 
διαδικασία, προκειµένου να ληφθούν υπόψη δεόντως οι διαδικασίες που δεν περιλαµβάνουν 
ακροαµατική διαδικασία. Αυτό το νέο άρθρο είναι περιττό, διότι, εάν δεν υφίσταται 
ακροαµατική διαδικασία, οι διατάξεις που αναφέρονται σε ακροαµατική διαδικασία δεν είναι 
σχετικές και εποµένως δεν εφαρµόζονται. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται µόνο οι 
ελάχιστοι δικονοµικοί κανόνες που δεν προϋποθέτουν ακροαµατική διαδικασία. Παραµένει 
ασαφές τι πρέπει να αντικαταστήσει την ακροαµατική διαδικασία ως σηµείο αναφοράς και 
ποιος είναι ο σκοπός που εξυπηρετείται στην πράξη από την τροποποιηµένη αναφορά.  

3.3. Νέες διατάξεις που προστίθενται και διατάξεις που διαγράφονται ή 
τροποποιούνται πέραν των ήσσονος σηµασίας τροποποιήσεων του Συµβουλίου 

3.3.1 Αιτιολογικές σκέψεις 

Η αιτιολογική σκέψη 5α έχει προστεθεί µε σκοπό την καλύτερη επεξήγηση των δύο 
περιπτώσεων έλλειψης συµµετοχής σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου οι οποίες γίνεται 
δεκτό ότι ισοδυναµούν µε έλλειψη αντιρρήσεων· η µία είναι η µη προσέλευση σε 
ακροαµατική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου και η άλλη είναι η µη συµµόρφωση µε 
πρόσκληση µε την οποία ο διάδικος καλείται να δηλώσει εάν προτίθεται να υπερασπισθεί τον 
εαυτό του στο πλαίσιο έγγραφης διαδικασίας. 

Η αιτιολογική σκέψη 5β αποβλέπει στο να διευκρινισθεί ότι ο υπό εξέταση κανονισµός, ως 
συµπλήρωµα του γεγονότος ότι η εκτελεστότητα µιας δικαστικής απόφασης αντικαθιστά την 
τελεσιδικία της ως ικανή προϋπόθεση για την πιστοποίησή της ως ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου (βλ. το σηµείο 3.1 ανωτέρω), εφαρµόζεται όχι µόνο στις κατ’ ακριβολογία δικαστικές 
αποφάσεις σχετικά µε µη αµφισβητούµενες αξιώσεις, αλλά επίσης στις αποφάσεις που 
εκδίδονται κατόπιν προσβολής τέτοιων δικαστικών αποφάσεων, έστω και αν η επίδικη 
αξίωση έχει καταστεί αµφισβητούµενη. 

Η αιτιολογική σκέψη 6 περιλαµβάνει πλέον πρόσθετη διευκρίνιση των συνεπειών της 
κατάργησης του exequatur για το Ηνωµένο Βασίλειο και για την καταχώρηση των 
αλλοδαπών αποφάσεων, η οποία θα εξακολουθήσει µεν να είναι υποχρεωτική, αλλά χωρίς να 
αφήνει περιθώρια επανεξέτασης της ουσίας της υπόθεσης όπως συµβαίνει στη διαδικασία του 
exequatur. 

Στην αιτιολογική σκέψη 11α εξηγείται ο συσχετισµός µεταξύ, αφενός, του παραδεκτού της 
χρήσης τρόπων επίδοσης ή κοινοποίησης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 12, οι οποίοι, παρά τον 
υψηλό βαθµό αξιοπιστίας τους, δεν συνιστούν πλήρη απόδειξη του ότι ο οφειλέτης έλαβε 
προσωπικά γνώση του εγγράφου που του έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί, και, αφετέρου, της 
ύπαρξης διαδικασίας επανεξέτασης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 19A στις ελάχιστες εκείνες 
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περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν µεν τηρηθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 12, αλλά 
το κρίσιµο έγγραφο δεν έχει περιέλθει παρόλα αυτά σε γνώση του οφειλέτη. 

Η αιτιολογική σκέψη 11β καθιστά σαφές ότι, σε αντίθεση µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο β), όπου η συγκεκριµένη περίπτωση ρυθµίζεται ρητώς, η άρνηση του συγκατοίκου ή 
του εργοδότη του οφειλέτη να παραλάβει ένα έγγραφο που προορίζεται για επίδοση ή 
κοινοποίηση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ισοδύναµη µε τη λυσιτελή επίδοση ή 
κοινοποίηση. 

Στην αιτιολογική σκέψη 11γ ορίζεται ότι ο όρος «αντιπρόσωπος», όπως αυτός 
χρησιµοποιείται στο άρθρο 12A καλύπτει τόσο τον νόµιµο αντιπρόσωπο ενός οφειλέτη που 
αδυνατεί να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του στο δικαστήριο όσο και τον πληρεξούσιο 
που έχει επιλεγεί από τον οφειλέτη. 

Στην αιτιολογική σκέψη 15α διευκρινίζεται ότι, προκειµένου για τη διασυνοριακή επίδοση ή 
κοινοποίηση εγγράφων, ο υπό εξέταση κανονισµός δεν υποκαθιστά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1348/2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων 
πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις. Αντ’ αυτού, οι δύο κανονισµοί εφαρµόζονται 
σωρευτικώς. Ενώ ο κανονισµός αριθ. 1348/2000 καθορίζει τον τρόπο πραγµατοποίησης της 
επίδοσης ή κοινοποίησης οσάκις πρόκειται για διασυνοριακή διαφορά, η δικαστική απόφαση 
που προκύπτει από τη σχετική διαδικασία είναι δυνατό να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός 
εκτελεστός τίτλος µόνον εφόσον έχουν επιπλέον τηρηθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του 
κεφαλαίου III, στις περιπτώσεις που είναι εφαρµοστέες.  

3.3.2 Άρθρα 

Το άρθρο 2 έχει τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να διευκρινίζεται ότι η ευθύνη του 
∆ηµοσίου για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας («acta iure 
imperii») δεν αποτελεί ζήτηµα αστικού ή εµπορικού χαρακτήρα και, κατά συνέπεια, δεν 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του υπό εξέταση κανονισµού. 

Το άρθρο 2A έχει προστεθεί προκειµένου να υπογραµµισθεί η ιδιαίτερη σηµασία του 
ορισµού της έννοιας της «µη αµφισβητούµενης» αξίωσης, που προηγουµένως ρυθµιζόταν στο 
άρθρο 3 παράγραφος 4, καθώς επίσης για να επισηµανθεί µε σαφήνεια στην παράγραφο 2 
ότι, αφ’ ης στιγµής µια δικαστική απόφαση έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός 
τίτλος λόγω του µη αµφισβητούµενου χαρακτήρα της υποκείµενης αξίωσης, ο υπό εξέταση 
κανονισµός εξακολουθεί να ισχύει για τις τυχόν επακόλουθες δικαστικές αποφάσεις, ακόµη 
και αν η αξίωση έχει εν τω µεταξύ καταστεί αµφισβητούµενη.  

Στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) έχει παρεµβληθεί µία επιπλέον αναφορά στην εθνική 
νοµοθεσία, και τούτο για να καταστεί σαφές ότι, στις ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται 
εκεί, το εκάστοτε εθνικό δικαστήριο δεν υποχρεούται να πιστοποιήσει µια δικαστική 
απόφαση ως ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο οσάκις, παρά τη µη προσέλευση του οφειλέτη, η 
αξίωση εξακολουθεί να θεωρείται αµφισβητούµενη βάσει των εθνικών δικονοµικών 
διατάξεων του δικαστηρίου. 

Στο άρθρο 3, οι παράγραφοι 5 και 6 έχουν πλέον χάσει το νόηµά τους λόγω του αποκλεισµού 
της προϋπόθεσης της τελεσίδικης απόφασης. Η παράγραφος 3 έχει τροποποιηθεί, ούτως ώστε 
να είναι δυνατή η πιστοποίηση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν αξιώσεις οι οποίες δεν 
έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµες αλλά των οποίων η µελλοντική ηµεροµηνία λήξεως 
αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, περιλαµβανοµένων των επαναλαµβανόµενων 
περιοδικών πληρωµών, όπως είναι αυτές που απορρέουν από αξιώσεις διατροφής.  
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Το άρθρο 5 απηχεί µια γενικής ισχύος αλλαγή, η οποία διατρέχει τον κανονισµό στο σύνολό 
του. Αντί του δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η πράξη της πιστοποίησης 
και για το οποίο γίνεται λόγος στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση 
αναφέρεται στο δικαστήριο στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η αίτηση. Με τον τρόπο αυτό 
παραχωρείται κάποια ευελιξία στα κράτη µέλη για το θέµα της απονοµής δικαιοδοσίας. 

Η νέα παράγραφος 1(γ1) περικλείει την ειδική προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές 
και η οποία έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω (σηµείο 3.1). Λόγω της θέσπισης ειδικής διάταξης 
για τις υποθέσεις καταναλωτικού χαρακτήρα, έχει πλέον απαλειφθεί στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) η απαίτηση της συµµόρφωσης µε το µέρος 4 του κεφαλαίου II του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 44/2001, όπου ρυθµίζονται τα συναφή θέµατα. 

Στις παραγράφους 2 και 3 προβλέπεται η καθιέρωση δύο νέων οµοιόµορφων εντύπων που 
χρησιµοποιούνται, αφενός, για τη βεβαίωση της απώλειας ή της συρρίκνωσης της 
εκτελεστότητας µιας δικαστικής απόφασης η οποία έχει κατά το παρελθόν πιστοποιηθεί ως 
ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και, αφετέρου, για την αντικατάσταση του αρχικού 
πιστοποιητικού από νέο το οποίο να βασίζεται στην απόφαση που έχει ενδεχοµένως εκδοθεί 
µετά την προσβολή δικαστικής απόφασης η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός 
εκτελεστός τίτλος. 

Το άρθρο 5A ορίζει ότι, όταν δικαστική απόφαση σχετικά µε µη αµφισβητούµενη αξίωση 
περιλαµβάνει εκτελεστή απόφαση για συγκεκριµένο ποσό εξόδων, η απόφαση περί των 
εξόδων είναι οµοίως πλήρως εκτελεστέα χωρίς exequatur, εκτός εάν ο οφειλέτης έχει ρητώς 
αµφισβητήσει την ευθύνη που του αποδίδεται για το συγκεκριµένο θέµα. 

Το άρθρο 6 έχει απλουστευθεί και συντοµευθεί σε µεγάλο βαθµό, χωρίς ουσιαστική 
τροποποίηση. 

Προκειµένου για το άρθρο 7 παράγραφος 3 (όπου καθοριζόταν ο αριθµός των επικυρωµένων 
αντιγράφων του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που πρέπει να παρέχονται στον πιστωτή), η 
διάταξη αυτή κρίθηκε περιττή και απαλείφθηκε. 

Το άρθρο 8 έχει τροποποιηθεί κατά τρόπον ώστε να θεσπίζεται η δυνατότητα διόρθωσης και 
ανάκλησης του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, η οποία έχει ήδη περιγραφεί 
στα ανωτέρω σηµεία 3.1 και 3.2.2. Οι λεπτοµέρειες των σχετικών διαδικασιών διέπονται από 
την εθνική νοµοθεσία. 

Στο άρθρο 8Y είναι διατυπωµένη η απλή αρχή σύµφωνα µε την οποία η κατάργηση του 
exequatur, η οποία έγινε µε σκοπό να εξοµοιωθεί η αντιµετώπιση των αλλοδαπών δικαστικών 
αποφάσεων στο κράτος µέλος εκτέλεσης µε εκείνη των δικαστικών αποφάσεων που 
εκδίδονται στο εν λόγω κράτος µέλος, δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα να είναι ευκολότερη 
η εκτέλεση στην αλλοδαπή µιας πιστοποιηθείσας δικαστικής απόφασης από ό,τι είναι στο 
κράτος µέλος προέλευσης. Αντίστοιχη διάταξη µε την ίδια διατύπωση έχει επίσης 
συµφωνηθεί από το Συµβούλιο σε σχέση µε την κατάργηση του exequatur για ορισµένες 
αποφάσεις περί γονικής µέριµνας. Σε περίπτωση που µία δικαστική απόφαση έχει παύσει να 
είναι εκτελεστή ή είναι εκτελεστή µεν αλλά µόνο υπό ορισµένους όρους στο κράτος µέλος 
προέλευσης, η ύπαρξη ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δεν πρέπει να δίδει την εσφαλµένη 
εντύπωση ότι προσπορίζει στον πιστωτή το δικαίωµα να συνεχίσει (άνευ περιορισµού) την 
εκτέλεση σε άλλα κράτη µέλη. Οσάκις είναι αναγκαίο, ο οφειλέτης δύναται να ζητήσει να του 
χορηγηθεί πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την έλλειψη εκτελεστότητας ή την ύπαρξη 
περιορισµένης εκτελεστότητας σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 2. 
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Το άρθρο 9, το οποίο αναφερόταν στην ειδική περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων για µη 
αµφισβητούµενες αξιώσεις οι οποίες είναι εκτελεστές αλλά εξακολουθούν να υπόκεινται σε 
ένδικα µέσα, έχει καταστεί άνευ αντικειµένου λόγω της κατάργησης του τελεσίδικου 
χαρακτήρα της απόφασης ως προϋπόθεσης για την πιστοποίηση. Κατά συνέπεια, το 
συγκεκριµένο άρθρο διεγράφη. 

Το άρθρο 10 περιλαµβάνει µια νέα παράγραφο 2, στην οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις του κεφαλαίου III για την πιστοποίηση, 
δυνάµει του άρθρου 5 παράγραφος 3, απόφασης έπειτα από την προσβολή δικαστικής 
απόφασης που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος. Εάν η διαδικασία που 
ακολούθησε την προσβολή της απόφασης χαρακτηριζόταν από το στοιχείο της αντιδικίας, 
δεν είναι αναγκαία η ειδική προστασία του οφειλέτη µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο III. Εάν, όµως, η απόφαση που εκδόθηκε µετά την προσβολή βασίζεται και η ίδια 
σε µη προσέλευση σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή σε µη συµµετοχή στη 
δίκη η οποία ερµηνεύεται ως σιωπηρή αποδοχή της αξίωσης και πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 2A παράγραφος 1 στοιχείο β) ή γ), τότε είναι εφαρµοστέες, κατ’ αναλογία, οι 
διατάξεις του κεφαλαίου III στη διαδικασία που έπεται της προσβολής. 

Το άρθρο 11 παραµένει αµετάβλητο, µε εξαίρεση τις τροποποιήσεις που έχουν ήδη εξηγηθεί 
στα ανωτέρω σηµεία 3.2.1.2 και 3.2.2. 

Το άρθρο 12 χαρακτηρίζεται από την απλούστευση και αποσαφήνιση της περιγραφής των 
παραδεκτών τρόπων επίδοσης ή κοινοποίησης οι οποίοι περιλαµβάνονταν ήδη στην 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, χωρίς όµως να επιφέρονται αξιόλογες ουσιαστικές 
αλλαγές. ∆ύο νέοι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης (δια του ταχυδροµείου χωρίς απόδειξη 
παραλαβής και ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση µε αυτόµατη επιβεβαίωση παράδοσης) 
έχουν προστεθεί υπό προϋποθέσεις οι οποίες διασφαλίζουν υψηλότατο βαθµό πιθανότητας να 
έχει περιέλθει πράγµατι το κρίσιµο έγγραφο στον αποδέκτη του. Ακόµη, είναι δυνατό να γίνει 
αναφορά στις παρατηρήσεις για το συγκεκριµένο άρθρο και τη σχέση του µε το άρθρο 11 στα 
ανωτέρω σηµεία 3.1 και 3.2.2.  

Το άρθρο 12A έχει ήδη εξετασθεί στο ανωτέρω σηµείο 3.2.2 (τροπολογία 10). 

Το άρθρο 13 έχει διαγραφεί ως αυτοτελής διάταξη, διότι οι διατάξεις σχετικά µε τους 
παραδεκτούς τρόπους απόδειξης της επίδοσης ή κοινοποίησης έχουν ενσωµατωθεί στα άρθρα 
11 και 12.  

Το ίδιο σκεπτικό οδήγησε στη διαγραφή του άρθρου 14, µετά την απόφαση του Συµβουλίου 
να καθορίζονται µε πληρότητα οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους τρόπους επίδοσης ή 
κοινοποίησης στα άρθρα 11 και 12, τόσο για το έγγραφο µε το οποίο κινείται η διαδικασία 
όσο και, εφόσον ισχύει, για την κλήτευση σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. 

Το άρθρο 15 διεγράφη µετά τη γενική συµφωνία που υπήρξε στο Συµβούλιο ότι είναι δυνατό 
να υπάρξει πλήρης και αµοιβαία εµπιστοσύνη σχετικά µε το ότι η εγχώρια νοµοθεσία των 
κρατών µελών προβλέπει επαρκείς προθεσµίες για την προετοιµασία της υπεράσπισης µετά 
την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου µε το οποίο κινείται δικαστική διαδικασία ή 
θεσπίσµατος κλήτευσης σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Τούτο σηµαίνει 
ότι δεν είναι απαραίτητο να θεσπισθεί ελάχιστη απαίτηση για το συγκεκριµένο θέµα. 

Το άρθρο 17 και το πρώην άρθρο 18 έχουν συγχωνευθεί σε ένα άρθρο κατά τρόπον ώστε να 
προκύπτει ένας κανόνας πλήρους εµβέλειας σχετικά µε την προσήκουσα ενηµέρωση του 
οφειλέτη, ο οποίος καλύπτει τόσο την κλήτευση σε ακροαµατική διαδικασία ενώπιον 
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δικαστηρίου όσο και την απάντηση στο έγγραφο µε το οποίο κινείται έγγραφη διαδικασία. Το 
περιεχόµενο της διάταξης έχει καταστεί σηµαντικά απλούστερο και πιο ευεφάρµοστο. 

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί µε σκοπό να καταστεί συνεκτικότερη η 
διατύπωσή του και να απαλειφθεί η ελάχιστη απαίτηση που αφορούσε την προθεσµία για την 
άσκηση έφεσης ή άλλου ένδικου µέσου, και τούτο για λόγους ίδιους µε αυτούς που 
υπαγόρευσαν τη διαγραφή του άρθρου 15. Η εκ νέου συµπερίληψη της τροποποιηµένης 
παραγράφου 2 έχει ήδη σχολιασθεί (βλ. το ανωτέρω σηµείο 3.2.2). 

Το άρθρο 19A αντικαθιστά το άρθρο 20 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και 
αποτελεί τη διάταξη που ρυθµίζει δύο διαφορετικές εξαιρετικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι η 
περίπτωση κατά την οποία η επίδοση ή κοινοποίηση δεν παρέχει στον οφειλέτη τη 
δυνατότητα να προετοιµάσει δεόντως την άµυνά του παρά το γεγονός ότι έχει τηρηθεί το 
άρθρο 12 (το οποίο, σε αντίθεση µε το άρθρο 11, δεν συνεπάγεται πλήρη απόδειξη του ότι ο 
οφειλέτης έλαβε πράγµατι γνώση του κρίσιµου εγγράφου). Η δεύτερη περίπτωση συνίσταται 
στην αδυναµία αµφισβήτησης της αξίωσης λόγω ανωτέρας βίας ή για κάποιον άλλο 
εξαιρετικό λόγο που δεν υπόκειται στον έλεγχο του οφειλέτη, ανεξαρτήτως της επίδοσης ή 
κοινοποίησης εγγράφων. Το πρώην άρθρο 20 κάλυπτε και τις δύο αυτές περιπτώσεις, αλλά το 
άρθρο 19A τις ρυθµίζει πιο συγκεκριµένα στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), αντιστοίχως. 
Η νέα διάταξη ορίζει επιπλέον µε µεγαλύτερη σαφήνεια ότι έχει χαρακτήρα ελάχιστου 
κανόνα, υπό την έννοια ότι δεν προβλέπει απαιτήσεις για κατ’ εξαίρεση αναθεώρηση αλλά 
προνοεί ότι, για να µπορεί µια δικαστική απόφαση να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός 
εκτελεστός τίτλος, τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη δικονοµικών κανόνων που να 
συµβαδίζουν µε το υπό εξέταση άρθρο. 

Το άρθρο 21 έχει τροποποιηθεί µε βάση την κοινή θέση σε αρκετά σηµεία. Η παράγραφος 1 
περιλαµβάνει τώρα µια περίοδο µε την οποία καθιερώνεται αδιαµφισβήτητα η αρχή ότι, σε 
ό,τι αφορά την εκτέλεση, µια δικαστική απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός 
εκτελεστός τίτλος πρέπει να αντιµετωπίζεται όπως ακριβώς και µια δικαστική απόφαση που 
έχει εκδοθεί στο κράτος µέλος εκτέλεσης, όπως εισηγείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην 
τροπολογία του υπ’ αριθ. 5, καίτοι αναφέρεται σε διαφορετικό άρθρο. Η παράγραφος 2 
στοιχείο γ) καλύπτει ρητώς, επιπλέον της µετάφρασης, τη µεταγραφή από το ελληνικό στο 
λατινικό αλφάβητο και αντιστρόφως και ορίζει ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια, αλλά 
δεν υποχρεούνται, να διευκρινίζουν τη γλώσσα ή τις γλώσσες εκείνες, πλην της επίσηµης ή 
των επίσηµων γλωσσών τους, τις οποίες δύνανται να κάνουν δεκτές για τη συµπλήρωση του 
πιστοποιητικού. Η παράγραφος 4 διεγράφη λόγω της εναντίωσης των περισσοτέρων κρατών 
µελών σε µια τέτοια διάταξη. 

Το άρθρο 22 υπέστη περιορισµένη µεταβολή της διατύπωσής του και κατέστη σαφέστερο σε 
ορισµένα σηµεία, χωρίς µεταβολή της ουσίας του. 

Το άρθρο 22A προσετέθη για πρώτη φορά λόγω των υφιστάµενων υποχρεώσεων ορισµένων 
κρατών µελών βάσει του διεθνούς δικαίου να µην αναγνωρίζουν ούτε να εκτελούν δικαστικές 
αποφάσεις κατά εναγοµένων που έχουν τη νόµιµη ή συνήθη κατοικία τους σε ορισµένες 
τρίτες χώρες υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στη διάταξη. Η υπόψη διάταξη αναπαράγει 
το άρθρο 72 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 µε κάποιες φραστικές προσαρµογές. 

Η διατύπωση του άρθρου 23 έπρεπε να ευθυγραµµισθεί µε τις τροπολογίες τις σχετικές µε το 
περιεχόµενο και την ορολογία που χρησιµοποιείται, ιδίως, για τα έκτακτα ένδικα µέσα κατά 
του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (άρθρο 8) και κατά της πιστοποιηθείσας 
δικαστικής απόφασης (άρθρο 19A). Επιπλέον, µολονότι δεν θίγεται το στοιχείο της 
διακριτικής ευχέρειας που χαρακτηρίζει την εξουσία των δικαστηρίων του κράτους µέλους 
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εκτέλεσης βάσει του συγκεκριµένου άρθρου γενικά, το βαρύτερο µέτρο της αναστολής της 
εκτέλεσης, αντί της περιστολής της, µπορεί να γίνει δεκτό µόνο κατ’ εξαίρεση.  

Το άρθρο 25, µε τον συνδυασµό της αγγλικής («approved by a court») και της γαλλικής 
(«conclues devant le juge») γλωσσικής εκδοχής του άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
44/2001, περιλαµβάνει ρητώς τους εξώδικους συµβιβασµούς που έχουν καταστεί εκτελεστοί 
δυνάµει απόφασης δικαστηρίου που στα γαλλικά καλείται “homologation”. Ήταν αναγκαία η 
προσθήκη νέας παραγράφου 2α, όπως και στην περίπτωση του άρθρου 26, λόγω της 
εννοιολογικής διαφοράς µεταξύ, αφενός, των δικαστικών αποφάσεων και, αφετέρου, των 
δικαστικών συµβιβασµών και δηµοσίων εγγράφων, που δεν επιτρέπουν να γίνει λόγος για 
«αναγνώριση» αυτών των τελευταίων. 

Το άρθρο 26 δεν προβλέπει πλέον, όπως συνέβαινε µε τη διαγραφείσα πρώην παράγραφο 3 
της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, ειδική απαίτηση για την πιστοποίηση δηµόσιου 
εγγράφου υπό τη µορφή της ενηµέρωσης του οφειλέτη για την άµεση εκτελεστότητα στο 
σύνολο των κρατών µελών, η οποία βεβαιούται µε την υπογραφή του. Το Συµβούλιο έκρινε 
ότι µια τέτοια πρόβλεψη θα ήταν περιττή και υπερβολικά επαχθής. 

Το άρθρο 26 A αντιστοιχεί στο άρθρο 24 της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής, µε 
ελαφρώς παραλλαγµένη διατύπωση αλλά χωρίς µεταβολή επί της ουσίας. 

Το άρθρο 27 και το άρθρο 28, που περιείχαν τους κανόνες για τον καθορισµό της κατοικίας 
του οφειλέτη, έχουν πλέον χάσει τη χρησιµότητά τους, λόγω της αντικατάστασης της έννοιας 
της «κατοικίας» από την έννοια της «διεύθυνσης» ή της «εταιρικής έδρας» του οφειλέτη στο 
σύνολο των διατάξεων του κανονισµού, µε µόνη εξαίρεση το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
γ1), όπου, ωστόσο, προσετέθη ειδική παραποµπή στο άρθρο 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
44/2001, που είχε αναπαραχθεί στο άρθρο 27.  

Το άρθρο 29 έχει απλουστευθεί και ορίζει πλέον ότι το αν είναι εφαρµοστέος ο υπό εξέταση 
κανονισµός εξαρτάται από την ηµεροµηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης, του 
δικαστικού συµβιβασµού ή του δηµόσιου εγγράφου του οποίου επιδιώκεται η πιστοποίηση 
ως ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετοι ορισµοί.  

Τα άρθρα 30 και 31, που αναφέρονται στη σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 και 
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000, έχουν απλουστευθεί και συρρικνωθεί στο ουσιώδες 
περιεχόµενό τους, το οποίο είναι ότι ο κανονισµός δεν υποχρεώνει τον πιστωτή να επιλέξει 
τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο, αλλά του παρέχει τη δυνατότητα να αποφασίσει κατά 
βούληση εάν θα καταφύγει στη διαδικασία του exequatur, οσάκις την κρίνει πιο συµφέρουσα. 
Ακόµη, ότι ο υπό εξέταση κανονισµός δεν επηρεάζει επ’ ουδενί την εφαρµογή του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 όταν ένα έγγραφο πρέπει να διαβιβασθεί από ένα κράτος 
µέλος σε άλλο προκειµένου να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί. Εάν, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, ο πιστωτής επιζητεί την έκδοση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, πρέπει επιπλέον 
να τηρούνται οι απαιτήσεις του υπό εξέταση κανονισµού. Οι λεπτοµερέστεροι κανόνες που 
περιλαµβάνονταν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής δεν κρίθηκαν απαραίτητοι 
από το Συµβούλιο. 

Το άρθρο 31A ακολουθεί το παράδειγµα του άρθρου 22 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1206/2001 του Συµβουλίου, κατά το ότι ορίζει πως τα κράτη µέλη οφείλουν να διαβιβάζουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε την προσήκουσα εφαρµογή του κανονισµού. Τα στοιχεία 
αυτά δηµοσιοποιούνται στη συνέχεια από την Επιτροπή. Η µέθοδος αυτή παρέχει µεγαλύτερη 
ευελιξία σε περιπτώσεις µεταβολών σε σύγκριση µε τη διάθεση των ίδιων πληροφοριών σε 
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παράρτηµα του κανονισµού, δεδοµένου ότι δεν προϋποθέτει την τροποποίηση του ίδιου του 
κανονισµού, η οποία είναι επαχθής διαδικασία. 

Τα άρθρα 32 και 33 έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, προκειµένου να ληφθεί υπόψη ότι είναι 
εφαρµοστέα εν προκειµένω η διαδικασία συναπόφασης, πράγµα που κατέστησε αναγκαία µια 
πρόσθετη παραποµπή στο άρθρο 8 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή κάνει δεκτή την κοινή θέση µε βάση το γεγονός ότι περιέχει τα βασικά στοιχεία 
τα οποία περιλαµβάνονταν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και στις τροπολογίες του 
Κοινοβουλίου, όπως αυτές έχουν ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη της πρόταση. 

Το κείµενο αποτελεί έναν ακριβοδίκαιο και ισόρροπο συµβιβασµό και σηµατοδοτεί ένα 
µείζον βήµα προόδου όσον αφορά την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης, 
καθώς επιτρέπει σε σηµαντικό ποσοστό των αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών 
αξιώσεων να κυκλοφορεί ελεύθερα και χωρίς ενδιάµεσες ενέργειες σε άλλα κράτη µέλη πλην 
του κράτους µέλους στο οποίο εξεδόθη η εκάστοτε απόφαση ως προϋπόθεση της εκτέλεσης 
σε αυτά. 


