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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0825/2010 af Alice Vasilescu, rumænsk statsborger, om de tyske 
myndigheders forsinkede gennemførelse af et europæisk tvangsfuld-
byrdelsesdokument udstedt af en rumænsk domstol i henhold til forordning (EF) 
nr. 805/2004

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over proceduremæssige forsinkelser i forbindelse med 
gennemførelsen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt af en rumænsk domstol
i henhold til forordning (EF) nr. 805/2004 med henblik på at få en tysk statsborger til at 
tilbagebetale en gæld på 8.000 euro plus retsomkostningerne. Andrageren protesterer imod, at 
en foged og en dommer i Goppingen (Baden Württemberg) forsinkede gennemførelsen af det 
europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument urimeligt længe, idet han hævder, at fogeden 
opbevarede det i urimelig lang tid før de indledende retshandlinger og efterfølgende begik en 
række proceduremæssige fejl i forbindelse med indstævningen og derved gav forsvareren et 
påskud til at udsætte tilbagebetalingen af det udestående beløb. Hun hævder, at 
tvangsfuldbyrdelsen blev yderligere forsinket af dommerne, og at sagen nu er kommet ind i et 
dødvande. Hun anfører, at hendes advokats tyske samarbejdspartnere oplyste ham om, at den 
indledende manglende handling skyldtes uvidenhed om procedurerne for gennemførelse af et 
europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 805/2004. 
Hun anmoder derfor om Europa-Parlamentets bistand til at sikre, at de tyske myndigheder 
opfylder deres forpligtelser i henhold til forordningen med henblik på at finde en løsning på 
sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011

Andrageren beskriver en konkret sag om fuldbyrdelse af en rumænsk domstols retsafgørelse, 
der er attesteret som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument i Tyskland (Baden-
Württemberg), som fortsatte uden resultat i næsten et år. Andrageren beskriver forskellige 
foranstaltninger, der er truffet af de tyske myndigheder, og som synes at være ukorrekte og at 
trække proceduren i langdrag. 

”Kommissionens bemærkninger

Forordning (EF) nr. 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for 
ubestridte krav gælder for alle medlemsstater undtagen Danmark fra 21. oktober 2005. 
Medlemsstaterne er forpligtede til at meddele Kommissionen procedurer for berigtigelse og 
tilbagekaldelse samt prøvelse af europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokumenter, accepterede 
sprog og kompetente myndigheder i sager vedrørende officielt bekræftede dokumenter. 
Tyskland opfyldte denne forpligtelse. Forordningen fastsætter betingelser for, hvornår 
retsafgørelser, officielt bekræftede dokumenter eller bilæggelser kan attesteres som 
europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter. En sådan attestering giver sagsøgere beføjelse til 
at anmode om fuldbyrdelse i en hvilken som helst medlemsstat uden en erklæring om 
anerkendelse (eksekvaturproceduren). 

Fuldbyrdelsen som sådan gennemføres på grundlag af den nationale lovgivning i 
fuldbyrdelsesmedlemsstaten. Den kompetente myndighed for fuldbyrdelse i henhold til 
national lovgivning skal behandle det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument på samme 
måde, som den behandler tvangsfuldbyrdelsesgrundlag udstedt i sin egen medlemsstat. Denne 
myndighed bør især ikke henvise til en anden myndighed for godkendelse af fuldbyrdelsen, 
medmindre det samme sker i henhold til national lovgivning. Denne forordning bør i sagens 
natur anvendes umiddelbart af medlemsstaternes myndigheder. Medlemsstaterne har pligt til 
at sikre en effektiv gennemførelse, dvs. sikre, at deres kompetente myndigheder har praktisk 
mulighed for at gennemføre EU's lovgivning og de rettigheder, som denne lovgivning har 
givet anledning til. I lyset af beskrivelsen af tvangsfuldbyrdelsen i andragendet er 
Kommissionen bekymret over det påståede forhold, hvor en foged først handlede, efter at en 
dommer havde bekræftet, at fuldbyrdelsen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan 
gennemføres. Hvis det er tilfældet, kan det tænkes at udgøre en overtrædelse af forordningens 
artikel 5, dvs. afskaffelsen af eksekvaturproceduren, som er et vigtigt resultat af forordningen.

Konklusion 

Kommissionen vil anmode Tyskland om præcisering og klarlæggelse af dets holdning til 
sagen gennem EU-pilotsystemet. På baggrund af de fremsendte forklaringer vil 
Kommissionen vurdere, om der skal træffes yderligere foranstaltninger, og informere Europa-
Parlamentet om resultatet."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012.
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Kommissionen har analyseret sagen yderligere på grundlag af oplysningerne i andragerens 
brev samt de oplysninger, der er indsamlet inden for rammerne af undersøgelsen om 
evalueringen af den praktiske gennemførelse af forordning 805/2004 om indførelse af et 
europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav ("forordningen"). Forordningen 
er blevet indarbejdet i § 1079 ff. i loven om borgerlig retspleje.  I henhold til lovens § 1083 
betragtes det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument som en af de retsafgørelser, der kan 
forelægges direkte for de kompetente retshåndhævende myndigheder. 

Eftersom der i forordningen for så vidt angår håndhævelse henvises til de nationale 
håndhævelsesprocedurer, må den tyske lovgivning siges at opstille passende rammer for 
gennemførelsen af forordningen.

I den forbindelse må det på baggrund af en fornyet gennemgang af de af andrageren fremlagte 
oplysninger konkluderes, at det ikke har kunnet bekræftes, at Tyskland har genindført 
eksekvaturproceduren som tidligere frygtet.  Det var en fejl fra fogedens side at sende 
dokumenterne til retten, inden der blev iværksat fuldbyrdelsesforanstaltninger, hvilket førte til 
en forsinkelse på fem uger.  Selv om der således er begået fejl, berettiger situationen ikke til, 
at der træffes yderligere foranstaltninger i den anledning. 

De øvrige omstændigheder, andrageren har henvist til, drejer sig om effektiviteten af de 
fuldbyrdelsesforanstaltninger, der er truffet på grundlag af de relevante bestemmelser i tysk 
ret, hvilket falder uden for EU’s kompetence. 

Kommissionen mener ikke, at der er grund til at træffe foranstaltninger i denne sag.


