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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0825/2010 της Alice Vasilescu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
καθυστέρηση εκ μέρους των γερμανικών αρχών στην εκτέλεση ευρωπαϊκού 
εκτελεστού τίτλου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 που εξέδωσε 
ρουμανικό δικαστήριο

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για τις διαδικαστικές καθυστερήσεις κατά την 
εκτέλεση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου που εκδόθηκε από ρουμανικό δικαστήριο δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για την αποπληρωμή από γερμανό υπήκοο χρέους 
ύψους 8.000 ευρώ, μαζί με τα δικαστικά έξοδα. Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για την 
υπερβολική καθυστέρηση εκ μέρους του δικαστικού επιμελητή και του δικαστή στο 
Goppingen (Βάδη-Βυρτεμβέργη) κατά την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, 
ισχυριζόμενη ότι ο δικαστικός κλητήρας κράτησε τον τίτλο για υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα πριν κινήσει τις διαδικασίες, υποπίπτοντας ως εκ τούτου σε σειρά διαδικαστικών 
σφαλμάτων κατά την επίδοση της κλήτευσης, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο πρόσχημα 
στον κατηγορούμενο να καθυστερεί την αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού. Διατείνεται 
ότι οι διαδικασίες εκτέλεσης καθυστέρησαν περαιτέρω από τον δικαστή και τώρα η 
κατάσταση έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Επισημαίνει ότι ο δικηγόρος της ενημερώθηκε από τους 
γερμανούς συνομιλητές του ότι η αρχική μη ανάληψη δράσης οφειλόταν στην άγνοια σχετικά 
με τις διαδικασίες εκτέλεσης ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου εκδοθέντος δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 805/2004. Ως εκ τούτου, ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ώστε να διασφαλισθεί ότι οι γερμανικές αρχές συμμορφώνονται προς τις 
υποχρεώσεις τους δυνάμει του κανονισμού, προκειμένου να επιλυθεί η υπόθεση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Μαρτίου 2011.

Η αναφέρουσα περιγράφει μια συγκεκριμένη υπόθεση επιβολής απόφασης ρουμανικού 
δικαστηρίου που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος στη Γερμανία (Βάδη-
Βυρτεμβέργη), η οποία συνεχίστηκε ανεπιτυχώς για σχεδόν ένα έτος. Η αναφέρουσα 
περιγράφει διάφορες ενέργειες των γερμανικών αρχών, κρίνοντας ότι ήταν ακατάλληλες και 
ότι καθυστέρησαν τη διαδικασία. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (ΕΕΤ) για 
μη αμφισβητούμενες αξιώσεις εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, πλην της Δανίας, από τις 
21 Οκτωβρίου 2005. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να κοινοποιούν στην Επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά με τη διόρθωση, την ανάκληση και την επανεξέταση ενός ΕΕΤ, τις 
γλώσσες που γίνονται δεκτές και τις αρμόδιες αρχές σε υποθέσεις που σχετίζονται με 
δημόσια έγγραφα. Η Γερμανία εκπλήρωσε αυτήν την υποχρέωση. Ο κανονισμός θέτει όρους 
υπό τους οποίους αποφάσεις, δημόσια έγγραφα ή διακανονισμοί μπορούν να πιστοποιηθούν 
ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι. Αυτή η πιστοποίηση επιτρέπει στους ενάγοντες να 
επιδιώκουν την εκτέλεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος χωρίς να είναι απαραίτητη η κήρυξη 
αναγνώρισης (exequatur).

Η εκτέλεση αυτού του είδους πραγματοποιείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους 
μέλους εκτέλεσης. Η αρμόδια αρχή για την εκτέλεση βάσει της εθνικής νομοθεσίας προχωρά 
με την εκτέλεση του ΕΕΤ ακριβώς όπως θα προχωρούσε με εκτελεστό τίτλο εκδοθέντα στο 
οικείο κράτος μέλος της. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αρχή δεν οφείλει να απευθυνθεί σε άλλη 
αρχή για συγκατάθεση ως προς την εκτέλεση εάν αυτό δεν προβλέπεται δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας. Λόγω της ίδιας της φύσης του, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται απευθείας 
από τις αρχές των κρατών μελών. Καθήκον του κράτους μέλους είναι να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή, δηλαδή να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του διαθέτουν την 
πρακτική ικανότητα να εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη την περιγραφή των 
διαδικασιών εκτέλεσης που περιέχονται στην αναφορά, η Επιτροπή προβληματίζεται για την 
καταγγελία ότι ένας δικαστικός κλητήρας ανέλαβε δράση μόνο μετά την επιβεβαίωση 
δικαστή ότι ο ΕΕΤ μπορεί να εκτελεστεί. Εάν συνέβη πράγματι αυτό, ενδέχεται να υπάρχει 
παραβίαση του άρθρου 5 του κανονισμού, δηλαδή της κατάργησης του exequatur, η οποία 
αποτελεί μείζον επίτευγμα του κανονισμού.

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή θα ζητήσει από τη Γερμανία να δώσει διευκρινίσεις και να διατυπώσει τη θέση 
της σχετικά με την υπόθεση, χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό του EU Pilot. Βάσει των 
εξηγήσεων που θα δοθούν, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να ληφθούν 
περαιτέρω μέτρα και θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αποτέλεσμα.

4. ΑΝΑΘ. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η Επιτροπή συνέχισε την εξέταση της υπόθεσης επί τη βάσει των στοιχείων που παρέχονται 
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στην επιστολή της αναφέρουσας και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν μέσω της 
μελέτης για την αξιολόγηση της εφαρμογής στην πράξη του κανονισμού 805/2004 για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις ("ο κανονισμός"). 
Ο κανονισμός έχει ενσωματωθεί στο τμήμα 1079 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας. Το τμήμα 1083 του κώδικα θεωρεί τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο ως έναν από 
τους εκτελεστούς τίτλους που επιτρέπουν άμεση προσφυγή στις αρμόδιες εκτελεστικές αρχές.

Δεδομένου ότι ο κανονισμός βασίζεται, όσον αφορά την εκτέλεση, στις σχετικές εθνικές 
διαδικασίες, πρέπει να σημειωθεί ότι η γερμανική νομοθεσία προβλέπει το κατάλληλο 
πλαίσιο για την εκτέλεση του κανονισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, η επανεξέταση των πραγματικών περιστατικών που παρουσίασε η 
αναφέρουσα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι παλαιότερες επιφυλάξεις 
περί επαναφοράς της διαδικασίας για την κήρυξη της εκτελεστότητας (exequatur) από τη 
Γερμανία. Πρόκειται για λάθος του δικαστικού επιμελητή ο οποίος, στέλνοντας τα έγγραφα 
στο δικαστήριο πριν αρχίσουν τα εκτελεστικά μέτρα, έγινε αιτία να υπάρξει καθυστέρηση 5 
εβδομάδων. Η κατάσταση αυτή, αν και δυσάρεστη, δεν χρήζει περαιτέρω ενεργειών.

Άλλα στοιχεία που παρουσίασε η αναφέρουσα αφορούν την αποτελεσματικότητα των 
εκτελεστικών μέτρων τα οποία επεβλήθησαν σύμφωνα με σχετικές διατάξεις του γερμανικού 
δικαίου και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος για λήψη περαιτέρω μέτρων στη 
συγκεκριμένη υπόθεση.


