
CM\903678HU.doc PE462.658v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30.5.2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az Alice Vasilescu román állampolgár által benyújtott 0825/2010. számú 
petíció egy román bíróság által a 805/2004/EK rendelet alapján kibocsátott 
európai végrehajtó okirat végrehajtásának a német hatóságok általi 
késleltetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amiatt emel panaszt, hogy a német hatóságok halogatják annak az 
európai végrehajtó okiratnak a végrehajtását, amelyet a 805/2004/EK rendelet alapján egy 
román bíróság állított ki egy német állampolgár 8 000 eurós tartozásának és a perköltségeknek 
a megfizetésére. A petíció benyújtója bírálja, hogy egy bírósági végrehajtó és egy Goppingen-
i (Baden-Württenberg) bíró nagymértékben késlelteti a szóban forgó okirat végrehajtását. A 
petíció benyújtója kijelenti, hogy a végrehajtó az eljárás elindítását megelőzően hosszú ideig 
visszatartotta a végrehajtó okiratot, majd ezt követően számos eljárási hibát vétett a 
felszólítások továbbítása során, ezzel ürügyet szolgáltatva az alperes számára a tartozás 
kiegyenlítésének elodázására. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a bíró is hozzájárult a 
végrehajtás késleltetéséhez, és a folyamat pillanatnyilag megakadt. A petíció benyújtójának 
ügyvédje azt a tájékoztatást kapta a német féltől, hogy a 805/2004/EK rendelet alapján 
kibocsátott európai végrehajtó okiratok végrehajtására vonatkozó eljárások ismeretének 
hiányában állt le a folyamat. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament közbenjárását 
kéri annak biztosítására, hogy a német hatóságok a helyzet megoldása érdekében teljesítsék a 
rendeletben előírt kötelezettségeiket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. november 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. március 29.

A petíció benyújtója egy konkrét esetet vázol fel, amikor is egy romániai bíróság 
határozatának végrehajtásával – amelyet Németországban (Baden-Württemberg) európai 
végrehajtó okiratként hitelesítettek – csaknem egy éven át sikertelenül próbálkoztak. A petíció 
benyújtója ismerteti a német hatóságok által tett különböző lépéseket, amelyekről kijelenti, 
hogy nem megfelelőek, és késleltetik az eljárást. 

A Bizottság észrevételei

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 
805/2004/EK rendelet 2005. október 21-i hatállyal Dánia kivételével valamennyi tagállamra 
alkalmazandó. A tagállamok kötelesek értesíteni a Bizottságot a kijavítási és visszavonási 
eljárásokról, valamint az európai végrehajtó okirat felülvizsgálati eljárásairól, az elfogadott 
nyelvekről és a közokiratokhoz kapcsolódó ügyekben illetékes hatóságokról. Németország 
eleget tett az említett kötelezettségnek. A rendelet meghatározza azokat a feltételeket, 
amelyek mellett a bírósági határozatok, a közokiratok vagy bírósági egyezségek európai 
végrehajtó okiratként hitelesíthetők. Ez a hitelesítés felhatalmazza a felperest arra, hogy 
bármely tagállamban kérje az okiratok végrehajtását a végrehajthatóvá nyilvánítás 
szükségessége nélkül (végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás). 

Az okiratok végrehajtása a végrehajtó tagállam nemzeti jogszabályai alapján történik. Az 
okiratok nemzeti jogszabályok alapján történő végrehajtásáért felelős hatóság a saját 
tagállamában kiadott okiratokkal azonos módon jár el az európai végrehajtó okirat esetében. 
Az említett hatóság mindenekelőtt nem fordulhat egy másik hatósághoz a végrehajtás 
jóváhagyása céljából, amennyiben a nemzeti jogszabályok alapján nem ez a rendes eljárás. 
Természeténél fogva a rendeletet közvetlenül a tagállami hatóságoknak kell alkalmazniuk. A 
tagállamok kötelessége a hatékony végrehajtás garantálása, azaz annak biztosítása, hogy 
illetékes hatóságai a gyakorlatban is képesek érvényt szerezni az Európai Unió jogának és az 
abból eredő jogoknak. Figyelembe véve a petícióban felvázolt végrehajtási eljárást, a 
Bizottság aggasztónak találja azt az állítólagos tényállást, miszerint a bírósági végrehajtó csak 
azt követően intézkedett, miután egy bíró megerősítette, hogy sor kerülhet az európai 
végrehajtó okirat végrehajtására. Amennyiben valóban ez történt, az a rendelet 5. cikke – azaz 
a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás eltörlése – megsértésének minősülhet, amely a rendelet 
fontos vívmánya.

Következtetés 

A Bizottság felkéri Németországot az ügy tisztázására és az esettel kapcsolatos álláspontjának 
ismertetésére, az „EU Pilot” mechanizmus alkalmazásával. A kapott magyarázatok alapján a 
Bizottság fontolóra veszi további lépések szükségességét, és vizsgálatának eredményéről 
tájékoztatja az Európai Parlamentet.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

A Bizottság a petíció benyújtója által levélben küldött tájékoztatás, valamint a nem vitatott 
követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 805/2004/EK 
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rendelet (a továbbiakban: „a rendelet”) gyakorlati végrehajtásának értékeléséről szóló 
tanulmány keretében gyűjtött információk alapján tovább vizsgálta az ügyet. A rendeletet 
beillesztették a polgári perrendtartásról szóló törvény 1079. és azt követő szakaszaiba. A
törvény 1083. szakasza szerint az európai végrehajtható okirat az egyik olyan érvényesíthető 
jogcím, amely lehetővé teszi a hatáskörrel rendelkező végrehajtó hatóságokhoz történő 
közvetlen utalást. 

Mivel a végrehajtás tekintetében a rendelet a nemzeti végrehajtási eljárásokra támaszkodik, 
megállapítható, hogy a német jogszabályok megfelelő keretet biztosítanak a rendelet 
végrehajtásához.

Ennek fényében a petíció benyújtója által szolgáltatott tények ismételt vizsgálata után arra a 
következtetésre lehet jutni, hogy nem támaszthatók alá azok a korábbi aggodalmak, melyek 
szerint Németország újra bevezeti a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást. A bírósági 
végrehajtó hibázott, amikor a végrehajtás megkezdése előtt a dokumentumokat a bíróságra 
küldte, és ezzel öthetes késedelmet okozott. Bár ez a helyzet nem helyénvaló, további 
vizsgálatot nem igényel.

A petíció benyújtója által ismertetett egyéb felvetések a német jog vonatkozó rendelkezései 
alapján folytatott végrehajtási intézkedések hatékonyságára vonatkoznak, ami nem tartozik az 
Unió hatáskörébe.

A Bizottság úgy véli, hogy a szóban forgó esetben nem szükséges lépéseket tennie.


