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Tema: Peticija Nr. 0825/2010 dėl Vokietijos valdžios institucijų vėlavimo įgyvendinti 
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vykdomojo rašto reikalavimus  kurią pateikė Rumunijos pilietė Alice 
Vasilescu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja reiškia susirūpinimą dėl vėluojančių procedūrinių veiksmų įgyvendinant 
Rumunijos teismo pagal Reglamentą (EB) Nr. 805/2004 parengto Europos vykdomojo rašto 
reikalavimus, kuriais remiantis Vokietijos pilietis turi sumokėti 8 000 EUR skolą ir padengti 
teismo išlaidas. Peticijos pateikėja pasipiktinusi tuo, kad Gepingeno (Badenas-Viurtembergas) 
antstolis ir teisėjas delsia imtis veiksmų dėl Europos vykdomojo rašto reikalavimų 
įgyvendinimo, ir tvirtina, kad antstolis pernelyg ilgai delsė prieš imdamasis pradinių 
procesinių veiksmų, vėliau padarė keletą procedūros klaidų įteikdamas teismo šaukimą, todėl 
atsirado dingstis atsakovui vilkinti pinigų grąžinimą. Ji tvirtina, kad vėliau teisėjas vilkino 
sprendimo vykdymo procesą, kol pagaliau ji atsidūrė aklavietėje. Ji nurodo, kad Vokietijos 
teisininkai jos advokatui pranešė, kad nuo pat pradžių veiksmų nebuvo imtasi dėl procedūrų, 
taikomų įgyvendinant pagal Reglamentą (EB) Nr. 805/2004 parengto Europos vykdomojo 
rašto reikalavimus, neišmanymo. Todėl peticijos pateikėja prašo, jog, siekiant išspręsti šią 
problemą, Europos Parlamentas užtikrintų, kad Vokietijos valdžios institucijos vykdytų 
reglamente nustatytus įsipareigojimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 10 d.. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.
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„Peticijos pateikėja aprašo konkretų atvejį, kaip jau beveik metus nepavyksta įgyvendinti 
vieno Vokietijoje (Badene-Viurtemberge) Europos vykdomuoju raštu patvirtinto Rumunijos 
teismo sprendimo. Peticijos pateikėja aprašo įvairius nepriimtinus Vokietijos valdžios 
institucijų veiksmus, kuriais, esą, vilkinama sprendimo vykdymo procedūra. 

Komisijos pastabos

Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, kuriuo sukuriamas neginčytinų reikalavimų Europos 
vykdomasis raštas, nuo 2005 m. spalio 21 d. taikomas visoms valstybėms narėms, išskyrus 
Daniją. Valstybės narės įpareigotos pranešti Komisijai apie Europos vykdomojo rašto 
ištaisymo ir panaikinimo bei peržiūros procedūras, pripažintas kalbas ir kompetentingas 
valdžios institucijas vykdant autentiškų dokumentų nuostatas. Vokietija šio įsipareigojimo 
laikėsi. Reglamente nustatytos sąlygos, kurių laikantis sprendimai, autentiškos priemonės ar 
susitarimai gali būti patvirtinti Europos vykdomaisiais raštais. Toks patvirtinimas peticijos 
pateikėjams suteikia teisę bet kokioje valstybėje narėje reikalauti, kad vykdomojo rašto 
reikalavimai būtų vykdomi nepaskelbus pripažinimo (be egzekvatūros procedūros). 

Vykdant Europos vykdomojo rašto reikalavimus, remiamasi juos vykdančios valstybės narės 
nacionaliniais teisės aktais. Pagal nacionalinės teisės aktus paskirta kompetentinga vykdomoji 
institucija Europos vykdomojo rašto reikalavimus vykdo taip pat, kaip toje valstybėje narėje 
išduotų vykdomųjų dokumentų reikalavimus. Visų pirma, vykdomoji institucija neturėtų 
kreiptis į kitą valdžios instituciją leidimo vykdyti Europos vykdomojo rašto reikalavimus, jei 
tai nenustatyta nacionaliniuose teisės aktuose. Atsižvelgiant į reglamento pobūdį, jį tiesiogiai 
taiko valstybių narių valdžios institucijos. Valstybės narės įpareigotos užtikrinti veiksmingą jo 
taikymą, t. y. kompetentingoms valdžios institucijoms suteikti praktinę galimybę įgyvendinti 
Europos Sąjungos teisės aktus ir juose nustatytas teises. Atsižvelgiant į peticijoje pateiktą 
vykdymo proceso aprašymą, Komisijai rūpestį kelia aplinkybė, kad prieš imdamasis veiksmų 
antstolis laukė, kol teisėjas pritars tam, kad Europos vykdomojo rašto reikalavimai būtų 
vykdomi. Šią aplinkybę patvirtinus, būtų galima daryti prielaidą, kad pažeistas reglamento 
5 straipsnis, kuriuo panaikinama egzekvatūros procedūra (tai didžiausias su reglamentu 
susijęs laimėjimas).

Išvada 

Pasitelkdama problemų sprendimo mechanizmą „EU Pilot“, Komisija prašys Vokietijos 
valdžios institucijų paaiškinti šį atvejį ir savo poziciją jo atžvilgiu. Remdamasi pateiktais 
paaiškinimais, Komisija įvertins, ar reikėtų imtis tolesnių veiksmų, ir išvadas praneš Europos 
Parlamentui.“

4. REV Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Komisija toliau nagrinėjo šį atvejį remdamasi peticijos pateikėjos laiške pateikta informacija, 
bei informacija, surinkta per tyrimą dėl praktinio Reglamento (EB) Nr. 805/2004, kuriuo 
sukuriamas neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas, įgyvendinimo vertinimo. Šis 
reglamentas buvo įtrauktas į civilinio proceso kodekso 1079 skirsnį ir tolesnes jo dalis. Šio 
kodekso 1083 skirsnyje teigiama, kad Europos vykdomasis raštas– tai viena iš realizuotinų 
teisių į nuosavybę, kuriuo prašymas pateikti nuomonę tiesiogiai pasiekia kompetentingas 
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vykdomosios valdžios institucijas. 

Kiek tai susiję su vykdymu, šis Reglamentas remiasi nacionalinėmis vykdymo procedūromis. 
Reikia paminėti, kad Vokietijos įstatymai numato tinkamą pagrindą įgyvendinant šį 
reglamentą.

Šiuo atžvilgiu, pakartotinai išnagrinėjus peticijos pateikėjos pateiktus faktus, galima daryti 
išvadą, kad ankstesni klausimai dėl Vokietijos noro pakartotinai įvesti egzekvatūros procedūrą 
nebuvo patvirtinti. Antstolis padarė klaidą teismui išsiųsdamas dokumentus prieš pradedant 
vykdymo veiksmus, dėl to procedūra buvo vilkinama 5 savaites. Nors šis klausimas ir spręstas 
nesilaikant reikalavimų, toliau tęsti tyrimo nereikėtų.

Kitos peticijos pateikėjos nurodytos aplinkybės susijusios su vykdymo veiksmų, kurių imtasi 
atsižvelgiant į svarbias Vokietijos įstatymų nuostatas, kurios nepatenka į ES kompetencijos
sritį, efektyvumu.

Komisija nemato svarių priežasčių imtis tolesnių veiksmų.“


