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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0825/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Alice 
Vasilescu, par Vācijas varas iestāžu kavēšanos Eiropas izpildes rīkojuma, ko 
Rumānijas tiesa izdevusi saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 805/2004, īstenošanā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas par procesuālu kavēšanos Eiropas izpildes rīkojuma 
īstenošanā, ko izdevusi Rumānijas tiesa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 805/2004, pieprasot 
kādam Vācijas pilsonim atmaksāt parādu EUR 8000 apmērā kopā ar juridisko pakalpojumu 
izmaksām. Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret pārmērīgo tiesu izpildītāja un Gepingenes 
(Bādene-Virtemberga) tiesneša kavēšanos Eiropas izpildes rīkojuma īstenošanā, apgalvojot, 
ka tiesu izpildītājs to aizturēja pārmērīgi ilgu laika posmu pirms sākotnējās tiesvedības, pēc 
tam pieļāva virkni procesuālu kļūdu uzaicinājumu izdošanā, tādējādi sniedzot apsūdzētajam 
aizbildinājumu nenokārtotās summas atmaksas kavēšanai. Viņa apgalvo, ka pēc tam izpildes 
procedūras kavēja tiesnesis un ka tagad ir sasniegta bezizejas situācija. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka viņas advokātu Vācijas puse informējusi par to, ka sākotnējo rīcības 
trūkumu radījusi nezināšana par procedūrām Eiropas izpildes rīkojuma, kas izdots saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 805/2004, īstenošanai. Tādēļ viņa lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai 
nodrošinātu, ka Vācijas varas iestādes ievēro savus pienākumus saskaņā ar regulu nolūkā 
atrisināt lietas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 10. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Lūgumraksta iesniedzēja apraksta konkrētu tāda Rumānijas tiesas sprieduma izpildes 
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gadījumu, kurš apstiprināts kā Eiropas izpildes rīkojums Vācijā (Bādenē-Virtembergā) un 
kura izpilde neveiksmīgi turpinājusies gandrīz vienu gadu. Lūgumraksta iesniedzēja apraksta 
dažādas Vācijas varas iestāžu veiktās darbības, kuras uzskatāmas par neatbilstošām un ir 
kavējušas procedūru.

Komisijas novērojumi

Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu (EEO) neapstrīdētiem 
prasījumiem, kopš 2005. gada 21. oktobra ir piemērojama visās dalībvalstīs, izņemot Dāniju.
Dalībvalstīm ir pienākums sniegt Komisijai informāciju par EEO apstiprinājuma labojumiem 
vai atsaukšanu, kā arī par to pārskatīšanu, par valodām, kādās tiek pieņemts izpildei EEO, un 
iestādēm, kas ir kompetentas gadījumos, kuri saistīti ar publiskiem aktiem. Vācija šo 
pienākumu ir izpildījusi. Regula nosaka gadījumus, kuros spriedumus, publiskos aktus vai 
izlīgumus var apstiprināt kā Eiropas izpildes rīkojumus. Šāda apstiprināšana dot tiesības 
prasītājiem pieprasīt to izpildi jebkurā dalībvalstī bez deklarācijas par atzīšanu (exequatur).

Izpilde kā tāda notiek atbilstīgi izpildi nodrošinošās dalībvalsts tiesību aktiem. Iestāde, kas 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem atbild par izpildi, izpilda EEO tādā pašā veidā, kā izpilda 
dokumentu noteikumus, ko izdod šajā dalībvalstī. Turklāt šai iestādei nav jāvēršas citā 
iestādē, lai saņemtu izpildes apstiprinājumu, ja tā netiek darīts atbilstīgi valsts tiesību aktiem.
Regula pēc savas būtības ir tieši jāpiemēro dalībvalstu iestādēs. Dalībvalsts pienākums ir 
nodrošināt efektīvu īstenošanu, t. i., nodrošināt, lai tās kompetentajām iestādēm būtu 
praktiskas iespējas īstenot Eiropas Savienības tiesību aktus un tiesības, kas no tiem izriet.
Ņemot vērā lūgumrakstā aprakstītās izpildes procedūras, Komisija pauž bažas par faktu, ka 
tiesu izpildītājs uzsācis darbību tikai pēc tam, kad tiesnesis apstiprinājis, ka EEO ir izpildāms.
Ja tas tā ir, tad to var uzskatīt par regulas 5. panta pārkāpumu, t. i., ārvalsts tiesas nolēmuma 
atzīšanas un izpildes procedūras — kas ir svarīgs šīs regulas sasniegums — atcelšanu.

Secinājumi

Komisija pieprasīs Vācijai skaidrojumu par tās nostāju šajā gadījumā, izmantojot EU Pilot
mehānismu. Balstoties uz sniegtajiem paskaidrojumiem, Komisija izvērtēs, vai ir jāveic 
turpmākas darbības, un informēs Eiropas Parlamentu par rezultātu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Komisija turpināja analizēt lietu, pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzējas vēstulē sniegto 
informāciju, kā arī informāciju, kas savākta izpētē par to, kā praktiski tiek īstenota Regula 
Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem 
(„Regula”). Regula ir integrēta Civilās procedūras kodeksa 1079. un turpmākajās sadaļās. 
Kodeksa 1083. sadaļā ir noteikts, ka Eiropas izpildes rīkojums ir uzskatāms par vienu no 
izpildāmiem dokumentiem, kas ļauj tieši vērsties kompetentajā izpildes iestādē. 

Tā kā attiecībā uz izpildi Regula paredz piemērot valsts izpildes procedūras, ir jāsaka, ka 
Vācijas tiesību akti nodrošina atbilstīgu sistēmu regulas īstenošanai.

Šajā kontekstā lūgumraksta iesniedzējas sniegto datu atkārtota pārbaude ļauj secināt, ka nav 
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apstiprinājušās iepriekš paustās bažas, ka Vācija būtu atjaunojusi exequatur procedūru. Tiesu 
izpildītājs kļūdījās, nosūtot dokumentus uz tiesu pirms izpildes darbību sākšanas, kas radīja 
piecu nedēļu aizkavēšanos. Lai gan šāda situācija nav pilnībā atbilstoša, lietas izskatīšana 
nebūtu jāturpina.

Citi lūgumraksta iesniedzējas aprakstītie apstākļi attiecas uz saskaņā ar Vācijas tiesību 
noteikumiem veikto izpildes darbību efektivitāti, kas ir jautājums ārpus ES kompetences.

Komisija uzskata, ka nav pamata veikt nekādas turpmākas darbības šajā lietā.


