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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0825/2010 , imressqa minn Alice Vasilescu, ta’ ċittadinanza 
Rumena, dwar id-dewmien mill-awtoritajiet Ġermaniżi li jimplimentaw l-
Ordni Ewropew ta’ Infurzar maħruġ skont ir-Regolament (KE) Nru 
805/2004 minn Qorti Rumena

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta qed tesprimi tħassib għad-dewmien tal-proċeduri fl-implimentazzjoni tal-
Ordni Ewropew ta’ Infurzar maħruġ minn qorti Rumena skont ir-Regolament (KE) Nru 
805/2004 u qed tfittex ħlas lura minn ċittadin Ġermaniż ta’ dejn li jammonta għal €8000, 
flimkien mal-ispejjeż legali. Il-petizzjonanta tipprotesta għad-dewmien eċċessiv minn 
marixxall u mħallef f’Goppingen (Baden Württemberg) għall-implimentazzjoni tal-Ordni 
Ewropew ta’ Infurzar, u ssostni li l-marixxall żammha għal perjodu eċċessiv qabel ma nieda l-
proċeduri, u sussegwentement wettaq numru ta’ żbalji proċedurali fil-mod ta’ kif intbagħtu t-
taħrikiet, biex b’hekk l-akkużat kellu skuża li jipposponi l-ħlas lura tal-ammont pendenti. Hija 
ssostni li l-proċeduri tal-infurzar baqgħu jiġu posposti mill-imħallef u għalhekk is-sitwazzjoni 
spiċċat staġnat. Hija tindika li l-avukat tagħha kien infurmat mill-interlokuturi Ġermaniżi 
tiegħu li l-bidu tan-nuqqas għall-azzjoni kien ikkawżat mill-fatt li ħadd ma kien jaf bil-
proċeduri għall-implimentazzjoni tal-Ordni Ewropew ta’ Infurzar maħruġ skont ir-
Regolament (KE) Nru 805/2004. Hija għalhekk qed tfittex l-assistenza tal-Parlament 
Ewropew sabiex jiżgura li l-awtoritajiet Ġermaniżi jikkonformaw mal-obbligi tagħhom skont 
ir-regolament, bl-għan li jissolvew il-kwistjonijiet.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Marzu, 2011.
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Il-petizzjonanta tiddeskrivi każ konkret ta’ infurzar tas-sentenza ta’ qorti Rumena ċċertifikata 
bħala l-Ordni Ewropew ta’ Infurzar fil-Ġermanja (Baden-Württemberg), liema każ baqa’ 
għaddej mingħajr ma kiseb suċċess minn tal-inqas għal sena. Il-petizzjonanta tiddeskrivi l-
passi differenti li ħadu l-awtoritajiet Ġermaniżi, liema passi huma meqjusa bħala inadegwati u 
li kkawżaw dewmien fil-proċedura.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Ir-Regolament (KE) 805/2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal talbiet mhux 
kontestati ilu japplika għall-Istati Membri kollha minbarra għad-Danimarka mill-21 ta’ 
Ottubru 2005. L-Istati Membri għandhom l-obbligu li javżaw lill-Kummissjoni bi kwalunkwe 
informazzjoni dwar il-proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar, kif ukoll għar-reviżjoni tal-Ordni 
Ewropew ta’ Infurzar (EEO), il-lingwi aċċettati u l-awtoritajiet kompetenti f’każijiet relatati 
ma’ atti awtentiċi. Il-Ġermanzja ssodisfat dan l-obbligu. Ir-Regolament jistabbilixxi 
kondizzjonijiet li skonthom is-sentenzi, l-istrumenti awtentiċi jew il-ħlasijiet jistgħu jiġu 
ċċertifikati bħala Ordnijiet Ewropej ta’ Infurzar. Tali ċertifikazzjoni tagħti s-setgħa lil min 
ikun qed iressaq l-ilment li jfittex infurzar fi kwalunkwe Stat Membru mingħajr dikjarazzjoni 
ta’ rikonoxximent (exequatur).

L-infurzar fih innifsu jitwettaq abbażi tal-liġi nazzjonali tal-Istat Membru infurzanti. L-
awtorità kompetenti għall-infurzar skont il-liġi nazzjonali għandha tipproċedi b’EEO bl-istess 
mod kif tipproċedi f’każ ta’ titolu ta’ infurzar maħruġ mill-Istat Membru tagħha stess. B’mod 
partikolari, din l-awtorità m’għandhiex tirreferi għal awtorità oħra għall-kunsens tal-infurzar 
jekk dan ma jseħħx taħt il-liġi nazzjonali. Min-natura tiegħu stess, ir-Regolament għandu jiġi 
applikat b’mod dirett mill-awtoritajiet tal-Istati Membri. Id-dmir tal-Istat Membru huwa li 
jiżgura implimentazzjoni effettiva, jiġifieri li jiżgura li l-awtoritajiet kompetenti tiegħu 
jkollhom kapaċità prattika li biha jkunu jistgħu jimplimentaw il-liġi u d-drittijiet tal-Unjoni 
Ewropea li jirriżultaw minn din il-liġi. B’kunsiderazzjoni tad-deskrizzjoni tal-proċeduri ta’ 
infurzar msemmija fil-petizzjoni, il-Kummissjoni tinsab imħassba dwar l-allegat fatt li l-
marixxall ħa azzjoni biss wara li l-imħallef ikkonferma li l-infurzar tal-EEO jista’ jseħħ. Jekk 
ikun il-każ, jista’ jkun li dan jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 5 tar-Regolament, jiġifieri t-
tneħħija ta’ exequatur, fatt li juri kisba kbira għar-Regolament.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni se titlob lill-Ġermanja kjarifika u se titlobha tagħti informazzjoni dwar il-
pożizzjoni tagħha fir-rigward tal-każ, billi tuża l-mekkaniżmu tal-‘EU Pilot’. Abbażi tal-
ispjegazzjonijiet provduti, il-Kummissjoni se tevalwa jekk hemmx il-ħtieġa li jittieħdu iktar 
passi, jew le, u se tinforma lill-Parlament Ewropew bl-eżitu.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-Kummissjoni analizzat aktar il-każ skont l-informazzjoni pprovduta fl-ittra tal-
petizzjonanta kif ukoll skont l-informazzjoni miġbura fil-qafas tal-istudju dwar l-evalwazzjoni 
tal-implimentazzjoni prattika tar-Regolament 805/2004 li joħloq Ordni ta’ Infurzar Ewropea 
għal talbiet mhux kontestati ("ir-Regolament"). Ir-Regolament ġie integrat fl-artikolu 1079 et 
seq. tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili. L-artikolu 1083 tal-kodiċi jikkunsidra l-Ordni Ewropew 
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ta' Infurzar bħala wieħed mit-titoli infurzabbli li jippermetti referenza diretta lill-awtoritajiet 
ta' infurzar kompetenti. 

Peress li, safejn l-infurzar huwa kkonċernat, ir-Regolament jistrieħ fuq il-proċeduri ta' 
infurzar nazzjonali, għandu jingħad li l-liġi Ġermaniża tipprovdi qafas xieraq għall-
implimentazzjoni tar-regolament.

F'dan il-kuntest, l-analiżi mill-ġdid tal-fatti ppreżentati mill-petizzjonanta twassal għall-
konklużjoni li t-tħassib preċedenti dwar l-istituzzjoni mill-ġdid mill-Ġermanja tal-proċedura 
exequatur ma kienx konfermat. Kien żball min-naħa tal-bailiff li bagħat dokumenti lill-qorti 
qabel ma beda l-azzjonijiet ta' infurzar, u dan irriżulta f'dewmien ta' 5 ġimgħat. Din is-
sitwazzjoni, għalkemm mhijiex korretta, ma jistħoqqx li tiġi segwita aktar minn hekk.

Ċirkustanzi oħra ppreżentati mill-petizzjonanta jikkonċernaw l-effikaċja tal-azzjonijiet ta' 
infurzar li ttieħdu abbażi tad-dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi Ġermaniża, li ma jaqgħux taħt 
il-kompetenza tal-UE.

Il-Kummissjoni ma tara ebda raġuni biex tittieħed azzjoni f'dan il-każ.


