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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0825/2010 Petycja 0825/2010, którą złożyła Alice Vasilescu 
(Rumunia) w sprawie opóźnień niemieckich władz we wdrażaniu 
europejskiego tytułu egzekucyjnego wydanego zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr. 805/2004 przez sąd rumuński.

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie w związku z opóźnieniami proceduralnymi 
we wdrażaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd w Rumunii zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 805/2004, domagając się spłaty przez obywatela Niemiec długu 
w wysokości 8000 euro i pokrycia kosztów postępowania sądowego. Składająca petycję 
protestuje przeciwko nadmiernemu opóźnieniu działań komornika i sędziego w Goppingen 
(Badenia-Wirtembergia) związanych z wdrożeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, 
utrzymując, że komornik przetrzymywał go zbyt długo przed pierwszą rozprawą, a następnie 
popełnił liczne błędy proceduralne w związku z wezwaniami do sądu, dając oskarżonemu 
pretekst do opóźnienia zapłaty pozostałej sumy. Składająca petycję utrzymuje, że 
postępowanie wykonawcze zostało dodatkowo opóźnione przez sędziego i utknęło 
w martwym punkcie. Wskazuje ona, że jej adwokat został poinformowany przez niemieckich 
rozmówców, iż początkowe niepodjęcie działania spowodowane było nieznajomością 
procedur wdrażania europejskiego tytułu egzekucyjnego wydanego zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 805/2004. Dlatego składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o pomoc w zapewnieniu zgodności działań władz Niemiec ze zobowiązaniami 
wynikającymi z rozporządzenia w celu rozwiązania problemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Składająca petycję opisuje konkretny przykład wykonania orzeczenia sądu rumuńskiego, 
któremu nadano zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego w Niemczech (Badenia-
Wirtembergia) i które przez prawie rok nie zakończyło się sukcesem. Składająca petycję 
opisuje różne kroki poczynione przez władze niemieckie, które jej zdaniem były 
nieodpowiednie i spowodowały opóźnienia w realizacji procedury. 

Uwagi Komisji

Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 
Egzekucyjnego (ETE) dla roszczeń bezspornych stosuje się od dnia 21 października 2005 r. 
w odniesieniu do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii. Państwa 
członkowskie są zobowiązane do informowania Komisji o procedurach sprostowania 
i cofnięcia, a także o procedurze kontroli ETE, językach akceptowanych oraz organach 
odpowiedzialnych za sprawy związane z dokumentami urzędowymi. Niemcy spełniły 
powyższy obowiązek. Rozporządzenie określa warunki, na podstawie których orzeczeniom, 
dokumentom urzędowym oraz ugodom nadaje się zaświadczenie europejskiego tytułu 
egzekucyjnego. Tego rodzaju zaświadczenie uprawnia skarżącego do wniesienia o wykonanie 
orzeczenia w każdym państwie członkowskim bez oświadczenia o uznaniu (exequatur). 

Wykonanie orzeczenia odbywa się na podstawie prawa krajowego państwa członkowskiego 
wykonania. Organ odpowiedzialny za wykonanie orzeczeń zgodnie z prawem krajowym 
traktuje ETE w taki sam sposób jak tytuł egzekucyjny wystawiony w jego własnym państwie 
członkowskim. W szczególności organ ten nie powinien zwracać się do innego organu 
o wydanie zgody na wykonanie orzeczenia, jeżeli prawo krajowe nie przewiduje takiej 
procedury. Z uwagi na charakter rozporządzenia jako takiego powinno ono być bezpośrednio 
stosowane przez organy państwa członkowskiego. Obowiązkiem państw członkowskich jest 
zapewnienie skutecznego wdrożenia rozporządzenia, tj. zapewnienia tego, że właściwe 
organy w praktyce dysponują możliwością wykonania prawa Unii Europejskiej oraz 
wynikających z niego praw. Biorąc pod uwagę opis procedur wykonawczych zawarty 
w niniejszej petycji, Komisja wyraża zaniepokojenie tym, iż komornik podjął działania 
dopiero po potwierdzeniu przez sędziego, że istnieje możliwość wykonania ETE. Jeżeli 
byłoby tak w rzeczywistości, to sytuacja ta może stanowić naruszenie artykułu 
5 rozporządzenia dotyczącego zniesienia exequatur, co jest najważniejszym osiągnięciem 
tego rozporządzenia.

Wniosek 

Komisja zwróci się do Niemiec z prośbą o przedstawienie wyjaśnień oraz stanowiska 
w przedmiotowej sprawie, wykorzystując w tym celu mechanizm EU Pilot. Na podstawie 
tych wyjaśnień Komisja oceni, czy istnieje potrzeba podjęcia dalszych działań w tym zakresie 
i poinformuje o wynikach swojej oceny Parlament Europejski.

4. (REV) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 maja 2012 r.
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Komisja ponownie przeanalizowała sprawę w oparciu o informacje przedstawione przez 
składającą petycję, jak również informacje zgromadzone w ramach oceny praktycznego 
wdrożenia rozporządzenia 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu 
Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych  (zwanego dalej „rozporządzeniem”). 
Rozporządzenie zostało włączone do sekcji 1079 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. W
sekcji 1083 kodeksu Europejski Tytuł Egzekucyjny uznaje się za jeden z tytułów 
wykonawczych pozwalających na bezpośrednie przekazanie do właściwych organów 
uprawnionych do wykonywania orzeczeń. 

Należy zaznaczyć, że ze względu na to, iż w odniesieniu do egzekucji rozporządzenie opiera 
się na krajowych procedurach egzekucyjnych, w prawie niemieckim przewidziano właściwe 
ramy wykonania tego rozporządzenia.

W związku z tym po ponownym przeanalizowaniu faktów przedstawionych przez składającą 
petycję można wysunąć wniosek, że wcześniejsze obawy co do ponownego wprowadzenia 
przez władze niemieckie procedury exequatur nie potwierdziły się. Błąd leżał po stronie 
komornika, który wysłał dokumenty do sądu przed wszczęciem działań egzekucyjnych, co 
spowodowało pięciotygodniowe opóźnienie. Ta sytuacja, choć niezgodna z przepisami, nie 
wymaga podejmowania dalszych kroków.

Pozostałe okoliczności przedstawione przez składającą petycję dotyczą skuteczności działań 
egzekucyjnych podjętych na podstawie właściwych przepisów prawa niemieckiego, która to 
kwestia nie wchodzi w zakres kompetencji UE.

Komisja nie znajduje w tym przypadku żadnych powodów do podjęcia działania.


