
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 805/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Απριλίου 2004

για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 61, στοιχείο γ) και το άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη
περίπτωση,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο
251 της Συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η Κοινότητα θέτει ως στόχο τη διατήρηση και την ανά-
πτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων. Για τον σκοπό αυτόν, η Κοινότητα πρέπει να
θεσπίσει, µεταξύ άλλων, µέτρα στον τοµέα της δικαστικής
συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις, τα οποία είναι αναγκαία
για την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2) Στις 3 ∆εκεµβρίου 1998, το Συµβούλιο ενέκρινε το Πρό-
γραµµα ∆ράσης του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον
αφορά την άριστη δυνατή εφαρµογή των διατάξεων της
Συνθήκης του Άµστερνταµ για τη δηµιουργία ενός χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (4) (Πρόγραµµα
∆ράσης της Βιέννης).

(3) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τάµπερε στις 15 και 16
Οκτωβρίου 1999 ενέκρινε την αρχή της αµοιβαίας αναγνώ-
ρισης των δικαστικών αποφάσεων ως ακρογωνιαίο λίθο για
τη δηµιουργία αυθεντικού χώρου δικαιοσύνης.

(4) Στις 30 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο ενέκρινε πρό-
γραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας
αναγνώρισης των αποφάσεων επί αστικών και εµπορικών
υποθέσεων (5). Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει στο πρώτο
στάδιό του την κατάργηση του exequatur, ήτοι τη δηµιουρ-
γία ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για µη αµφισβητούµενες
αξιώσεις.

(5) Η έννοια των «µη αµφισβητούµενων αξιώσεων» θα πρέπει να
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις όπου, αφού εξακριβωθεί η
έλλειψη οποιασδήποτε διαφωνίας από τον οφειλέτη ως προς
τον χαρακτήρα ή το µέγεθος της χρηµατικής αξίωσης,
χορηγείται στον πιστωτή είτε δικαστική απόφαση κατά του
οφειλέτη, είτε εκτελεστό έγγραφο που απαιτεί τη ρητή
συναίνεση του οφειλέτη και το οποίο µπορεί να είναι δικα-
στικός συµβιβασµός ή δηµόσιο έγγραφο.

(6) Ως απουσία αντιρρήσεων από τον οφειλέτη κατά τα οριζό-
µενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), νοείται και η
περίπτωση κατά την οποία ο διάδικος ερηµοδικεί σε ακροα-
µατική διαδικασία ή δεν συµµορφώνεται προς την πρό-
σκληση του δικαστηρίου να γνωστοποιήσει γραπτώς εάν
προτίθεται να υπερασπίσει την υπόθεση.

(7) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται σε αποφά-
σεις, δικαστικούς συµβιβασµούς και δηµόσια έγγραφα επί
µη αµφισβητούµενων αξιώσεων και σε αποφάσεις που εκδί-
δονται κατόπιν της άσκησης ενδίκων µέσων κατά αποφά-
σεων, δικαστικών συµβιβασµών ή δηµοσίων εγγράφων, που
έχουν πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι.

(8) Στα συµπεράσµατά του του Τάµπερε, το Ευρωπαϊκό Συµ-
βούλιο έκρινε ότι η δυνατότητα εκτέλεσης σε κράτος µέλος
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση, θα
πρέπει να επιταχυνθεί και να απλουστευθεί µε την αποφυγή
λήψης ενδιάµεσων µέτρων που πρέπει να προηγηθούν της
εκτέλεσης στο κράτος µέλος όπου αυτή ζητείται. Απόφαση
η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος
από το δικαστήριο προέλευσης, θα πρέπει, για τους σκο-
πούς της εκτέλεσης, να θεωρείται ως εκδοθείσα στο κράτος
µέλος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση. Στο Ηνωµένο Βασί-
λειο, παραδείγµατος χάριν, η καταχώριση αλλοδαπής από-
φασης που έχει πιστοποιηθεί θα ακολουθεί, συνεπώς, τους
ίδιους κανόνες µε την καταχώριση απόφασης από άλλο
µέρος του Ηνωµένου Βασιλείου και δεν θα συνεπάγεται επα-
νεξέταση της αλλοδαπής απόφασης επί της ουσίας. Οι δια-
τυπώσεις για την εκτέλεση των αποφάσεων θα πρέπει να
εξακολουθήσουν να διέπονται από το εθνικό δίκαιο.

(9) Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να παράσχει σηµαντικά πλεο-
νεκτήµατα σε σύγκριση µε τη διαδικασία του exequatur, η
οποία προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων
σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις (6), διότι δεν απαιτείται

(1) ΕΕ C 203 Ε, 27.8.2002, σ. 86.
(2) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 1.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Απριλίου 2003 (ΕΕ

C 64 Ε, 12.3.2004, σ. 79), κοινή θέση του Συµβουλίου της 6.2.2004
(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30.3.2004 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.
(5) ΕΕ C 12 της 15.1.2001, σ. 1.

(6) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε
τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1496/2002 της Επιτροπής
(ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 13).
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η δικαστική έγκριση σε δεύτερο κράτος µέλος µε τις καθυ-
στερήσεις και δαπάνες τις οποίες αυτό συνεπάγεται.

(10) Όταν δικαστήριο κράτους µέλους εκδίδει απόφαση επί µη
αµφισβητούµενης αξιώσεως ερήµην του οφειλέτη, η κατάρ-
γηση των ελέγχων στο κράτος µέλος εκτέλεσης συνδέεται
άρρηκτα και εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών εγγυήσεων
όσον αφορά την τήρηση των δικαιωµάτων υπεράσπισης.

(11) Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην προώθηση των θεµε-
λιωδών δικαιωµάτων και λαµβάνει υπόψη τις αρχές που
αναγνωρίζονται, ιδίως, από τον Χάρτη των Θεµελιωδών
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδιώκει ιδίως τη
διασφάλιση της πλήρους τήρησης του δικαιώµατος δίκαιης
δίκης που αναγνωρίζεται στο άρθρο 47 του Χάρτη.

(12) Θα πρέπει να θεσπισθούν ελάχιστοι κανόνες για τη δίκη που
οδηγεί στην απόφαση, προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο
οφειλέτης ενηµερώνεται εγκαίρως για την κατ' αυτού
αγωγή, για τις απαιτήσεις ενεργητικής νοµιµοποίησης στη
δίκη προκειµένου να αντικρούσει την αξίωση καθώς και για
τις συνέπειες της ερηµοδικίας του, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να προετοιµάσει έγκαιρα την υπεράσπισή του.

(13) Λόγω διαφορών µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά
τους κανόνες πολιτικής δικονοµίας, και ειδικά αυτούς που
διέπουν την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων, είναι
ανάγκη ο ορισµός αυτών των ελάχιστων κανόνων να είναι
ειδικός και λεπτοµερής. Ιδίως, κάθε µέθοδος επίδοσης ή
κοινοποίησης που βασίζεται σε πλάσµα δικαίου όσον αφορά
την τήρηση των ελάχιστων αυτών κανόνων δεν µπορεί να
θεωρείται επαρκής για την πιστοποίηση αποφάσεως ως
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

(14) Όλοι οι τρόποι επίδοσης ή κοινοποίησης που απαριθµούνται
στα άρθρα 13 και 14 χαρακτηρίζονται είτε από πλήρη
βεβαιότητα (άρθρο 13) είτε από πολύ µεγάλη πιθανότητα
(άρθρο 14) ότι το επιδοθέν ή κοινοποιηθέν έγγραφο έφθασε
στον παραλήπτη του. Στη δεύτερη περίπτωση, µια απόφαση
θα πρέπει να πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος
µόνον εάν το κράτος µέλος προέλευσης διαθέτει τον ενδε-
δειγµένο µηχανισµό που θα επιτρέψει στον οφειλέτη να
ζητήσει την πλήρη επανεξέταση της απόφασης, υπό τους
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19, στις εξαιρετικές
εκείνες περιπτώσεις όπου, παρά τη συµµόρφωση µε το
άρθρο 14, το έγγραφο δεν έφθασε στον παραλήπτη του.

(15) Η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση σε άλλα πρόσωπα,
εκτός από τον ίδιο τον οφειλέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 14,
παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), θα πρέπει να νοείται ότι
πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω διατάξεων µόνον εφόσον
τα εν λόγω πρόσωπα όντως αποδέχθησαν/παρέλαβαν το εν
λόγω έγγραφο.

(16) Το άρθρο 15 θα πρέπει να εφαρµόζεται σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες ο οφειλέτης δεν µπορεί να παραστεί ο ίδιος στο
δικαστήριο, όπως συµβαίνει µε νοµικό πρόσωπο, και όταν
ορίζεται εκπρόσωπός του, από τον νόµο, καθώς και τις
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης εξουσιοδότησε
άλλο πρόσωπο, και συγκεκριµένα δικηγόρο, ως εκπρόσωπό
του στη συγκεκριµένη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου που
εκκρεµεί.

(17) Τα δικαστήρια που είναι αρµόδια να εξετάζουν αν τηρήθη-
καν πλήρως οι ελάχιστοι δικονοµικοί κανόνες, θα πρέπει, αν
κρίνουν ότι αυτό συµβαίνει, να εκδίδουν τυποποιηµένο
πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, που κάνει την
εξέταση αυτή και τα αποτελέσµατά της ευδιάκριτα.

(18) Η αµοιβαία εµπιστοσύνη προς την απονοµή της δικαιοσύνης
στα κράτη µέλη δικαιολογεί την κρίση από δικαστήριο ενός
κράτους µέλους ότι πληρούνται όλοι οι όροι για την πιστο-
ποίηση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, που θα επιτρέψει
την εκτέλεση µιας απόφασης σε όλα τα άλλα κράτη µέλη
χωρίς να απαιτείται δικαστική επανεξέταση της ορθής εφαρ-
µογής των ελάχιστων δικονοµικών κανόνων στο κράτος
µέλος όπου θα εκτελεσθεί η απόφαση.

(19) Ο παρών κανονισµός δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρα-
τών µελών να προσαρµόσουν την εθνική τους νοµοθεσία
στους ελάχιστους δικονοµικούς κανόνες, κατά τα οριζόµενα
σ'αυτόν. Αποτελεί κίνητρο, για αυτό το σκοπό, µε την
καθιέρωση αποτελεσµατικότερης και ταχύτερης εκτελεστό-
τητας των αποφάσεων σε άλλα κράτη µέλη απλώς και µόνον
εφόσον τηρούνται αυτοί οι ελάχιστοι κανόνες.

(20) Η αίτηση για πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου
για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις θα πρέπει να είναι προ-
αιρετική για τον πιστωτή, ο οποίος µπορεί αντί αυτής να
επιλέξει το σύστηµα αναγνώρισης και εκτέλεσης σύµφωνα
µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ή άλλες κοινοτικές
πράξεις.

(21) Όταν ένα έγγραφο πρέπει να αποσταλεί από ένα κράτος
µέλος σε άλλο προκειµένου να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί
εκεί, θα πρέπει να εφαρµόζεται ο παρών κανονισµός, και
ιδίως οι καθοριζόµενοι σε αυτόν κανόνες περί επίδοσης ή
κοινοποίησης, και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του
Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και
κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξώδικων
πράξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις (1), και ιδίως το
άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις ανακοινώσεις των κρατών
µελών βάσει του άρθρου 23.

(22) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης δεν
µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και
δύνανται, συνεπώς, λόγω του µεγέθους ή των αποτελεσµά-
των της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα

(1) ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 37.
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σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα,
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυ-
πώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή
της αναλογικότητας, η οποία επίσης διατυπώνεται στο εν
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα ανα-
γκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(23) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε
την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιου-
νίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτε-
λεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(24) Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για τη θέση
του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο έχει
προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το
Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την επιθυ-
µία τους να συµµετάσχουν στην έκδοση και την εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού.

(25) Σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη
θέση της ∆ανίας, το οποίο έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετέχει στην
έκδοση του παρόντος κανονισµού και, κατά συνέπεια, δεν
δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του.

(26) Σύµφωνα µε το άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη περί-
πτωση της Συνθήκης, η διαδικασία συναπόφασης ισχύει από
την 1η Φεβρουαρίου 2003, για τα µέτρα που ορίζονται
στον παρόντα κανονισµό,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείµενο

Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελε-
στού τίτλου για µη αµφισβητούµενες αξιώσεις, προκειµένου να
εξασφαλίσει, µε τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων, την ελεύθερη
κυκλοφορία των αποφάσεων, των δικαστικών συµβιβασµών και των
δηµόσιων εγγράφων σε όλα τα κράτη µέλη, χωρίς να πρέπει να
ακολουθείται στο κράτος µέλος της εκτέλεσης ενδιάµεση διαδικα-
σία πριν από την αναγνώριση και την εκτέλεση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αστικές και εµπορικές
υποθέσεις, ανεξάρτητα από το είδος του δικαστηρίου. ∆εν καλύ-
πτει, ιδίως, φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή
την ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την
άσκηση της κρατικής εξουσίας («acta iure imperii»).

2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται:

α) στην προσωπική κατάσταση ή νοµική ικανότητα φυσικών προ-
σώπων, τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, τις διαθήκες και
την κληρονοµική διαδοχή,

β) στις πτωχεύσεις, τις διαδικασίες που αφορούν την εκκαθάριση
αφερέγγυων εταιριών ή άλλων νοµικών προσώπων, τους πτω-
χευτικούς συµβιβασµούς, τις πράξεις συµβιβασµών και άλλες
ανάλογες διαδικασίες,

γ) στην κοινωνική ασφάλιση,

δ) στη διαιτησία.

3. Στον παρόντα κανονισµό, ο όρος «κράτος µέλος» σηµαίνει τα
κράτη µέλη πλην της ∆ανίας.

Άρθρο 3

Τίτλοι εκτέλεσης οι οποίοι πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός
εκτελεστός τίτλος

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε αποφάσεις, δικαστικούς
συµβιβασµούς και δηµόσια έγγραφα επί µη αµφισβητούµενων αξιώ-
σεων.

Αξίωση θεωρείται «µη αµφισβητούµενη», εάν:

α) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, µέσω αποδοχής της
αξίωσης ή µέσω συµβιβασµού που επικυρώθηκε από δικαστή-
ριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια δια-
δικασίας, ή

β) ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν σύµφωνα µε τις
σχετικές δικονοµικές απαιτήσεις του δικαίου του κράτους
µέλους προέλευσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον
δικαστηρίου, ή

γ) ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική µε
την εν λόγω αξίωση ακροαµατική διαδικασία αφού είχε αντι-
ταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώ-
πιον δικαστηρίου, εφόσον η συµπεριφορά αυτή ισοδυναµεί µε
σιωπηρή αποδοχή της αξίωσης ή των πραγµατικών περιστατι-
κών τα οποία επικαλέσθηκε ο πιστωτής σύµφωνα µε το δίκαιο
του κράτους µέλους προέλευσης, ή

δ) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δηµόσιο έγγραφο.(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται επίσης σε αποφάσεις που
εκδόθηκαν µετά την άσκηση ενδίκων µέσων κατά αποφάσεων, δικα-
στικών συµβιβασµών ή δηµοσίων εγγράφων, που πιστοποιήθηκαν
ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι.

Άρθρο 4

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:

1. «απόφαση»: κάθε απόφαση που εκδίδεται από δικαστήριο κρά-
τους µέλους, οποιαδήποτε και αν είναι η ονοµασία της, συµπε-
ριλαµβανοµένης απόφασης, διαταγής, διαταγή εκτέλεσης, ή
απογράφου, καθώς και ο καθορισµός εξόδων ή δαπανών από
δικαστικό υπάλληλο·

2. «αξίωση»: η αξίωση για πληρωµή ορισµένου χρηµατικού ποσού,
η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσµη ή η ηµεροµηνία λήξεως
της οποίας αναφέρεται στην απόφαση, δικαστικό συµβιβασµό ή
δηµόσιο έγγραφο·

3. «δηµόσιο έγγραφο»:

α) έγγραφο που έχει συνταχθεί ή καταχωριστεί επίσηµα ως
δηµόσιο έγγραφο, η γνησιότητα του οποίου:

i) συνδέεται µε την υπογραφή και το περιεχόµενο του
εγγράφου, και

ii) πιστοποιείται από δηµόσια ή άλλη αρχή η οποία είναι
εξουσιοδοτηµένη προς τούτο από το κράτος µέλος
προέλευσης,

ή

β) συµφωνία που αφορά υποχρεώσεις διατροφής, η οποία
συνάπτεται µε διοικητικές αρχές ή επικυρώνεται από
αυτές·

4. «κράτος µέλος προέλευσης»: το κράτος µέλος στο οποίο εξε-
δόθη η απόφαση, επικυρώθηκε ή καταρτίστηκε ο δικαστικός
συµβιβασµός ή συντάχθηκε ή καταχωρήθηκε το δηµόσιο
έγγραφο, που πρόκειται να πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτε-
λεστός τίτλος·

5. «κράτος µέλος εκτέλεσης»: το κράτος µέλος όπου ζητείται η
εκτέλεση της απόφασης, του δικαστικού συµβιβασµού ή του
δηµοσίου εγγράφου που πιστοποιούνται ως ευρωπαϊκός εκτε-
λεστός τίτλος·

6. «δικαστήριο προέλευσης»: το δικαστήριο το οποίο έχει επιλη-
φθεί της διαδικασίας κατά τον χρόνο εκπλήρωσης των όρων
του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) ή γ)·

7. Στη Σουηδία, στις συνοπτικές διαδικασίες διαταγών πληρωµής
(betalningsföreläggande), ο όρος «δικαστήριο» περιλαµβάνει
τη «Σουηδική δηµόσια υπηρεσία αναγκαστικής είσπραξης»
(kronofogdemyndighet).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Άρθρο 5

Κατάργηση του exequatur

Απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός
τίτλος στο κράτος µέλος προέλευσης, αναγνωρίζεται και εκτελείται
σε άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστή
και χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή της αναγνώρισής της.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις για την πιστοποίηση ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου

1. Η απόφαση επί µη αµφισβητούµενης αξιώσεως, η οποία εκδί-
δεται σε κράτος µέλος, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται ανά
πάσα στιγµή στο δικαστήριο προέλευσης, πιστοποιείται ως ευρωπα-
ϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν:

α) η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης, και

β) δεν αντίκειται προς τους κανόνες περί δικαιοδοσίας που καθο-
ρίζονται στα τµήµατα 3 και 6 του κεφαλαίου II του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, και

γ) οι δικαστικές διαδικασίες στο κράτος µέλος προέλευσης πλη-
ρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο III στην
περίπτωση µη αµφισβητούµενης αξιώσεως κατά την έννοια του
άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), και

δ) η απόφαση εκδόθηκε στο κράτος µέλος όπου έχει την κατοικία
του ο οφειλέτης κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, όταν

— µια αξίωση είναι µη αµφισβητούµενη κατά την έννοια του
άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), και

— αναφέρεται σε σύµβαση που συνάπτει ένα πρόσωπο, ο
καταναλωτής, για σκοπό που µπορεί να θεωρηθεί ότι κείται
εκτός της δραστηριότητας ή του επαγγέλµατός του, και

— ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής.

2. Όταν απόφαση η οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός
εκτελεστός τίτλος δεν είναι πλέον εκτελεστή ή το εκτελεστό της
έχει ανασταλεί ή περιορισθεί, εκδίδεται πιστοποιητικό, κατόπιν
αιτήσεως που υποβάλλεται ανά πάσα στιγµή στο δικαστήριο προ-
έλευσης, στο οποίο αναφέρεται η έλλειψη ή ο περιορισµός του
εκτελεστού, µε τη χρησιµοποίηση του έντυπου υποδείγµατος του
Παραρτήµατος IV.
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3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, παράγραφος 2, όταν εκδί-
δεται απόφαση µετά την άσκηση ενδίκου µέσου κατ'αποφάσεως η
οποία έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται πιστοποι-
ητικό αντικατάστασης, κατόπιν αιτήσεως ανά πάσα στιγµή, για το
οποίο χρησιµοποιείται το έντυπο υπόδειγµα του Παραρτήµατος V,
εάν η απόφαση επί του ενδίκου µέσου είναι εκτελεστή στο κράτος
µέλος προέλευσης.

Άρθρο 7

∆ικαστική δαπάνη

Όταν η απόφαση περιλαµβάνει εκτελεστή διάταξη για το ποσό της
δικαστικής δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, πιστοποι-
είται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος και όσον αφορά την δικα-
στική δαπάνη, εκτός εάν ο οφειλέτης, κατά τη διάρκεια διαδικασίας
ενώπιον δικαστηρίου, αντιτάχθηκε ειδικά ως προς την υποχρέωσή
του για την καταβολή αυτής της δαπάνης, σύµφωνα µε το δίκαιο
του κράτους µέλους προέλευσης.

Άρθρο 8

Ευρωπαϊκός µερικώς εκτελεστός τίτλος

Εάν ορισµένα µόνο µέρη της απόφασης πληρούν τις απαιτήσεις
του παρόντος κανονισµού, εκδίδεται πιστοποιητικό ευρωπαϊκού
µερικώς εκτελεστού τίτλου ως προς τα µέρη αυτά.

Άρθρο 9

Έκδοση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου χρησιµοποιείται το έντυπο υπόδειγµα του Παραρτήµατος I.

2. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου συντάσσεται
στη γλώσσα της απόφασης.

Άρθρο 10

∆ιόρθωση ή ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου

1. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, κατόπιν
αιτήσεως προς το δικαστήριο προέλευσης:

α) διορθώνεται όταν, λόγω τυπικού σφάλµατος, υπάρχει απόκλιση
µεταξύ της απόφασης και του πιστοποιητικού,

β) ανακαλείται, όταν χορηγήθηκε προφανώς εσφαλµένα µε βάση
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.

2. Για τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρω-
παϊκού εκτελεστού τίτλου, εφαρµόζεται το δίκαιο του κράτους
µέλους προέλευσης.

3. Για την αίτηση διόρθωσης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου, µπορεί να χρησιµοποιείται το
έντυπο υπόδειγµα του Παραρτήµατος VI.

4. Η έκδοση πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δεν
υπόκειται σε κανένα ένδικο µέσο.

Άρθρο 11

Αποτελέσµατα του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού
τίτλου

Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου φέρει αποτελέ-
σµατα µόνον εντός των ορίων του εκτελεστού της απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Πεδίο εφαρµογής των ελάχιστων κανόνων

1. Απόφαση επί µη αµφισβητούµενης αξίωσης κατά την έννοια
του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ), µπορεί να πιστο-
ποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος µόνον εάν οι διαδικασίες
ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος µέλος προέλευσης πληρούν τις
δικονοµικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

2. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν για την έκδοση πιστοποιητικού
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου ή πιστοποιητικού αντικατάστασης
κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 3, για απόφαση που
εκδίδεται κατόπιν άσκησης ενδίκου µέσου κατ' απόφασης, όταν,
κατά τον χρόνο έκδοσης της εν λόγω απόφασης, πληρούνται οι
όροι του άρθρου 3, παράγραφος 1, σηµεία β) ή γ).

Άρθρο 13

Επίδοση ή κοινοποίηση µε αποδεικτικό παραλαβής εκ µέρους
του οφειλέτη

1. Το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή ισοδύναµο έγγραφο µπο-
ρεί να έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί στον οφειλέτη µε έναν από τους
εξής τρόπους:

α) µε προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε απο-
δεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την ηµεροµηνία
παραλαβής και υπογράφεται από τον οφειλέτη,
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β) µε προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε
έγγραφο το οποίο υπογράφεται από το αρµόδιο πρόσωπο που
διενήργησε την επίδοση ή κοινοποίηση και το οποίο αναφέρει
ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το έγγραφο ή αρνήθηκε να το παρα-
λάβει χωρίς νόµιµη αιτία, καθώς και την ηµεροµηνία επίδοσης
ή κοινοποίησης,

γ) µε ταχυδροµική επίδοση ή κοινοποίηση που βεβαιώνεται µε
αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την ηµεροµηνία
παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον οφει-
λέτη,

δ) µε επίδοση ή κοινοποίηση µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως τηλεο-
µοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, που βεβαιώνεται µε
αποδεικτικό παραλαβής, το οποίο περιλαµβάνει την ηµεροµηνία
παραλαβής, υπογράφεται δε και επιστρέφεται από τον οφει-
λέτη.

2. Η κλήτευση στην ακροαµατική διαδικασία µπορεί να έχει επι-
δοθεί ή κοινοποιηθεί στον οφειλέτη σύµφωνα µε την παράγραφο 1
ή προφορικά σε προηγούµενη ακροαµατική διαδικασία για την ίδια
αξίωση και να αναφέρεται στα πρακτικά αυτής της προηγούµενης
ακροαµατικής διαδικασίας.

Άρθρο 14

Επίδοση ή κοινοποίηση χωρίς αποδεικτικό παραλαβής εκ
µέρους του οφειλέτη

1. Η επίδοση ή κοινοποίηση στον οφειλέτη του εισαγωγικού
της δίκης εγγράφου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου καθώς και
οποιασδήποτε κλήτευσης σε ακροαµατική διαδικασία είναι δυνατόν
να έχει διενεργηθεί και µε έναν από τους εξής τρόπους:

α) προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στην προσωπική διεύθυνση
του οφειλέτη, σε πρόσωπα που συγκατοικούν µε τον οφειλέτη
ή εργάζονται εκεί,

β) στην περίπτωση αυτοαπασχολούµενου οφειλέτη ή νοµικού
προσώπου, προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση στον επαγγελµα-
τικό χώρο του οφειλέτη, σε πρόσωπα που απασχολούνται από
τον οφειλέτη,

γ) κατάθεση του εγγράφου στο γραµµατοκιβώτιο του οφειλέτη,

δ) κατάθεση του εγγράφου σε ταχυδροµικό γραφείο ή σε αρµόδια
δηµόσια αρχή και εναπόθεση γραπτής κοινοποίησης της εν
λόγω κατάθεσης στο γραµµατοκιβώτιο του οφειλέτη, εφόσον η
γραπτή γνωστοποίηση διασαφηνίζει τον χαρακτήρα του εγγρά-
φου ως δικαστικό έγγραφο ή το έννοµο αποτέλεσµα της γνω-
στοποίησης ως επέχουσας θέση επίδοσης ή κοινοποίησης και
σηµατοδοτεί την έναρξη του χρόνου των προθεσµιών,

ε) ταχυδροµική αποστολή χωρίς απόδειξη σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3, εφόσον ο οφειλέτης έχει τη διεύθυνσή του στο
κράτος µέλος προέλευσης,

στ) ηλεκτρονικά µέσα που πιστοποιούνται από αυτόµατη επιβεβαί-
ωση παραλαβής, εφόσον ο οφειλέτης έχει δεχθεί ρητώς αυτή
τη µέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εκ των προτέρων.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η επίδοση ή
κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1 δεν γίνεται αποδεκτή, αν η
διεύθυνση του οφειλέτη δεν είναι γνωστή µε βεβαιότητα.

3. Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει της παραγράφου 1, στοιχεία
α) έως δ), πιστοποιείται µέσω:

α) εγγράφου το οποίο υπογράφεται από το αρµόδιο πρόσωπο
που διενήργησε την επίδοση ή κοινοποίηση και το οποίο ανα-
φέρει:

i) τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης που χρησιµοποιήθηκε,
και

ii) την ηµεροµηνία της επίδοσης ή κοινοποίησης, και

iii) εάν το έγγραφο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε σε άλλο πρό-
σωπο και όχι στον οφειλέτη, το όνοµα του προσώπου
αυτού και τη σχέση του µε τον οφειλέτη,

ή

β) βεβαίωσης παραλαβής εκ µέρους του προσώπου στο οποίο
έγινε η επίδοση ή κοινοποίηση, για τους σκοπούς της παρα-
γράφου 1, στοιχεία α) και β).

Άρθρο 15

Επίδοση ή κοινοποίηση στους αντιπροσώπους του οφειλέτη

Η επίδοση ή κοινοποίηση βάσει των άρθρων 13 και 14 µπορεί να
διενεργείται και στον αντιπρόσωπο του οφειλέτη.

Άρθρο 16

∆έουσα ενηµέρωση του οφειλέτη για την αξίωση

Προς διασφάλιση της δέουσας ενηµέρωσης του οφειλέτη για την
αξίωση, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή το ισοδύναµο έγγραφο
πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής:

α) το όνοµα και τη διεύθυνση των διαδίκων,

β) το ποσό της αξίωσης,

γ) εάν ζητούνται τόκοι επί της αξιώσεως, το επιτόκιο και τη χρο-
νική περίοδο για την οποία ζητούνται τόκοι, εκτός εάν, σύµ-
φωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους προέλευσης, προστί-
θενται αυτοµάτως στο κεφάλαιο νόµιµοι τόκοι,

δ) µνεία του λόγου της αξίωσης.
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Άρθρο 17

∆έουσα ενηµέρωση του οφειλέτη σχετικά µε τις αναγκαίες
δικονοµικές ενέργειες για την αµφισβήτηση της αξίωσης

Τα κατωτέρω στοιχεία πρέπει να καθορίζονται σαφώς στο εισαγω-
γικό της δίκης έγγραφο, το ισοδύναµο έγγραφο ή την κλήτευση
στην ακροαµατική διαδικασία ή να τα συνοδεύουν:

α) οι δικονοµικές απαιτήσεις για την αµφισβήτηση της αξίωσης,
συµπεριλαµβανοµένης της προθεσµίας για την αµφισβήτηση
της αξίωσης γραπτώς ή, αναλόγως, η προθεσµία για την ακρο-
αµατική διαδικασία, το όνοµα και η διεύθυνση του οργάνου
στο οποίο θα απευθυνθεί ή, αναλόγως, ενώπιον του οποίου θα
εµφανισθεί και κατά πόσον είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση
από δικηγόρο,

β) οι συνέπειες της µη προβολής ενστάσεων ή της ερηµοδικίας,
ιδιαίτερα η δυνατότητα, κατά περίπτωση, έκδοσης απόφασης ή
εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και η υποχρέωση καταβολής της
δικαστικής δαπάνης.

Άρθρο 18

Θεραπεία της µη συµµόρφωσης προς τους ελάχιστους
κανόνες

1. Εάν η διαδικασία στο κράτος µέλος προέλευσης δεν πληροί
τις δικονοµικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 έως 17,
αυτή η µη συµµόρφωση θεραπεύεται και η απόφαση µπορεί να
πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν:

α) η απόφαση επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε στον οφειλέτη σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις των άρθρων 13 ή 14, και

β) ο οφειλέτης είχε τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση,
µε αποτέλεσµα πλήρη επανεξέταση, και ενηµερώθηκε δεόντως
µε την απόφαση ή µαζί µε την απόφαση σχετικά µε τις δικονο-
µικές απαιτήσεις για την προσβολή της, συµπεριλαµβανοµένων
του ονόµατος και της διεύθυνσης του οργάνου ενώπιον του
οποίου πρέπει να ασκηθεί το ένδικο µέσο προσβολής και, κατά
περίπτωση, της προθεσµίας, και

γ) ο οφειλέτης δεν προσέβαλε την απόφαση σύµφωνα µε τις σχε-
τικές δικονοµικές απαιτήσεις.

2. Εάν η διαδικασία στο κράτος µέλος προέλευσης δεν πληροί
τις δικονοµικές απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 13 και 14,
αυτή η µη συµµόρφωση θεραπεύεται, εάν αποδειχθεί από τη συµ-
περιφορά του οφειλέτη, κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον
δικαστηρίου, ότι είχε προσωπικά παραλάβει το προς επίδοση ή κοι-
νοποίηση έγγραφο εντός της αναγκαίας για την προετοιµασία της
υπεράσπισής του προθεσµίας.

Άρθρο 19

Ελάχιστοι κανόνες για την επανεξέταση σε έκτακτες
περιπτώσεις

1. Σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 18, η απόφαση µπορεί να
πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, εάν ο οφειλέτης
δικαιούται, σύµφωνα µε το δίκαιο του κράτους µέλους προ-
έλευσης, να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης, όταν:

α) i) το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο ή, κατά περίπτωση, η κλήτευση σε ακροαµατική
διαδικασία επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε µε έναν από τους
τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 14, και

ii) η επίδοση ή κοινοποίηση δεν διενεργήθηκε εγκαίρως ώστε
να είναι σε θέση ο οφειλέτης να προετοιµάσει την υπερά-
σπισή του χωρίς δική του υπαιτιότητα,

η

β) ο οφειλέτης δεν είχε τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην αξίωση
για λόγους ανωτέρας βίας ή έκτακτων περιστάσεων χωρίς δική
του υπαιτιότητα,

εφόσον σε κάθε περίπτωση ενήργησε χωρίς καθυστέρηση.

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών
να επιτρέπουν πρόσβαση για επανεξέταση της απόφασης µε λιγό-
τερο περιοριστικούς όρους από τους αναφερόµενους στην παρά-
γραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 20

∆ιαδικασία εκτέλεσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου,
οι διαδικασίες εκτέλεσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους
µέλους εκτέλεσης.

Η απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός
τίτλος εκτελείται υπό τους ιδίους όρους µε την απόφαση που
εκδόθηκε στο κράτος µέλος εκτέλεσης.

2. Ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει στις αρµόδιες αρχές
εκτέλεσης του κράτους µέλους εκτέλεσης:

α) αντίγραφο της απόφασης που να πληροί τους αναγκαίους
όρους για να διαπιστωθεί η γνησιότητά της, και

β) αντίγραφο του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου
που να πληροί τους αναγκαίους όρους για να διαπιστωθεί η
γνησιότητά του, και
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γ) εφόσον απαιτείται, εγγραφή του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου ή µετάφρασή του, στην επίσηµη γλώσσα
του κράτους µέλους εκτέλεσης ή, εάν το εν λόγω κράτος
µέλος έχει περισσότερες από µία επίσηµες γλώσσες, στην επί-
σηµη γλώσσα ή µία από τις επίσηµες γλώσσες της διαδικασίας
ενώπιον δικαστηρίου, στον τόπο όπου επιδιώκεται η εκτέλεση,
σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του κράτους µέλους, ή σε άλλη
γλώσσα, την οποία το κράτος µέλος εκτέλεσης έχει δηλώσει
ότι µπορεί να δεχθεί. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να δηλώνει
την επίσηµη γλώσσα ή τις επίσηµες γλώσσες των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκτός από τη δική του, τις οποίες
µπορεί να δεχθεί για τη συµπλήρωση του πιστοποιητικού. Η
µετάφραση επικυρώνεται από πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο προς
αυτό σε ένα από τα κράτη µέλη.

3. ∆εν απαιτείται ασφάλεια, εγγύηση, ή κατάθεση χρηµατικού
ποσού, όπως και αν ορίζεται, από ενδιαφερόµενο ο οποίος ζητεί σε
ένα κράτος µέλος την εκτέλεση απόφασης η οποία έχει πιστοποι-
ηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σε άλλο κράτος µέλος, µε
την αιτιολογία ότι είναι αλλοδαπός ή ότι δεν έχει την κατοικία ή
τη διαµονή του/της στο κράτος µέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 21

Απόρριψη της εκτέλεσης

1. Η εκτέλεση απορρίπτεται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη,
από το αρµόδιο δικαστήριο του κράτους µέλους εκτέλεσης, εάν η
απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος
είναι ασυµβίβαστη µε προγενέστερη απόφαση που εκδόθηκε σε
κράτος µέλος ή σε τρίτη χώρα, εφόσον:

α) η προγενέστερη απόφαση έχει την ίδια βάση και εκδόθηκε
µεταξύ των ιδίων διαδίκων, και

β) η προγενέστερη απόφαση εκδόθηκε στο κράτος µέλος εκτέ-
λεσης ή πληροί τους αναγκαίους όρους για την αναγνώρισή
της στο κράτος µέλος εκτέλεσης, και

γ) το ασυµβίβαστο δεν προβλήθηκε και δεν µπορούσε να έχει
προβληθεί δι' ενστάσεως σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου
στο κράτος µέλος προέλευσης.

2. Σε καµία περίπτωση, η απόφαση ή το πιστοποιητικό ευρωπαϊ-
κού εκτελεστού τίτλου δεν µπορεί να επανεξετασθεί επί της ουσίας
στο κράτος µέλος εκτέλεσης.

Άρθρο 22

Συµφωνίες µε τρίτες χώρες

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις συµφωνίες µε τις οποίες τα
κράτη µέλη δεσµεύθηκαν, πριν από την έναρξη της ισχύος του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001, δυνάµει του άρθρου 59 της Σύµ-
βασης των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, να µην αναγνωρί-

ζουν εκδοθείσες αποφάσεις, ιδίως σε άλλα συµβαλλόµενα κράτη
της Σύµβασης, κατά εναγοµένων που έχουν την κατοικία ή τη
συνήθη διαµονή του σε τρίτη χώρα, όταν, στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω Σύµβασης, η απόφαση µπο-
ρούσε να θεµελιωθεί µόνο σε δικαιοδοσία του άρθρου 3, δεύτερη
παράγραφος της Σύµβασης αυτής.

Άρθρο 23

Αναστολή ή περιορισµός της εκτέλεσης

Εάν ο οφειλέτης:

— ασκήσει ένδικο µέσο κατ'αποφάσεως, που έχει πιστοποιηθεί ως
ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, συµπεριλαµβανοµένης της
αίτησης επανεξέτασης κατά την έννοια του άρθρου 19, ή

— έχει ζητήσει τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου σύµφωνα µε το άρθρο 10,

το αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή στο κράτος µέλος εκτέλεσης µπο-
ρεί, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη:

α) να περιορίζει τη διαδικασία εκτέλεσης σε συντηρητικά µέτρα, ή

β) να εξαρτά την εκτέλεση από την παροχή της εγγύησης που
αυτό καθορίζει, ή

γ) σε έκτακτες περιστάσεις να αναστέλλει τη διαδικασία εκτέ-
λεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Άρθρο 24

∆ικαστικοί συµβιβασµοί

1. Ο συµβιβασµός όσον αφορά αξίωση, κατά την έννοια του
άρθρου 4, παράγραφος 2, ο οποίος επικυρώθηκε από δικαστήριο ή
καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας
και είναι εκτελεστός στο κράτος µέλος στο οποίο επικυρώθηκε ή
καταρτίσθηκε, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος
κατόπιν αιτήσεως στο δικαστήριο που τον επικύρωσε ή ενώπιον
του οποίου καταρτίσθηκε, µε τη χρησιµοποίηση του έντυπου υπο-
δείγµατος του ΠαραρτήµατοςII.

2. Συµβιβασµός, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός
εκτελεστός τίτλος στο κράτος µέλος προέλευσης, εκτελείται στα
άλλα κράτη µέλη χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστός και
χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή του εκτελεστού του.
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3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου II, µε εξαίρεση τα άρθρα 5, 6,
παράγραφος 1 και 9, παράγραφος 1, και του Κεφαλαίου IV, µε
εξαίρεση τα άρθρα 21, παράγραφος 1 και 22, εφαρµόζονται ανα-
λόγως.

Άρθρο 25

∆ηµόσια έγγραφα

1. ∆ηµόσιο έγγραφο σχετικά µε αξίωση κατά την έννοια του
άρθρου 4, παράγραφος 2, το οποίο είναι εκτελεστό σε ένα κράτος
µέλος, πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος κατόπιν
αιτήσεως προς την αρχή που καθορίζει το κράτος µέλος προ-
έλευσης, µε τη χρησιµοποίηση του έντυπου υποδείγµατος του
Παραρτήµατος III.

2. Ένα δηµόσιο έγγραφο, που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός
εκτελεστός τίτλος στο κράτος µέλος προέλευσης, εκτελείται σε
άλλο κράτος µέλος χωρίς να απαιτείται να κηρυχθεί εκτελεστό και
χωρίς να είναι δυνατή η προσβολή του εκτελεστού του.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου II, µε εξαίρεση τα άρθρα 5, 6,
παράγραφος 1 και 9, παράγραφος 1, και του Κεφαλαίου IV, µε
εξαίρεση τα άρθρα 21, παράγραφος 1 και 22, εφαρµόζονται ανα-
λόγως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 26

Μεταβατική διάταξη

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο στις αποφάσεις που εκδί-
δονται, τους δικαστικούς συµβιβασµούς που επικυρώνονται ή
καταρτίζονται και στα έγγραφα που συντάσσονται ή καταχωρούν-
ται επίσηµα ως δηµόσια έγγραφα µετά την έναρξη ισχύος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τη δυνατότητα να επιδιωχθεί ανα-
γνώριση και εκτέλεση απόφασης, δικαστικού συµβιβασµού ή δηµό-
σιου εγγράφου επί µη αµφισβητούµενης αξιώσεως, σύµφωνα µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

Άρθρο 28

Σχέση µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1348/2000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29

Ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες και τις αρχές
εκτέλεσης

Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για να ενηµερώνουν το ευρύ κοινό
και τους επαγγελµατικούς κύκλους σχετικά µε:

α) τις µεθόδους και διαδικασίες εκτέλεσης στα κράτη µέλη, και

β) τις αρµόδιες αρχές εκτέλεσης στα κράτη µέλη,

ιδίως µέσω του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και
εµπορικές υποθέσεις, που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση
2001/470/ΕΚ (1).

Άρθρο 30

Ενηµέρωση σχετικά µε τα µέσα θεραπείας, τις γλώσσες και
τις αρχές

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α) τις διαδικασίες διόρθωσης και ανάκλησης που αναφέρονται στο
άρθρο 10, παράγραφος 2 και επανεξέτασης που αναφέρεται
στο άρθρο 19, παράγραφος 1,

β) τις γλώσσες που γίνονται δεκτές σύµφωνα µε το άρθρο 20,
παράγραφος 2, στοιχείο γ),

γ) τους καταλόγους των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 25,

καθώς και οιαδήποτε µεταγενέστερη τροποποίηση αυτών.

2. Η Επιτροπή καθιστά προσιτές τις κοινοποιηθείσες πληροφο-
ρίες στο κοινό σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µέσω δηµοσιεύσεως
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε άλλα
κατάλληλα µέσα.

(1) ΕΕ L 174, 27.6.2001, σ. 25.
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Άρθρο 31

Τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων

Κάθε τροποποίηση των έντυπων υποδειγµάτων που παρατίθενται
στα Παραρτήµατα θεσπίζεται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδι-
κασία του άρθρου 32, παράγραφος 2.

Άρθρο 32

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που προβλέπεται
στο άρθρο 75 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµό-
ζονται τα άρθρα 3 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 21 Ιανουαρίου 2005.

Εφαρµόζεται από την 21 Οκτωβρίου 2005, εξαιρέσει των άρθρων
29, 31, και 32, που εφαρµόζονται από την 21 Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος σύµφωνα µε τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Έγινε στο Στρασβούργο στις 21 Απριλίου 2004.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. ROCHE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ — ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: ΑΥ n ΒΕ n ΓΕ n ΕΛ n ΙΣ n ΦΙ n ΓΑ n

ΙΡ n ΙΤ n ΛΞ n ΚΧ n ΠΡ n Σ∆ n ΗΒ n

2. ∆ικαστήριο έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο έκδοσης της απόφασης

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης:

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

5.1. Ποσό κεφαλαίου:

5.1.1. Νόµισµα Ευρώ n
Σουηδική κορώνα n
Λίρα στερλίνα n
Άλλο (εξηγήσατε) n

5.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

5.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

5.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

5.1.2.3. Ηµεροµηνία καταβολής των επόµενων δόσεων

Ανά εβδοµάδα n Ανά µήνα n Άλλη (εξηγήσατε) n
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5.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

5.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη n ή

5.1.2.4.2. Ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης:

5.2. Τόκοι

5.2.1. Επιτόκιο

5.2.1.1. … % ή

5.2.1.2. … % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ (1)

5.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.2. Καταβολή τόκων από:

5.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στην απόφαση:

6. Η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης n

7. Η απόφαση µπορεί ακόµη να προσβληθεί

Ναι n Όχι n

8. Η απόφαση αφορά µη αµφισβητούµενη αξίωση βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1. n

9. Η απόφαση συµµορφώνεται µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) n

10. Η απόφαση αφορά θέµατα σχετικά µε καταναλωτικές συµβάσεις

Ναι n Όχι n

10.1. Αν ναι:

Ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής

Ναι n Όχι n

10.2. Αν ναι:

Ο οφειλέτης κατοικεί στο κράτος µέλος προέλευσης (κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
44/2001) n

11. Επίδοση/κοινοποίηση του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου σύµφωνα µε το κεφάλαιο III, όπου είναι αναγκαίο

Ναι n Όχι n

11.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 n

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 14 n

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το έγγραφο n

(1) Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης.
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11.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 n

12. Επίδοση/κοινοποίηση κλήτευσης, όπου είναι αναγκαίο

Ναι n Όχι n

12.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 n

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 14 n

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την κλήτευση n

12.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17 n

13. Θεραπεία της µη συµµόρφωσης προς τους ελάχιστους δικονοµικούς κανόνες σύµφωνα µε το άρθρο 18, παρά-
γραφος 1

13.1. Η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 13 n

ή η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 14 n

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την απόφαση n

13.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β) n

13.3. Μπορούσε ο οφειλέτης να προσβάλει την απόφαση

Ναι n Όχι n

13.4. Ο οφειλέτης προσέβαλε την απόφαση σύµφωνα µε τις σχετικές δικονοµικές απαιτήσεις

Ναι n Όχι n

(τόπος) . . . . . . . . (ηµεροµηνία) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφή ή/και σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ — ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: ΑΥ n ΒΕ n ΓΕ n ΕΛ n ΙΣ n ΦΙ n ΓΑ n

ΙΡ n ΙΤ n ΛΞ n ΚΧ n ΠΡ n Σ∆ n ΗΒ n

2. ∆ικαστήριο έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο που επικύρωσε τον συµβιβασµό ή ενώπιον του οποίου καταρτίσθηκε ο συµβιβασµός

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ικαστικός συµβιβασµός

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός δικαστικού συµβιβασµού:

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

5.1. Ποσό κεφαλαίου:

5.1.1. Νόµισµα Ευρώ n
Σουηδική Κορώνα n
Λίρα Στερλίνα n
Άλλο (εξηγήσατε) n

5.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

5.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

5.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

5.1.2.3. Ηµεροµηνία (-ες) καταβολής των επόµενων δόσεων

Ανά εβδοµάδα n Ανά µήνα n Άλλη (εξηγήσατε) n
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5.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

5.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη n ή

5.1.2.4.2. Ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης:

5.2. Τόκοι

5.2.1. Επιτόκιο

5.2.1.1. … % ή

5.2.1.2. … % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ (1)

5.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.2. Καταβολή τόκων από:

5.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στο δικαστικό συµβιβασµό:

6. Ο δικαστικός συµβιβασµός είναι εκτελεστός στο κράτος µέλος προέλευσης n

(τόπος) . . . . . . . . (ηµεροµηνία) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφή ή/και σφραγίδα

(1) Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ — ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: ΑΥ n ΒΕ n ΓΕ n ΕΛ n ΙΣ n ΦΙ n ΓΑ n

ΙΡ n ΙΤ n ΛΞ n ΚΧ n ΠΡ n Σ∆ n ΗΒ n

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή που συνέταξε ή καταχώρησε το δηµόσιο έγγραφο

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. ∆ηµόσιο έγγραφο

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός δηµοσίου εγγράφου:

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

5.1. Ποσό κεφαλαίου:

5.1.1. Νόµισµα Ευρώ n
Σουηδική Κορώνα n
Λίρα Στερλίνα n
Άλλο (εξηγήσατε) n

5.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

5.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

5.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

5.1.2.3. Ηµεροµηνίες καταβολής των επόµενων δόσεων

Ανά εβδοµάδα n Ανά µήνα n Άλλη (εξηγήσατε) n
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5.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

5.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη n ή

5.1.2.4.2. Ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης

5.2. Τόκοι

5.2.1. Επιτόκιο

5.2.1.1. … % ή

5.2.1.2. … % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ (1)

5.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

5.2.2. Καταβολή τόκων από:

5.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στο δηµόσιο έγγραφο:

6. Το δηµόσιο έγγραφο είναι εκτελεστό στο κράτος µέλος προέλευσης n

(τόπος) . . . . . . . . (ηµεροµηνία) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφή ή/και σφραγίδα

(1) Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
(Άρθρο 6 παράγραφος 2)

1. Κράτος µέλος προέλευσης: ΑΥ n ΒΕ n ΓΕ n ΕΛ n ΙΣ n ΦΙ n ΓΑ n

ΙΡ n ΙΤ n ΛΞ n ΚΧ n ΠΡ n Σ∆ n ΗΒ n

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή έκδοσης της απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου (*)

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο (*)

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου (*)

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. Η εν λόγω απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο (*) πιστοποιήθηκε ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος,
αλλά

5.1. Η απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο (*) δεν είναι πλέον εκτελεστή n

5.2. Η εκτέλεση έχει προσωρινά

5.2.1. ανασταλεί n

5.2.2. περιορισθεί σε συντηρητικά µέτρα n

(*) ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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5.2.3. εξαρτηθεί από την κατάθεση εγγύησης που εκκρεµεί ακόµη n

5.2.3.1. Ποσό εγγύησης:

5.2.3.2. Νόµισµα Ευρώ n
Σουηδική Κορώνα n
Λίρα Στερλίνα n
Άλλο (εξηγήσατε) n

5.2.4. Άλλο (εξηγήσατε) n

(τόπος) . . . . . . . . (ηµεροµηνία) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφή ή/και σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ (Άρθρο 6 παράγραφος 3)

Α. Κατά του/της ακόλουθου/ης απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµόσιου εγγράφου (*) που έχει πιστοποιηθεί ως
ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, ασκήθηκε ένδικο µέσο

1. Κράτος µέλος προέλευσης: ΑΥ n ΒΕ n ΓΕ n ΕΛ n ΙΣ n ΦΙ n ΓΑ n

ΙΡ n ΙΤ n ΛΞ n ΚΧ n ΠΡ n Σ∆ n ΗΒ n

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή έκδοσης της απόφασης/του δικαστικού συµβιβασµού/του δηµοσίου εγγράφου (*)

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο (*)

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου (*)

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

Β. Επ' αυτού του ενδίκου µέσου, εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση, η οποία πιστοποιείται ως ευρωπαϊκός εκτελεστός
τίτλος προς αντικατάσταση του αρχικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου

1. ∆ικαστήριο

1.1. Όνοµα:

1.2. ∆ιεύθυνση:

1.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

(*) ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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2. Απόφαση

2.1. Ηµεροµηνία:

2.2. Αριθµός απόφασης:

3. Βεβαιωθείσα χρηµατική αξίωση

3.1. Ποσό κεφαλαίου

3.1.1. Νόµισµα Ευρώ n
Σουηδική Κορώνα n
Λίρα Στερλίνα n
Άλλο (εξηγήσατε) n

3.1.2. Εάν η αξίωση συνίσταται σε περιοδικές καταβολές

3.1.2.1. Ποσό κάθε δόσης:

3.1.2.2. Ηµεροµηνία καταβολής της πρώτης δόσης:

3.1.2.3. Ηµεροµηνίες καταβολής των επόµενων δόσεων

Ανά εβδοµάδα n Ανά µήνα n Άλλη (εξηγήσατε) n

3.1.2.4. Χρονική ισχύς της αξίωσης

3.1.2.4.1. Επί του παρόντος αόριστη n ή

3.1.2.4.2. Ηµεροµηνία καταβολής της τελευταίας δόσης:

3.2. Τόκοι

3.2.1. Επιτόκιο

3.2.1.1. … % ή

3.2.1.2. … % πάνω από το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ (1)

3.2.1.3. Άλλο (εξηγήσατε)

3.2.2. Καταβολή τόκων από:

3.3. Ποσό επιστρεπτέων δαπανών εάν προσδιορίζεται στην απόφαση:

4. Η απόφαση είναι εκτελεστή στο κράτος µέλος προέλευσης n

5. Η απόφαση υπόκειται ακόµη σε περαιτέρω ένδικα µέσα

Ναι n Όχι n

6. Η απόφαση συµµορφώνεται µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) n

(1) Επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις βασικές της πράξεις αναχρηµατοδότησης.
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7. Η απόφαση αφορά θέµατα σχετικά µε καταναλωτικές συµβάσεις

Ναι n Όχι n

7.1. Αν ναι:

Ο οφειλέτης είναι ο καταναλωτής

Ναι n Όχι n

7.2. Αν ναι:

Ο οφειλέτης κατοικεί στο κράτος µέλος προέλευσης κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
44/2001 n

8. Κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης κατόπιν ασκήσεως ενδίκου µέσου, η αξίωση είναι µη αµφισβητούµενη κατά
την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία β) ή γ)

Ναι n Όχι n

Αν ναι:

8.1. Επίδοση/κοινοποίηση του εγγράφου άσκησης του ενδίκου µέσου

Κατέθεσε ο πιστωτής ένδικο µέσο;

Ναι n Όχι n

Αν ναι:

8.1.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 13 n

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 14 n

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2 ότι ο οφειλέτης παρέλαβε το έγγραφο n

8.1.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 17 n

8.2. Επίδοση/κοινοποίηση κλήτευσης, εφόσον απαιτείται

Ναι n Όχι n

Αν ναι:

8.2.1. Η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 13 n

ή η επίδοση/κοινοποίηση διενεργήθηκε κατά το άρθρο 14 n

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2, ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την κλήτευση n

8.2.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 17 n
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8.3. Θεραπεία της µη τήρησης των ελάχιστων δικονοµικών κανόνων σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1

8.3.1. Η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε κατά το άρθρο 13 n

ή η επίδοση/κοινοποίηση της απόφασης διενεργήθηκε κατά το άρθρο 14 n

ή αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 2, ότι ο οφειλέτης παρέλαβε την απόφαση n

8.3.2. ∆έουσα ενηµέρωση

Ο οφειλέτης ενηµερώθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 18, παράγραφος 1, σηµείο β) n

(τόπος) . . . . . . . . (ηµεροµηνία) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφή ή/και σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
(Άρθρο 10 παράγραφος 3)

ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

1. Κράτος µέλος προέλευσης: ΑΥ n ΒΕ n ΓΕ n ΕΛ n ΙΣ n ΦΙ n ΓΑ n

ΙΡ n ΙΤ n ΛΞ n ΚΧ n ΠΡ n Σ∆ n ΗΒ n

2. ∆ικαστήριο/αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού

2.1. Όνοµα:

2.2. ∆ιεύθυνση:

2.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

3. Εάν διαφέρει, δικαστήριο/αρχή έκδοσης της απόφασης/του δικαστικού συµβιβασµού/του δηµοσίου εγγράφου (*)

3.1. Όνοµα:

3.2. ∆ιεύθυνση:

3.3. Τηλ./φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:

4. Απόφαση/δικαστικός συµβιβασµός/δηµόσιο έγγραφο (*)

4.1. Ηµεροµηνία:

4.2. Αριθµός απόφασης/δικαστικού συµβιβασµού/δηµοσίου εγγράφου (*)

4.3. ∆ιάδικοι

4.3.1. Όνοµα και διεύθυνση του πιστωτή/των πιστωτών:

4.3.2. Όνοµα και διεύθυνση του οφειλέτη/των οφειλετών:

5. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΘΕΙ διότι, λόγω τυπικού σφάλµατος, υπάρχει η ακόλουθη απόκλιση µεταξύ του ευρωπαϊκού
εκτελεστού τίτλου και της απόφασης/του δικαστικού συµβιβασµού/του δηµοσίου εγγράφου όπου βασίζεται (εξηγή-
σατε) n

(*) ∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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6. ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ επειδή:

6.1. Η απόφαση που πιστοποιήθηκε αφορούσε καταναλωτική σύµβαση αλλά δεν εκδόθηκε σε κράτος µέλος όπου ο
καταναλωτής δεν έχει την κατοικία του κατά την έννοια του άρθρου 59 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 n

6.2. Το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου χορηγήθηκε προφανώς εσφαλµένα για άλλο λόγο (εξηγήσατε)
n

(τόπος) . . . . . . . . (ηµεροµηνία) . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Υπογραφή ή/και σφραγίδα
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