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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0661/2011, внесена от Wilfried Gesing, с германско гражданство, 
относно неспазване от страна на германските и френските адвокати на 
изискванията съгласно Регламент 805/2004 за европейско изпълнително 
основание при безспорни вземания,

Петиция 0775/2011, внесена от Wilfried Gesing, с германско гражданство, 
относно неспазване от страна на германски и френски адвокати на 
Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително 
основание при безспорни вземания

1. Резюме на петиция 0661/2011

От септември 2009 г. вносителят безуспешно се опитва да получи изпълнение на 
германска съдебно основание за безспорно вземане по отношение на френски 
гражданин, пребиваващ в Германия. В случая са били привлечени германска и френска 
адвокатска кантора, но те са демонстрирали некомпетентност – като са поискали 
екзекватура въпреки разпоредбите на Регламент 805/2004, които отменят това 
изискване, и са се забавили излишно – като са употребили прекалено много време, за да 
се справят с инструкцията на клиента си, вероятно за да начислят измислени такси.

Резюме на петиция 0775/2011

Петицията е препратена от комисията по петиции на германския Бундестаг. Петицията 
е идентична на петиция 0661/2011.

2. Допустимост

Петиция 0661/2011 е обявена за допустима на 21 октомври 2011 г., петиция 0775/2011 е 
обявена за допустима на 15 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 януари 2012 г.

Регламент 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при 
безспорни вземания премахва временната процедура на декларация за изпълнение 
(екзекватура) в държавата членка по принудително изпълнение за решения, съдебни 
спогодби и публични актове, които са удостоверени като европейско изпълнително 
основание (член 5, член 24.2 и 25.2 от Регламента). Подобни решения, съдебни 
спогодби или публични актове трябва да бъдат приведени в сила от оправомощените 
органи на държавата членка по принудително изпълнение при същите условия както 
тези, които биха били постановени или съставени в последната. Кредиторът предоставя 
на органите на държавата членка по принудително изпълнение копие от решението 
(или от съдебната спогодба или от публичния акт), копие от европейското 
изпълнително основание и, когато е необходимо – превод на последните на 
официалния език на държавата членка по принудително изпълнение. Процедурата за 
изпълнение се урежда от законодателството на държавата-членка по принудително 
изпълнение.

Въз основа на сведенията, предоставени от вносителя, Комисията не е в състояние да 
направи оценка на това дали действията на адвокатите, наети от вносителя, са коректни 
или не в светлината на разпоредбите на Регламент 805/2004.

Правото на Европейския съюз не регламентира отношенията между адвоката и неговия 
клиент, дори когато адвокатът е нает, за да извършва действия, основаващи се на 
европейското право. Тези отношения са обект на националното право на държавата 
членка и всякакво съдействие следва да се търси по силата на съответното на 
национално право.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, Комисията не може да 
установи нарушение на правото на Европейския съюз, по-конкретно на Регламент 
805/2004 и следователно не може да продължи по-нататъшното разглеждане на 
въпроса.


