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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0661/2011 af Wilfried Gesing, tysk statsborger, om tyske og 
franske advokaters manglende overholdelse af forordning (EF) nr. 805/2004 
om det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

Andragende 0775/2011 af Wilfried Gesing, tysk statsborger, om tyske og 
franske advokaters manglende efterlevelse af forordning (EF) nr. 805/2004 
om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte 
krav

1. Sammendrag af andragende 0661/2011

Andrageren har forgæves forsøgt at tvangsfuldbyrde en ubestridt tysk retskendelse imod en 
beboer i Frankrig siden september 2009. Både et tysk og et fransk advokatkontor har været 
indblandet, men har demonstreret deres inkompetence ved at kræve fuldbyrdelsespåtegning på 
trods af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 805/2004, som afskaffer dette krav – og ved 
sendrægtighed, idet de har brugt alt for lang tid til at behandle klientens instruktioner, 
angiveligt for at kunne kræve uberettigede salærer.

Sammendrag af andragende 0775/2011

Andragendet er videresendt af den tyske Forbundsdags udvalg for andragender. Andragendet 
er identisk med andragende nr. 0661/2011.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0661/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 
2011); andragende 0775/2011 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. 
november 2011). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 27. januar 2012.

Forordning 805/2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for
ubestridte krav afskaffer den midlertidige procedure om afgørelse om eksigibilitet 
(eksekvaturproceduren) fuldbyrdelsesstaten for så vidt angår retsafgørelser, retsforlig og 
officielt bekræftede dokumenter, der er attesteret som europæiske 
tvangsfuldbyrdelsesdokumenter (artikel 5, 24, stk. 2 og 25, stk. 2 i forordningen). Sådanne 
retsafgørelser, retsforlig eller officielt bekræftede dokumenter skal tvangsfuldbyrdes af de 
kompetente myndigheder i fuldbyrdelsesstaten på samme måde, som de ville være blevet 
meddelt eller udarbejdet i den sidstnævnte medlemsstat.  Kreditor skal indgive en kopi af 
retsafgørelsen (eller retsforliget eller de officielt bekræftede papirer), en kopi af det 
europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument og - i givet fald - en oversættelse af sidstnævnte til 
medlemsfuldbyrdelsesstatens officielle sprog. Fuldbyrdelsesproceduren afgøres efter 
medlemsfuldbyrdelsesstatens lovgivning.

Kommissionen er på baggrund af de af andrageren indgivne oplysninger ikke i stand til at 
vurdere om de af andrageren antagne advokaters aktiviteter var korrekte set i lyset af 
bestemmelserne i forordning 805/2004.

EU-lovgivningen omfatter ikke forholdet mellem advokat og klient, selv ikke hvis advokaten 
er antaget til at udføre foranstaltninger på baggrund af EU-retten.  Dette forhold er underlagt 
medlemsstaternes nationale lovgivning og et eventuelt retsmiddel bør søges under den 
relevante nationale lovgivning.

Kommissionen kan på baggrund af de af andrageren indsendte oplysninger ikke fastslå nogen 
overtrædelse af EU-lovgivningen, særligt af forordning 805/2004, og kan derfor ikke forfølge 
sagen. 


