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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0661/2011 του Wilfried Gesing, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη συμμόρφωση γερμανών και γάλλων δικηγόρων προς τον κανονισμό 
805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 
αμφισβητούμενες αξιώσεις,

Αναφορά 0775/2011, του Wilfried Gesing, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη συμμόρφωση των γερμανών και γάλλων δικηγόρων προς τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

1. Περίληψη της αναφοράς 0661/2011

Ο αναφέρων προσπαθεί να επιτύχει την εκτέλεση γερμανικής μη αμφισβητούμενης 
δικαστικής απόφασης κατά ενός μόνιμου κατοίκου Γαλλίας από τον Σεπτέμβριο του 2009, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με την υπόθεση έχουν ασχοληθεί τόσο ένα γερμανικό όσο και ένα 
γαλλικό δικηγορικό γραφείο, αλλά αποδείχθηκαν ανεπαρκή – ζητώντας την κήρυξη 
εκτελεστότητας, παρά τις διατάξεις του κανονισμού 805/2004 που καταργούν αυτή την 
προϋπόθεση – ενώ επέδειξαν κωλυσιεργία, καθώς χρειάστηκαν υπέρμετρο χρονικό διάστημα 
για να χειριστούν την εντολή του πελάτη τους, προκειμένου να απαιτήσουν, όπως εικάζεται, 
ψευδείς αμοιβές.

Περίληψη της αναφοράς 0775/2011

Η αναφορά διαβιβάστηκε από την επιτροπή αναφορών του γερμανικού ομοσπονδιακού 
κοινοβουλίου (Bundestag). H αναφορά είναι πανομοιότυπη με την αναφορά αριθ. 0661/2011.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0661/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Οκτωβρίου 2011, και η αναφορά 
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0775/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες βάσει του άρθρου 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιανουαρίου 2012

Ο κανονισμός 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 
αμφισβητούμενες αξιώσεις καταργεί την ενδιάμεση διαδικασία για την κήρυξη 
εκτελεστότητας (exequatur) στο κράτος μέλος της εκτέλεσης για τις δικαστικές αποφάσεις, 
τους δικαστικούς συμβιβασμούς και τα δημόσια έγγραφα που έχουν πιστοποιηθεί ως 
ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι (άρθρα 5, 24 παράγραφος 2, και 25 παράγραφος 2 του 
κανονισμού). Αυτές οι δικαστικές αποφάσεις, οι δικαστικοί συμβιβασμοί ή τα πρωτότυπα 
έγγραφα πρέπει να εκτελούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης υπό 
τους ίδιους όρους με εκείνους που θα εκδίδονταν ή θα συντάσσονταν σε αυτό το κράτος 
μέλος. Ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλει στις αρχές του κράτους μέλους εκτέλεσης 
αντίγραφο της απόφασης (ή του δικαστικού συμβιβασμού ή του πρωτοτύπου εγγράφου), 
αντίγραφο του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου και - εφόσον απαιτείται - μετάφρασή του στην 
επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους εκτέλεσης. Η διαδικασία εκτέλεσης διέπεται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους εκτέλεσης.

Βάσει των στοιχείων που προσκόμισε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
αξιολογήσει, υπό το φως των διατάξεων του κανονισμού 805/2004, την ορθότητα των 
ενεργειών των δικηγόρων που προσέλαβε ο αναφέρων.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, 
ακόμη και σε περίπτωση που ο δικηγόρος προσλαμβάνεται για να πραγματοποιήσει ενέργειες 
βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτές οι σχέσεις διέπονται από το εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών, και οποιοδήποτε ένδικο μέσο θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με την 
αντίστοιχη εθνική νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέσχε ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν μπορεί να 
διαπιστώσει καμία παραβίαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του 
κανονισμού 805/2004, και, επομένως, δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.


