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Tárgy: Wilfried Gesing német állampolgár által benyújtott 0661/2011. számú petíció 
a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtó okiratról szóló 
805/2004/EK rendelet német és francia ügyvédek általi be nem tartásáról

Wilfried Gesing német állampolgár által benyújtott 0775/2011. számú petíció 
a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat 
létrehozásáról szóló 805/2004/EK rendeletnek a német és francia ügyvédek 
általi be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2009 szeptembere óta eredménytelenül próbál érvényesíteni egy 
franciaországi lakos ellen meghozott, nem vitatott német bírósági végzést. Az ügyben német 
és francia ügyvédi irodához egyaránt fordult, de azok hozzá nem értőnek bizonyultak 
(exequatur, azaz végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást kértek a 805/2004/EK rendelet e 
kötelezettséget eltörlő rendelkezése ellenére) és csak halogatták az ügyet, mivel – állítólag 
extra díjak jogtalan felszámítása érdekében – rendkívül hosszú ideig foglalkoztak az ügyfelük 
által adott megbízással.

A 0775/2011 sz. petíció összefoglalása

A petíciót a német Bundestag petíciós bizottsága továbbította. A 0661/2011. számú petíció 
hasonló tárgyú.

2. Elfogadhatóság
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A 0661/2011. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21-én, a 0775/2011. 
számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 15-én. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

„A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló 
805/2004/EK rendelet eltörli a végrehajthatóvá nyilvánítási közbenső eljárást (exequatur) a 
végrehajtás szerinti tagállamban az európai végrehajtható okiratként hitelesített határozatok, 
bírósági egyezségek és közokiratok esetében (a rendelet 5. cikke, 24. cikkének (2) bekezdése 
és 25. cikkének (2) bekezdése). Az ilyen határozatokat, bírósági egyezségeket és 
közokiratokat a végrehajtás szerinti tagállam illetékes hatóságainak az említett tagállamban 
meghozott határozatokkal, megkötött bírósági egyezségekkel vagy kiállított közokiratokkal 
megegyező feltételek mellett kell végrehajtani. A hitelező köteles átadni a végrehajtás szerinti 
tagállam hatóságainak a határozat (vagy bírósági egyezség, vagy közokirat) egy példányát, az 
európai végrehajtható okirat egy példányát és – ha szükséges – az utóbbi fordítását a 
végrehajtás szerinti tagállam hivatalos nyelvére. A végrehajtási eljárásra a végrehajtás helye 
szerinti tagállam joga az irányadó.

A petíció benyújtója által beadott elemek alapján a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy 
megállapítsa, hogy a petíció benyújtója által szerződtetett ügyvédek tevékenységei helyesek 
voltak-e a 805/2004/EK rendelet rendelkezései tükrében.

Az Európai Unió jogszabályai nem rendelkeznek az ügyvéd és az ügyfél közötti kapcsolatról, 
még akkor sem, ha az ügyvédet uniós jogszabályok alapján szerződtették a tevékenységek 
elvégzésére. Ezeket a kapcsolatokat a tagállamok nemzeti jogszabályai szabályozzák, továbbá 
jogorvoslatra is a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint nyílik lehetőség.

A petíció benyújtója által biztosított információk alapján a Bizottság nem tudja megállapítani 
az uniós jogszabályok – különösen a 805/2004/EK rendelet – megsértését, következésképpen 
nem vizsgálja tovább az ügyet.


