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Tema: Peticija Nr. 0661/2011 dėl to, kad Vokietijos ir Prancūzijos advokatai 
nesilaiko Reglamento Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų 
Europos vykdomąjį raštą, kurią pateikė Vokietijos pilietis Wilfried Gesing

Peticija Nr. 0775/2011 dėl to, kad Vokietijos ir Prancūzijos advokatai 
nesilaiko Reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų 
reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Wilfried Gesing

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nuo 2009 m. rugsėjo mėn. nesėkmingai bando pasiekti, kad Prancūzijos 
piliečio atžvilgiu būtų įvykdytas Vokietijoje priimtas neginčytinas teismo sprendimas. 
Sprendžiant šį klausimą dalyvavo Vokietijos ir Prancūzijos advokatų kontoros, tačiau 
pasirodė, kad jos nekompetentingos, kadangi reikalavo taikyti egzekvatūrą nepaisydamos 
Reglamento Nr. 805/2004 nuostatų, pagal kurias šis reikalavimas panaikintas, ir vilkino 
procedūrą, t. y. pernelyg delsė vykdyti kliento nurodymą, kaip tariama, siekdamos fiktyviai 
pasipelnyti.

Peticijos Nr. 0775/2011 santrauka

Peticiją persiuntė Vokietijos Bundestago Peticijų komitetas. Ši peticija ir peticija 
Nr. 0661/2011 vienodos.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0661/2011 paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Peticija Nr. 0775/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
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pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. sausio 27 d.

„Remiantis Reglamentu Nr. 805/2004, sukuriančiu neginčytinų reikalavimų Europos 
vykdomąjį raštą, valstybėje narėje, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, teisminis 
susitarimas ir Europos vykdomuoju raštu patvirtintas autentiškas dokumentas (reglamento 
5 straipsnis, 24 straipsnio 2 dalis ir 25 straipsnio 2 dalis) panaikinta tarpinė vykdymo 
patvirtinimo (egzekvatūros) procedūra. Minėtąjį teismo sprendimą, teisminį susitarimą ar 
autentišką aktą turi vykdyti valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, 
kompetentingos valdžios institucijos tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos 
dokumentams, įteiktiems ar parengtiems pastarojoje valstybėje narėje. Kreditorius pateikia 
valstybės narės, kurioje vykdytinas teismo sprendimas, valdžios institucijoms teismo 
sprendimo (ar teisminio susitarimo arba autentiško dokumento) kopiją, Europos vykdomojo 
rašto kopiją ir prireikus pastarojo vertimą į oficialią valstybės narės, kurioje vykdytinas 
teismo sprendimas, kalbą. Vykdymo tvarka reglamentuojama vadovaujantis valstybės narės, 
kurioje vykdytinas teismo sprendimas, teisės nuostatomis.

Komisija, remdamasi peticijos pateikėjo pateiktais duomenimis, negali įvertinti, ar 
Reglamento Nr. 805/2004 nuostatų požiūriu peticijos pateikėjo nusamdytų advokatų veikla 
buvo tinkama.

Europos Sąjungos teisė nereguliuoja teisininko ir kliento santykių, net jei teisininkas buvo 
nusamdytas imtis veiksmų Europos teisės pagrindu. Šie santykiai reguliuojami pagal 
valstybių narių teisę ir bet kokio žalos atlyginimo turėtų būti siekiama vadovaujantis 
nacionalinės teisės nuostatomis.

Remdamasi peticijos pateikėjo suteikta informacija, Komisija negali nustatyti jokio Europos 
Sąjungos teisės, pirmiausia Reglamento Nr. 805/2004, pažeidimo ir todėl negali toliau 
nagrinėti šio klausimo.“


