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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0661/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wilfried 
Gesing, par to, ka Vācijas un Francijas advokāti neievēro Regulu (EK) 
Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

Lūgumraksts Nr. 0775/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Wilfried 
Gesing, par Regulas (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu 
neapstrīdētiem prasījumiem, neievērošanu no Vācijas un Francijas juristu puses

1. Lūgumraksta Nr. 0661/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs kopš 2009. gada septembra ir mēģinājis izpildīt Vācijas neapstrīdētu 
tiesas rīkojumu attiecībā uz Francijas iedzīvotāju, bet veltīgi. Bija iesaistīti gan Vācijas, gan 
Francijas advokātu biroji, bet tie demonstrēja nekompetenci, pieprasot exequatur, lai gan 
Regulas (EK) Nr. 805/2004 noteikumi atceļ šo prasību, un vilcināšanos, tērējot pārmērīgi ilgu 
laiku, lai sekotu sava klienta norādījumiem, iespējams, lai iekasētu nepamatotas maksas.

Lūgumraksta Nr. 0775/2011 kopsavilkums

Lūgumrakstu nosūtīja Vācijas Bundestāga Lūgumrakstu komiteja. Lūgumraksts ir identisks 
lūgumrakstam Nr. 0661/2011, kas tika izskatīts, kā norādīts turpmāk tekstā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0661/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 21. oktobrī, un lūgumraksts 
Nr. 0775/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī
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„Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem 
prasījumiem, atceļ izpildāmības deklarācijas starpprocedūru (eksekvatūra) izpildes dalībvalstī 
attiecībā uz spriedumiem, izlīgumiem un publiskiem aktiem, kas apstiprināti ar Eiropas 
izpildes rīkojumu (Regulas 5. pants, 24. panta 2. punkts un 25. panta 2. punkts). Šādus 
spriedumus, izlīgumus vai publiskos aktus izpilda izpildes dalībvalsts kompetentās iestādes 
saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kuri ir attiecīgajā valstī pieņemti vai izstrādāti. 
Kreditors iesniedz izpildes dalībvalsts iestādēm sprieduma kopiju (vai izlīguma, vai publiskā 
akta kopiju), Eiropas izpildes rīkojuma kopiju un vajadzības gadījumā šā rīkojuma tulkojumu 
izpildes dalībvalsts oficiālajā valsts valodā. Izpildes procedūru reglamentē izpildes dalībvalsts 
tiesību akti.

Pamatojoties uz faktiem, ko lūgumraksta iesniedzējs darījis zināmus, Komisija nevar izvērtēt, 
vai advokātu darbība, ar kuriem lūgumraksta iesniedzējs noslēdzis līgumu, ir bijusi vai nav 
bijusi pareiza, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 805/2004 noteikumus.

Eiropas Savienības tiesību akti neregulē attiecības starp advokātu un klientu, pat ja ar 
advokātu ir noslēgts līgums veikt darbības, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. 
Šīs attiecības ir noteiktas dalībvalstu tiesībās, un tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir jāmeklē 
saskaņā ar attiecīgajiem dalībvalsts tiesību aktiem.

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisija nevar konstatēt 
Eiropas Savienības tiesību akta, jo īpaši Regulas (EK) Nr. 805/2004, pārkāpumu un tādēļ 
nevar turpināt šā jautājuma izskatīšanu.”


