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Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.1.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0661/2011,, imressqa minn Wilfried Gesing, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ konformità min-naħa ta’ avukati Franċiżi u 
Ġermaniżi mar-Regolament 805/2004, l-Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal 
talbiet mhux kontestati

Petizzjoni  0775/2011, imressqa minn Wilfried Gesing, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar in-nuqqas ta’ konformità min-naħa tal-avukati Ġermaniżi 
u Franċiżi mar-Regolament (KE) Nru 805/2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ 
Infurzar għal talbiet mhux kontestati

1. Sommarju tal-petizzjoni 0661/2011

Il-petizzjonant ilu minn Settembru 2009 jipprova jsaħħaħ deċiżjoni mhux kontestata tal-qorti 
Ġermaniża dwar resident Franċiż, liema sforz ma kienx ta’ suċċess. Kemm l-uffiċċju tal-
avukati Ġermaniżi kif ukoll dak tal-avukati Franċiżi kienu involuti, iżda taw prova li 
mhumiex kompetenti – billi talbu Exequatur, minkejja li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
805/2004 jabolixxu dan ir-rekwiżit – u effiċjenti – billi damu żżejjed biex jittrattaw l-
istruzzjoni tal-klijent, allegatament biex jiċċarġjaw tariffi qarrieqa.

Sommarju tal-petizzjoni 0775/2011

Il-petizzjoni tressqet mill-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-Bundestag Ġermaniż. Il-petizzjoni 
hija l-istess bħall-Petizzjoni 0661/2011.

2. Ammissibilità

Il-petizzjoni 0661/2011 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-21 ta' Ottubru 2011 u l-
petizzjoni 0775/2011 ġiet iddikjarata ammissibbli fil-15 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni 
ntalbet tagħti informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Jannar 2012

Ir-Regolament 805/2004 li joħloq Ordni Ewropea ta' Infurzar għal klejms mhux kontestati, 
jabolixxi l-proċedura intermedjarja tad-dikjarazzjoni tal-infurzabilità (exequatur) fl-Istat 
Membru tal-infurzar tas-sentenzi, il-konċiljazzjonijiet extraġudizzjarji u l-atti awtentiċi 
ċertifikati bħala Ordnijiet Ewropej ta' Infurzar (Artikoli 5, 24.2 u 25.2 tar-Regolament). It-tali 
sentenzi, konċiljazzjonijiet extraġudizzjarji jew atti awtentiċi għandhom jiġu infurzati mill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membru tal-infurzar bl-istess kundizzjonijiet bħal dawk li 
jingħataw jew li jiġu stipulati f'dan l-Istat Membru tal-aħħar. Il-kreditur għandu jipprovdi l-
awtoritajiet tal-Istat Membru tal-infurzar b'kopja tas-sentenza (jew tal-konċiljazzjoni 
extraġudizzjarja jew l-att awtentiku), il-kopja tal-Ordni Ewropea ta' Infurzar u –  jekk huwa 
meħtieġ – it-traduzzjoni ta' dawn tal-aħħar bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-infurzar. 
Il-proċedura tal-infurzar titmexxa mil-liġi tal-Istat Membru tal-infurzar.

Fuq il-bażi tal-elementi imressqa mill-petizzjonant, il-Kummissjoni mhijiex f'pożizzjoni li 
tevalwa jekk l-attivitajiet tal-avukati mqabbda mill-petizzjonant kinux korretti jew le fid-dawl 
tad-dispożizzjonijiet tar-Regolament 805/2004.

Il-liġi tal-Unjoni Ewropea ma tirregolax ir-relazzjonijiet bejn l-avukat u l-klijent, anki jekk l-
avukat ikun kuntrattat li jagħmel azzjonijiet fuq il-bażi tal-liġi Ewropea. Dawn ir-
relazzjonijiet huma suġġetti għal-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, u kull rimedju għandu 
jitfittex skont il-liġi nazzjonali rilevanti.

Fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax 
tistabbilixxi xi ksur fil-liġi tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari tar-Regolament 805/2004, u 
sussegwentement ma tistax tkompli ssegwi l-kwistjoni.


