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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot:Petycja 0661/2011, którą złożył Wilfried Gesing (Niemcy) w sprawie 
niestosowania się niemieckich i francuskich adwokatów do rozporządzenia 
nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 
dla roszczeń bezspornych,

Petycja 0775/2011, którą złożył Wilfried Gesing (Niemcy) w sprawie 
nieprzestrzegania przez niemieckich i francuskich adwokatów 
rozporządzenia (WE) nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego 
Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

1. Streszczenie petycji 0661/2011

Składający petycję od września 2009 r. bezskutecznie stara się o wykonanie niemieckiego 
nakazu sądowego w sprawie bezspornej wobec obywatela Francji. W sprawę zaangażowane 
są zarówno niemieckie, jak i francuskie kancelarie adwokackie, jednak okazały się one 
niekompetentne, gdyż zażądały procedury exequatur, która została zniesiona 
w rozporządzeniu nr 805/2004, a także zwlekały z realizacją zaleceń klienta, rzekomo w celu 
nałożenia na niego fikcyjnych opłat.

Streszczenie petycji 0775/2011

Przedmiotowa petycja została przekazana przez komisję petycji niemieckiego Bundestagu. 
Jest ona tożsama z petycją 0661/2011.

2. Dopuszczalność

Petycja 0661/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r, petycja 
0775/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 15 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o podanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 stycznia 2012 r.

Rozporządzenie 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla 
roszczeń bezspornych znosi procedurę pośrednią stwierdzenia wykonalności (exequatur) 
w państwie członkowskim wykonania w przypadku orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów 
urzędowych poświadczonych jako Europejski Tytuł Egzekucyjny (art. 5, art. 24 ust. 2 i art. 25 
ust. 2 rozporządzenia). Takie orzeczenia, ugody sądowe lub dokumenty urzędowe muszą być 
egzekwowane przez właściwe władze państwa członkowskiego wykonania na tych samych 
warunkach jak te, które byłyby przekazywane lub sporządzane w tym państwie 
członkowskim. Wierzyciel dostarcza władzom państwa członkowskiego wykonania kopii 
orzeczenia (lub ugody sądowej albo dokumentu urzędowego), kopii Europejskiego Tytułu 
Egzekucyjnego i – w razie potrzeby – tłumaczenia tego ostatniego na język urzędowy 
państwa członkowskiego wykonania. Do procedury wykonania stosuje się prawo państwa 
członkowskiego wykonania.

Na podstawie dokumentów złożonych przez składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
ocenić, czy w świetle przepisów rozporządzenia 805/2004 działania adwokatów wynajętych 
przez składającego petycję były prawidłowe, czy też nie.

Przepisy Unii Europejskiej nie regulują stosunków między adwokatem a klientem, nawet jeśli 
adwokata wynajęto do wykonywania czynności na podstawie prawa europejskiego. Stosunki 
te są przedmiotem prawa krajowego państw członkowskich i wszelkich środków prawnych 
należy szukać we właściwych przepisach prawa krajowego.

Na podstawie informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie może 
stwierdzić żadnego naruszenia przepisów Unii Europejskiej, w szczególności przepisów 
rozporządzenia 805/2004, a zatem nie może kontynuować tej sprawy.


