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Ref.: Petiția nr. 0661/2011, adresată de Wilfried Gesing, de cetățenie germană, privind 
nerespectarea de către avocații germani și francezi a Regulamentului (CE) 
nr. 805/2004 privind titlul executoriu european pentru creanțele necontestate

Petiția nr. 0775/2011, adresată de Wilfried Gesing, de cetățenie germană, privind 
nerespectarea de către avocații germani și francezi a Regulamentului (CE) nr. 
805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele 
necontestate

1. Rezumatul petiției nr. 0661/2011

Petiționarul încearcă să execute un ordin judecătoresc necontestat obținut într-o instanță 
germană împotriva unui cetățean francez din septembrie 2009, fără niciun rezultat. Au fost 
implicate atât un birou de avocatură german, cât și unul francez, însă acestea au dat dovadă de 
incompetență - prin solicitarea exequaturului, în ciuda faptului că dispozițiile Regulamentului 
(CE) nr. 805/2004 au eliminat această cerință - și amânare - prin perioada neobișnuit de lungă 
utilizată pentru a se ocupa de instrucțiunile clientului lor, se presupune din dorința de a 
percepe taxe fictive.

Rezumatul petiției nr. 0775/2011

Petiția a fost transmisă de către Comisia pentru petiții din cadrul Bundestag. Petiția nr. 
0661/2011 vizează aceeași chestiune.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0661/2011 a fost declarată admisibilă la 21 octombrie 2011, petiția nr. 0775/2011 a 
fost declarată admisibilă la 15 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru creanțele 
necontestate elimină procedura intermediară de încuviințare a executării (procedura de 
exequatur) din statul membru de executare pentru hotărârile judecătorești, tranzacțiile 
judiciare și actele autentice certificate ca fiind titluri executorii europene (articolul 5, 
articolul 24 alineatul (2) și articolul 25 alineatul (2) din regulament). Asemenea hotărâri 
judecătorești, tranzacții judiciare sau acte autentice trebuie puse în aplicare de autoritățile 
competente ale statului membru de executare în aceleași condiții precum cele care ar fi 
pronunțate sau întocmite în acest stat membru. Creditorul trebuie să prezinte autorităților 
statului membru de executare o copie a hotărârii judecătorești (sau a tranzacției judiciare sau a 
actului autentic), o copie a titlului executoriu european și – dacă este cazul – traducerea 
acestuia din urmă în limba oficială a statului membru de executare. Procedura de executare se 
stabilește de legislația statului membru în care are loc executarea.

Pe baza informațiilor prezentate de petiționar, Comisia nu este în măsură să evalueze dacă 
activitățile avocaților contractați de petiționar au fost corecte sau nu în lumina dispozițiilor 
Regulamentului 805/2004.

Dreptul Uniunii Europene nu reglementează relațiile dintre avocat și client, chiar dacă 
avocatul este contractat să efectueze acțiuni în baza dreptului european. Aceste relații sunt 
reglementate de legislația națională a statelor membre și orice acțiune trebuie introdusă în 
conformitate cu legislația națională relevantă.

Pe baza informațiilor oferite de petiționar, Comisia nu poate stabili nicio încălcare a dreptului 
Uniunii Europene, în special a Regulamentului 805/2004, și, prin urmare, nu poate urmări în 
continuare această problemă.


