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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0661/2011, ingiven av Wilfried Gesing (tysk medborgare), om 
att tyska och franska advokater inte följer förordning (EG) nr 805/2004 om 
den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

Framställning 0775/2011, ingiven av Wilfried Gesing (tysk medborgare), om 
att tyska och franska advokater inte följer förordning (EG) nr 805/2004 om 
införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

1. Sammanfattning av framställning 0661/2011

Framställaren har förgäves försökt att verkställa ett tysk obestritt domstolsbeslut mot 
en fransk invånare sedan i september 2009. Både en tysk och en fransk advokatbyrå har varit 
inblandade men de har visat sin inkompetens genom att begära exekvatur – trots att detta 
upphävts genom bestämmelserna i förordning (EG) nr 805/2004 – och genom att förhala
ärendet genom att ta orimligt lång tid på sig att följa klientens instruktioner, för att som det 
påstås kunna ta ut falska avgifter.

Sammanfattning av framställning 0775/2011

Framställningen har ingetts via den tyska förbundsdagens utskott för framställningar. 
Framställningen är identisk med framställning 0661/2011.

2. Tillåtlighet

Framställning 0661/2011 förklarades tillåtlig den 21 oktober 2011 och framställning 
0775/2011 förklarades tillåtlig den 15 november 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 27 januari 2012

I förordning (EG) nr 805/2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda 
fordringar avskaffas det mellanliggande förfarandet med verkställighetsförklaring (exekvatur) 
i verkställighetsmedlemsstaten för domar, inför domstol ingångna förlikningar och officiella 
handlingar som intyg om en europeisk exekutionstitel (artiklarna 5, 24.2 och 25.2 
i förordningen). Sådana domar, inför domstol ingångna förlikningar eller officiella handlingar 
ska verkställas av de behöriga myndigheterna i verkställighetsmedlemsstaten enligt samma 
villkor som om de hade meddelats eller upprättats i verkställighetsmedlemsstaten. Borgenären 
ska till myndigheterna i verkställighetsmedlemsstaten lämna en kopia av domen (eller den 
inför domstol ingångna förlikningen eller den officiella handlingen), en kopia av intyget om 
europeisk exekutionstitel och – vid behov – en översättning av detta intyg till det officiella 
språket i verkställighetsmedlemsstaten. Verkställighetsförfarandet regleras av 
verkställighetsmedlemsstatens lagstiftning.

På grundval av de uppgifter som framställaren har lämnat kan kommissionen inte bedöma om 
de anlitade advokaternas agerande varit korrekt eller inte, enligt bestämmelserna 
i förordning (EG) nr 805/2004.

Europeiska unionens lagstiftning reglerar inte förbindelserna mellan en advokat och en klient, 
även om en advokat anlitas för att utföra åtgärder på grundval av unionsrätten. Dessa 
förbindelser omfattas av medlemsstaternas nationella lagstiftning och eventuella påföljder bör 
åberopas enligt den tillämpliga nationella lagstiftningen.

På grundval av de uppgifter som framställaren har lämnat kan kommissionen inte fastställa 
något åsidosättande av unionsrätten, särskilt förordning (EG) nr 805/2004, och kan således 
inte driva ärendet vidare.


