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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1778/2009, внесена от H. M., с германско гражданство, относно 
взаимното признаване на съдебни решения в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че в Чешката република съдебни решения могат да 
бъдат купувани чрез подкупване на корумпирани съдии. След това тези решения трябва 
да бъдат признавани и прилагани в други страни от Европейския съюз. Като пример 
той цитира определени делови операции от страна на германски граждани, които са 
законосъобразни в Германия, но са „разтълкувани повторно“ от чешки съдия като 
незаконни и наказуеми посредством, според вносителя, произволни санкции. 
Съдилищата и другите съдебни органи са длъжни да признават и изпълняват в пълна 
степен тези съдебни решения. Самият вносител е жертва на тази практика — чешки съд 
е наредил да заплати 300 000 евро за издръжка. Съответно той иска преразглеждане на 
европейското законодателство, така че съдебни решения, купени чрез подкупване на 
корумпирани съдии в други страни, вече да не трябва да бъдат признавани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията, който е германски гражданин, описва подробно гражданско и 
наказателно дело, по които според него чешки съдилища са издали произволни 
решения, несъвместими с принципа на правовата държава. Поради това той твърди, че 
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подобни решения не следва да бъдат признавани в други държави-членки.

Що се отнася до гражданското дело, вносителят на петицията твърди, че чешки съд е 
разпоредил да плати на бившата си съпруга почти 300 000 за издръжка и разходи. 
Според вносителя впоследствие бившата му съпруга е подала молба за изпълнение на 
това решение в Германия. Посредством своя адвокат тя е подала молба и за издаване на 
съдебна заповед за обиск на апартамента на родителите на вносителя на петицията. 
Освен това, в оплакването си вносителят посочва, че е подал молба до чешките 
съдилища за намаляване на размера на издръжката. Той не е представил документални 
доказателства във връзка с тези производства в Германия и Чешката република, нито 
подробности за резултата от тях.

Частта от петицията, свързана с наказателното право, се отнася за изпълнението в 
Германия на наложено в Чехия наказание лишаване от свобода. В това наказателно 
дело друг германски гражданин е осъден в Чешката република на пет години лишаване 
от свобода за различни икономически престъпления. Германският съд от първа 
инстанция е решил, че наказанието лишаване от свобода може да бъде изпълнено в 
Германия съгласно германския Закон за международната правна взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen).
Това решение е потвърдено от Kammergericht при производство по обжалване. През 
септември 2009 г. другият германски гражданин е подал конституционна жалба пред 
Федералния конституционен съд. Приложените към жалбата документи не съдържат 
информация относно изхода от тази конституционна жалба.

Първоначално вносителят на петицията се е обърнал към Европейския омбудсман, за да 
се намеси в неговия случай. Тъй като жалбата на вносителя е извън сферата на 
компетентност на Омбудсмана, тя е прехвърлена към комисията по петиции.

Наблюдения на Комисията

Целта на Европейския съюз в областта на гражданското право е, при спазване на 
определени предпазни мерки, решения, издадени в дадена държава-членка, да се 
признават и да се прилагат директно в другите държави-членки. От описанието на 
вносителя на издадената в Чехия съдебна заповед не става ясно дали въпросната сума е 
свързана с иск, произтичащ от ликвидация или разделяне на режим на съпружеска 
имуществена общност или представлява дължима издръжка, както твърди вносителят 
на петицията. Ако въпросната заповед е свързана с ликвидация или разделяне на режим 
на съпружеска имуществена общност, в момента в ЕС не съществува законодателство в 
тази сфера, която се урежда от националното право и от международни конвенции. 
Въпреки това правото на ЕС урежда компетентността на съдилищата на държавите-
членки по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Член 5, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 44/20011 на Съвета предлага възможността получаващият издръжка 
да предяви иск срещу длъжника в съдилищата на мястото, където получаващият 
издръжка има местоживеене или обичайно пребиваване, с цел да получи издръжката, 
ако длъжникът не изпълнява своите задължения доброволно. Съдебно решение, 
издадено от тези съдилища, се признава и прилага във всяка държава-членка въз основа 
                                               
1 ОВ L012, 16.1.2001 г., стр. 1–23.
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на изложените в гореспоменатия регламент правила. Регламент (ЕО) № 44/2001 на 
Съвета предвижда система на автоматично признаване и система на декларация за 
изпълняемост, когато такава декларация е представена при изпълнението на 
определени формални изисквания. Членове 34 и 35 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на 
Съвета определят основанията за непризнаване на съдебни решения, постановени в 
друга държава-членка. На етап обжалване съдът, пред който е подадена жалбата, може 
да откаже или отмени декларация за изпълняемост на същите основания, на които 
съдебно решение, постановено в друга държава-членка, може да не бъде признато. 
Правото на ЕС не урежда материалното право, регламентиращо условията за издръжка 
или реалната процедура по прилагане. Тези въпроси се уреждат от националните 
закони на всяка държава-членка. Ако се приеме, че чешката съдебна заповед е свързана 
с издръжка, предоставената от вносителя на петицията информация не предоставя 
доказателства за неправилно прилагане на правото на ЕС от чешките или германските 
органи в този случай.

Доколкото петицията се отнася до въпроси, свързани с наказателното правосъдие, 
следва да се отбележи, че не изглежда вносителят да е пряко засегнат от 
производството, довело до изпълнението в Германия на наказание лишаване от 
свобода, наложено на друго лице в Чешката република. По принцип наказателното 
правораздаване попада основно в сферата на компетентност на държавите-членки, а не 
на Европейския съюз. Въпреки това взаимното признаване и изпълнение на наказание 
лишаване от свобода в ЕС ще бъде уредено от правото на ЕС с Рамково решение 
2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания 
лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното 
изпълнение в Европейския съюз. Тъй като Германия все още не е транспонирала това 
рамково решение в националното право, което е задължена да направи до 5 декември 
2011 г., производството в Германия, свързано с наказание лишаване от свобода, 
наложено в Чешката република, не е (все още) предмет на правото на Европейския 
съюз и следователно не е под контрола на органите на ЕС. Следва да се отбележи 
обаче, че всички държави-членки на ЕС са задължени да провеждат наказателните 
производства справедливо съгласно член 6 от Европейската конвенция за правата на 
човека (ЕКПЧ) и че основната задача на всички съдилища в държавите-членки е да 
гарантират, че наказателните производства отговарят на стандартите на ЕКПЧ.

Заключение

Въз основа на предоставената информация нито един от случаите, описани от 
вносителя на петицията, няма връзка с действащото право на ЕС или, ако приемем, че 
са приложими правилата на ЕС, свързани с искове за издръжка, няма доказателства за 
неправилно прилагане на тези правила от страна на органите на държавите-членки.


