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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1778/2009 af H. M., tysk statsborger, om gensidig anerkendelse af 
domme i Europa

1. Sammendrag

Ifølge andrageren kan man i Tjekkiet købe domme af korrupte dommere. Disse domme skal 
så anerkendes og fuldbyrdes i andre EU-lande. Andrageren nævner som eksempel 
forretningsmæssige transaktioner blandt tyskere, som i Tyskland er lovlige, men som af en 
tjekkisk dommer "rekonstrueres" således, at de bliver strafbare og følgelig, ifølge andrageren, 
straffes med de mest utrolige sanktioner. Domstole og retshåndhævende myndigheder skal i 
fuld udstrækning anerkende og fuldbyrde disse domme. Andrageren selv har også været offer 
for denne praksis. Han blev ved en tjekkisk dom tvunget til at betale 300.000 euro i 
underholdsbidrag. Andrageren anmoder om en revision af den europæiske lovgivning, således 
at købte domme afsagt af korrupte dommere i andre lande ikke længere behøver at blive 
anerkendt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Andragendet

Andrageren, en tysk statsborger, beskriver i detaljer en civilretlig og strafferetlig afgørelse, 
hvori de tjekkiske domstole har truffet afgørelser, som efter andragerens opfattelse er 
vilkårlige og i uoverensstemmelse med retsstatsprincippet. Han hævder derfor, at sådanne 
afgørelser ikke bør anerkendes i andre medlemsstater.
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Med hensyn til den civilretlige afgørelse hævder andrageren, at en tjekkisk domstol afgjorde, 
at han skulle betale næsten 300.000 euro til sin ekskone i underholdsbidrag og omkostninger. 
Ifølge andrageren har hans ekskone efterfølgende ansøgt om fuldbyrdelse af denne afgørelse i 
Tyskland. Hun har tilsyneladende gennem sin advokat endvidere ansøgt om en retskendelse til 
at ransage andragerens forældres lejlighed. Derudover oplyser andrageren i sit søgsmål, at han 
ansøgte den tjekkiske domstol om en reduktion af underholdsbidraget. Han har ikke 
videregivet dokumentbeviser om sagen i Tyskland eller Tjekkiet, og han har heller ikke 
redegjort for resultaterne.

Den del af andragendet, der omhandler den strafferetlige afgørelse, vedrører fuldbyrdelse i 
Tyskland af den frihedsstraf, som den tjekkiske domstol havde idømt. I forbindelse med 
denne straffesag blev en anden tysk statsborger dømt i Tjekkiet og fik en fængselsstraf på fem 
år for forskellige økonomiske forbrydelser. Den tyske ret i første instans afgjorde, at den 
frihedsstraf, som den tjekkiske domstol havde idømt, kunne fuldbyrdes i Tyskland i 
overensstemmelse med den tyske lov om international juridisk bistand i straffesager (Gesetz 
über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen). Denne afgørelse blev bekræftet af 
Kammergericht efter en appel. Den anden tyske statsborger indgav et søgsmål om krænkelse 
af frihedsrettigheder til den tyske forfatningsdomstol i september 2009. De dokumenter, der 
ledsagede søgsmålet, indeholdt ingen oplysninger om resultatet af dette søgsmål om 
krænkelse af frihedsrettigheder.

Andrageren anmodede indledningsvis Den Europæiske Ombudsmand om at gribe ind i 
forbindelse med denne sag. Da andragerens søgsmål ikke hørte under Ombudsmandens 
mandat, blev den overført til Udvalget for Andragender.

Kommissionens bemærkninger

EU's målsætning på det civilretlige område er under iagttagelse af visse sikkerhedsklausuler, 
at en medlemsstats afgørelse skal anerkendes og fuldbyrdes direkte i de øvrige medlemsstater. 
Det fremgår ikke tydeligt af andragerens beskrivelse af den tjekkiske afgørelse, om det 
pågældende beløb vedrører et krav som følge af afvikling og bodeling eller vedrører 
underholdsbidrag, sådan som andrageren hævder. Hvis afgørelsen vedrører afvikling og 
bodeling, er der på nuværende tidspunkt ingen EU-bestemmelser på dette område, som 
således reguleres gennem national lovgivning og internationale konventioner. Imidlertid 
reguleres domstolenes kompetence i medlemsstaterne vedrørende spørgsmål om krav om 
underholdsbidrag ikke af EU-lovgivningen. I henhold til artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning 
(EF) nr. 44/20011 har den underholdsberettigede mulighed for at sagsøge underholdsdebitor 
ved retten på det sted, hvor den berettigede har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted. 
Ifølge bestemmelserne i ovennævnte forordning kan retsafgørelser fra de pågældende 
domstole anerkendes og fuldbyrdes i enhver anden medlemsstat. I Rådets forordning (EF) nr. 
44/2001 er der fastsat et system med automatisk anerkendelse og erklæring om eksigibilitet i 
tilfælde, hvor retsafgørelsen erklæres eksigibel efter opfyldelse af visse formelle krav. I 
artikel 34 og 35 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 er begrundelserne for manglende 
anerkendelse af en retsafgørelse fra en anden medlemsstat beskrevet. På appelniveau kan 
domstolen, hvor appellen er indgivet, afvise eller ophæve en erklæring om eksigibilitet med 
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samme begrundelser som de begrundelser, der evt. kan forhindre anerkendelse af en dom 
afsagt i en anden medlemsstat. EU-lovgivningen omfatter ingen regulering af den materielle 
ret, hvori betingelserne for underholdsbidrag eller den reelle fuldbyrdelsesprocedure er 
fastsat. Disse spørgsmål reguleres gennem den nationale lovgivning i hver enkelt 
medlemsstat. Ud fra den antagelse, at den tjekkiske retsafgørelse vedrører underholdsbidrag, 
er der ifølge de oplysninger, som andrageren har fremlagt, intet der tyder på, at de tjekkiske 
eller tyske myndigheder ikke har anvendt EU-lovgivningen korrekt i dette tilfælde.

Hvad angår henvisningen i andragendet til strafferetlige spørgsmål skal det bemærkes, at 
andrageren tilsyneladende ikke påvirkes direkte af proceduren med hensyn til fuldbyrdelse i 
Tyskland af frihedsstraf, der er pålagt en anden person i Tjekkiet. Forvaltningen af 
strafferetten hører primært under medlemsstaternes kompetenceområde frem for EU's. 
Gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af frihedsstraf i EU er reguleret gennem EU-
lovgivningen i henhold til Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om 
anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af 
frihedsstraf eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den 
Europæiske Union. Da Tyskland endnu ikke har gennemført rammeafgørelsen i den nationale 
lovgivning og ikke er forpligtet til at gøre det før den 5. december 2011, er retssager i 
Tyskland vedrørende fuldbyrdelse af frihedsstraf, der er idømt af en tjekkisk domstol, (endnu) 
ikke underlagt EU-lovgivningen og dermed heller ikke gennemgang fra EU-organernes side. 
Det skal dog fremhæves, at alle EU-medlemsstater er forpligtet til at føre straffesager i fuld 
overensstemmelse med artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention, og at det 
først og fremmest er domstolene i medlemsstaterne, der har ansvaret for at sikre, at 
straffesager føres i overensstemmelse med principperne i den europæiske 
menneskerettighedskonvention.

Konklusion

På grundlag af de forelagte oplysninger har de sager, der er beskrevet, enten ikke nogen 
relation til eksisterende EU-lovgivning, eller også er der – under forudsætning af at EU-
bestemmelserne om underholdsbidrag finder anvendelse – intet som tyder på, at 
medlemsstaternes myndigheder ikke har anvendt de pågældende bestemmelser korrekt."


