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Θέμα: Αναφορά 1778/2009, του H. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, στην Τσεχία διεφθαρμένοι δικαστές μπορούν να εξαγοραστούν 
για να εκδώσουν δικαστικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει στη συνέχεια να 
αναγνωριστούν σε άλλες χώρες της ΕΕ και να εκτελεστούν. Ο αναφέρων χρησιμοποιεί ως 
παράδειγμα νόμιμες επιχειρηματικές πράξεις που έλαβαν χώρα στη Γερμανία από Γερμανούς 
οι οποίες «αναδιατυπώθηκαν» κατά τέτοιον τρόπο από τσέχο δικαστή ώστε να 
στοιχειοθετούν αδικήματα και κατόπιν αυτού οδήγησαν στην επιβολή, σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, φανταστικών κυρώσεων. Τα δικαστήρια και τα δικαιοδοτικά όργανα πρέπει να 
αναγνωρίζουν πλήρως τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις και να τις εκτελούν. Και ο ίδιος ο 
αναφέρων έχει πέσει θύμα αυτής της πρακτικής. Υποχρεώθηκε, βάσει απόφασης τσεχικού 
δικαστηρίου, να καταβάλει 300 000 ευρώ για διατροφή. Ο αναφέρων ζητεί την αναθεώρηση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να αναγνωρίζονται οι δικαστικές 
αποφάσεις που έχουν «αγοραστεί» από διεφθαρμένους δικαστές σε άλλες χώρες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, γερμανός υπήκοος, περιγράφει λεπτομερώς μια υπόθεση αστικού και μια 
υπόθεση ποινικού δικαίου, κατά την οποία τσεχικά δικαστήρια έλαβαν αποφάσεις που, κατά 
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την άποψή του, είναι αυθαίρετες και ασύμβατες με το κράτος δικαίου. Υποστηρίζει, συνεπώς, 
ότι οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να αναγνωρίζονται σε άλλα κράτη μέλη.

Όσον αφορά την υπόθεση αστικού δικαίου, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τσεχικό δικαστήριο 
τον υποχρέωσε να καταβάλει περίπου 300.000 ευρώ στην πρώην σύζυγό του για διατροφή 
και έξοδα. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η πρώην σύζυγός του υπέβαλε στη συνέχεια αίτηση 
για την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης του τσεχικού δικαστηρίου στη Γερμανία. Μέσω του 
δικηγόρου της φέρεται επίσης ότι ζήτησε την έκδοση απόφασης για τη διενέργεια έρευνας 
στο διαμέρισμα των γονέων του αναφέροντος. Επιπλέον, ο αναφέρων δηλώνει στην 
καταγγελία του ότι κατέθεσε προσφυγή στα τσεχικά δικαστήρια για μείωση της διατροφής. 
Δεν έχει προσκομίσει τυχόν αποδεικτικά έγγραφα όσον αφορά την παρούσα διαδικασία στη 
Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία ούτε έχει παράσχει κάποια διευκρίνιση σχετικά με την 
έκβασή της.

Το ποινικό τμήμα της αναφοράς αφορά την εκτέλεση στη Γερμανία στερητικής της 
ελευθερίας ποινής που εκδόθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία. Σε αυτήν την ποινική υπόθεση 
ένας άλλος γερμανός υπήκοος καταδικάστηκε στην Τσεχική Δημοκρατία σε πενταετή ποινή 
φυλάκισης για διάφορες οικονομικές παραβάσεις. Το γερμανικό πρωτοβάθμιο δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι η στερητική της ελευθερίας ποινή που εκδόθηκε στην Τσεχική Δημοκρατία 
μπορεί να εκτελεστεί στη Γερμανία σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο περί διεθνούς 
δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen). Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Kammergericht κατόπιν προσφυγής. Ο 
άλλος γερμανός υπήκοος κατέθεσε συνταγματική καταγγελία ενώπιον του Ομοσπονδιακού 
Συνταγματικού Δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο του 2009. Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην 
καταγγελία δεν περιέχουν κανένα στοιχείο σχετικά με την έκβαση αυτής της συνταγματικής
καταγγελίας.

Ο αναφέρων αρχικά ζήτησε από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να παρέμβει στην περίπτωσή 
του. Δεδομένου ότι η καταγγελία του αναφέροντος δεν ενέπιπτε στο πλαίσιο της εντολής του 
Διαμεσολαβητή, διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή Αναφορών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Στον τομέα του αστικού δικαίου, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, με την επιφύλαξη 
ορισμένων εγγυήσεων, οι αποφάσεις που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος να αναγνωρίζονται 
άμεσα και να εκτελούνται στα άλλα κράτη μέλη. Από την περιγραφή της απόφασης του 
τσεχικού δικαστηρίου από τον αναφέροντα δεν καθίσταται σαφές αν το εν λόγω ποσό αφορά 
αξίωση που απορρέει από την εκκαθάριση και διανομή του εκ του γάμου περιουσιακού 
καθεστώτος ή αντιπροσωπεύει οφειλές διατροφής, όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων. Εάν η 
απόφαση αυτή αφορά την εκκαθάριση και διανομή του εκ του γάμου περιουσιακού 
καθεστώτος, δεν υπάρχει σήμερα νομοθεσία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα, ο οποίος διέπεται 
από την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις. Ωστόσο, η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει 
τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των κρατών μελών σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής. Το 
άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/20011 του Συμβουλίου προσφέρει τη 
δυνατότητα στον δικαιούχο της διατροφής να ασκήσει αγωγή κατά του υπόχρεου της 
διατροφής ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας ή συνήθους διαμονής του 
                                               
1 ΕΕ L012 της 16.01.01, σ. 1-23 
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δικαιούχου για τη χορήγηση διατροφής, εάν ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει οικειοθελώς τις 
υποχρεώσεις διατροφής του/της. Η απόφαση που εκδίδεται από τα δικαστήρια αυτά θα 
αναγνωρίζεται και θα εκτελείται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος βάσει των κανόνων που 
ορίζονται στον προαναφερόμενο κανονισμό. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συμβουλίου προβλέπει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης και σύστημα κηρύξεως της 
εκτελεστότητας σε περιπτώσεις όπου η δήλωση αυτή εκδίδεται μετά την εκπλήρωση 
ορισμένων τυπικών προϋποθέσεων. Τα άρθρα 34 και 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 
του Συμβουλίου καθορίζουν τους λόγους μη αναγνώρισης απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Στο στάδιο της προσφυγής, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκείται η 
προσφυγή μπορεί να απορρίψει ή να ανακαλέσει την κήρυξη της εκτελεστότητας για τους 
ίδιους λόγους με εκείνους που ενδέχεται να εμποδίζουν την αναγνώριση της απόφασης που 
εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος. Η νομοθεσία της ΕΕ δεν ρυθμίζει το ουσιαστικό δίκαιο περί 
καθορισμού των όρων διατροφής ή την πραγματική διαδικασία εκτέλεσης. Αυτά τα ζητήματα 
ρυθμίζονται από την εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους. Υποθέτοντας ότι η απόφαση 
του τσεχικού δικαστηρίου αφορά διατροφή, από τα στοιχεία που παρέχει ο αναφέρων δεν 
προκύπτουν ενδείξεις ότι οι τσεχικές ή οι γερμανικές αρχές εφάρμοσαν εσφαλμένα το δίκαιο 
της ΕΕ στην υπόθεση αυτή.

Ως προς την αναφορά σε ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο
αναφέρων δεν φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από τις διαδικασίες σχετικά με την εκτέλεση 
στη Γερμανία μιας στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε σε άλλο πρόσωπο στην 
Τσεχική Δημοκρατία. Στην ουσία, η διαχείριση της ποινικής δικαιοσύνης ανήκει πρωτίστως 
στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, η 
αμοιβαία αναγνώριση και η εκτέλεση στερητικών της ελευθερίας ποινών σε ολόκληρη την 
ΕΕ θα πρέπει να ρυθμίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ στο πλαίσιο της απόφασης πλαισίου 
του Συμβουλίου 2008/909/ΔΕΥ της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις οι οποίες 
επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, 
για τον σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι η Γερμανία δεν 
έχει ακόμη μεταφέρει την εν λόγω απόφαση πλαίσιο στο εθνικό της δίκαιο, πράγμα το οποίο 
είναι υποχρεωμένη να πράξει έως τις 5 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η διαδικασία στη 
Γερμανία σχετικά με την εκτέλεση της στερητικής της ελευθερίας ποινής που επιβλήθηκε 
στην Τσεχική Δημοκρατία δεν υπόκειται (ακόμη) στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
συνεπώς, σε εποπτεία από όργανα της ΕΕ. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διεξάγουν ποινικές διαδικασίες κατά τρόπο δίκαιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και ότι εναπόκειται κατά πρώτο και κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι η ποινική διαδικασία συμμορφώνεται 
με τα πρότυπα της ΕΣΔΑ.

Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, είτε οι υποθέσεις που περιγράφονται από τον 
αναφέροντα δεν συνδέονται με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ είτε, εάν υποτεθεί ότι οι 
διατάξεις της ΕΕ που αφορούν τις αξιώσεις διατροφής ισχύουν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη 
εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων αυτών από τις αρχές των κρατών μελών.


