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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint Csehországban korrupt bíráktól bírói ítéletek vásárolhatók, 
amelyeket a többi uniós ország köteles elismerni és végrehajtani. A petíció benyújtója 
példaként olyan, Németországban legális üzleti tranzakciókat említ, amelyeket a cseh bíróság 
úgy „rekonstruál”, hogy azok büntethetővé válnak, majd – a petíció benyújtója szerint –
önkényes szankciókkal sújtja azokat. A bíróságoknak és más igazságszolgáltatási szerveknek 
teljes egészében el kell ismerniük és végre kell hajtaniuk ezeket az ítéleteket. A petíció 
benyújtója maga is e gyakorlat áldozatává vált, mert egy cseh ítélet arra kényszerítette, hogy 
300 000 euró tartásdíjat fizessen. A petíció benyújtója az európai jogszabályok 
felülvizsgálatát kéri annak érdekében, hogy a korrupt bíráktól megvásárolt ítéleteket a többi 
ország többé ne legyen köteles elismerni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció

A petíció benyújtója, aki német állampolgár, egy olyan polgári jogi és egy olyan büntetőjogi 
ügyet ír le részletesen, amelyben cseh bíróságok hoztak – véleménye szerint – önkényes és a 
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jogállamisággal összeegyeztethetetlen határozatokat. Ennélfogva azzal érvel, hogy e 
határozatokat más tagállamokban nem szabadna elismerni.

Ami a polgári jogi ügyet illeti, a petíció benyújtója azt állítja, hogy egy cseh bíróság 
elrendelte, hogy fizessen elvált feleségének csaknem 300 000 eurót tartásdíj és költségek 
címén. A petíció benyújtója szerint elvált felesége ezt követően a cseh határozat 
végrehajtásáért folyamodott Németországban. Az elvált feleség ügyvédjén keresztül állítólag 
a petíció benyújtója szüleinek lakásában házkutatás elrendelésére irányuló végzés iránti 
kérelmet is benyújtott. Ezen túlmenően a petíció benyújtója panaszában jelzi, hogy a cseh 
bíróságoknál kérte a tartásdíj csökkentését. Panaszában nem szolgált a Németországban és 
Csehországban zajló ezen eljárásokra vonatkozó okirati bizonyítékokkal, és nem részletezte 
azok kimenetelét sem.

A petíció büntetőjogi része egy szabadságvesztéssel járó cseh ítélet németországi 
végrehajtására vonatkozik. Ebben a büntetőügyben egy másik német állampolgárt ítéltek el 
Csehországban, és különféle gazdasági bűncselekmények miatt öt év letöltendő 
börtönbüntetésre ítélték. Az elsőfokú német bíróság úgy döntött, hogy a szabadságvesztéssel 
járó cseh ítélet Németországban a büntetőügyekben nyújtott nemzetközi jogsegélyről szóló 
német törvénnyel (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen) összhangban 
végrehajtható. Ezt a határozatot a fellebbezés tárgyában eljáró Kammergericht megerősítette. 
A másik német állampolgár 2009 szeptemberében alkotmányossági panaszt nyújtott be a 
Szövetségi Alkotmánybírósághoz. A panaszban szereplő dokumentumok nem tartalmaznak 
semmiféle információt ezen alkotmányossági panasz kimenetelét illetően.

A petíció benyújtója először az európai ombudsmant kérte, hogy avatkozzon be az ügybe. 
Mivel a petíció benyújtójának panasza nem tartozik az ombudsman hatáskörébe, a panaszt 
áttették a Petíciós Bizottsághoz.

A Bizottság észrevételei

A polgári jog területén az Európai Unió célkitűzése, hogy – bizonyos biztosítékokra is 
figyelemmel – lehetővé váljon a valamely tagállamban hozott határozatoknak más 
tagállamokban történő közvetlen elismerése és végrehajtása. A petíció benyújtója által a cseh 
határozatra vonatkozóan adott leírásból nem egyértelmű, hogy a szóban forgó összeg a 
házassági vagyon felszámolásából és megosztásából eredő igényre vonatkozik-e, vagy a 
petíció benyújtójának állítása szerinti tartásdíjhátralékot jelent. Amennyiben a határozat a 
házassági vagyon felszámolására és megosztására vonatkozik, úgy jelenleg ezen a területen 
nincs uniós jogszabály, és arra a nemzeti jog és a nemzetközi egyezmények az irányadók. Az 
uniós jog azonban szabályozza a tartási kötelezettségekkel kapcsolatos ügyekben a tagállami 
bíróságok joghatóságát. A 44/2001/EK tanácsi rendelet1 5. cikkének (2) bekezdése 
lehetőséget ad arra, hogy a tartásdíj jogosultja a lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási 
helyének bírósága előtt perelje a tartásdíj kötelezettjét a tartásdíj megszerzése céljából, ha a 
kötelezett önként nem tesz eleget a tartásdíjjal kapcsolatos kötelezettségeinek. Az e bíróságok 
által hozott ítéletet a fent említett rendeletben megállapított szabályok alapján minden más 
tagállamban elismerik és végrehajtják. A 44/2001/EK tanácsi rendelet automatikus elismerés 
rendszerét, valamint a végrehajthatóság megállapításának rendszerét írja elő abban az esetben, 
                                               
1 HL L 12., 2001.1.16., 1–23. o. 
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ha a végrehajthatóság megállapításáról bizonyos alaki követelmények teljesítése esetében 
döntés születik. A 44/2001/EK tanácsi rendelet 34. és 35. cikke meghatározza, hogy milyen 
okokból lehet egy valamely másik tagállamban hozott ítélet nem elismerhető. A fellebbezési 
szakaszban a fellebbezés tárgyában eljáró bíróság ugyanazokból az okokból tagadhatja meg 
vagy vonhatja vissza a végrehajthatóság megállapítását, mint amelyek egy másik tagállamban 
hozott ítélet elismerését megakadályozhatják. Az uniós jog nem szabályozza a tartásdíjra 
vonatkozó feltételekre vonatkozó anyagi jogot, illetve a tényleges végrehajtási eljárást. Ezeket 
a kérdéseket az egyes tagállamok nemzeti jogszabályai szabályozzák. Azt feltételezve, hogy a 
cseh határozat a tartásdíjra vonatkozik, a petíció benyújtója által biztosított információkból 
nem derül ki, hogy a cseh vagy a német hatóságok helytelenül alkalmazták volna az uniós 
jogot ebben az esetben.

Ami a petíciónak a büntetőügyre vonatkozó részét illeti, meg kell jegyezni, hogy úgy tűnik, 
hogy a petíció benyújtóját nem érinti közvetlenül a Csehországban valamely más személlyel 
szemben kiszabott, szabadságvesztéssel járó ítélet Németországban való végrehajtásával 
kapcsolatos eljárás. A büntető igazságszolgáltatás lényegében elsősorban a tagállamok, és 
nem pedig az Európai Unió hatáskörébe tartozik. A szabadságvesztéssel járó ítéletek EU-
szerte történő kölcsönös elismerését és végrehajtását azonban a kölcsönös elismerés elvének 
büntetőügyekben hozott, szabadságvesztés büntetéseket kiszabó vagy szabadságelvonással 
járó intézkedéseket alkalmazó ítéleteknek az Európai Unióban való végrehajtása céljából 
történő alkalmazásáról szóló, 2008. november 27-i 2008/909/IB tanácsi kerethatározat fogja 
szabályozni. Mivel Németország még nem ültette át ezt a kerethatározatot belső jogába – amit 
csak 2011. december 5-ig kell megtennie – a Csehországban kiszabott, szabadságvesztéssel 
járó ítélet végrehajtásával kapcsolatban Németországban folyamatban lévő eljárások (még) 
nem tartoznak az uniós jog hatálya alá, ekként pedig az uniós szervek általi felügyelet alá 
sem. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az emberi jogokról szóló európai egyezmény (EJEE) 
6. cikke értelmében valamennyi uniós tagállam köteles a büntetőeljárásokat tisztességesen 
lefolytatni, valamint hogy legelső sorban a tagállami bíróságok feladata annak biztosítása, 
hogy a büntetőeljárások megfeleljenek az EJEE normáinak.

Következtetés

A benyújtott információk alapján a petíció benyújtója által leírt egyik eset sem kapcsolódik a 
fennálló uniós joghoz, illetve – feltéve, hogy a tartásdíj iránti igényekkel kapcsolatos uniós 
szabályok alkalmazandók – nincs arra utaló jelzés, hogy ezeket a szabályokat a tagállami 
hatóságok helytelenül alkalmazták volna.


