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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1778/2009 dėl abipusio teismo sprendimų pripažinimo Europoje, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis H. M.

1. Peticijos santrauka

Anot peticijos pateikėjo, Čekijoje galima papirkti korumpuotus teisėjus, kad šie priimtų 
atitinkamą teismo sprendimą. Šie sprendimai turi būti pripažįstami ir vykdomi kitose ES 
šalyse. Peticijos pateikėjas kaip pavyzdį nurodo Vokietijos piliečių savo šalyje vykdomus 
teisėtus verslo sandorius, kuriuos Čekijos teisėjas „iš naujo išaiškino“ ir paskelbė 
draudžiamais ir, pasak peticijos pateikėjo, už juos atitinkamai taikomos nepagrįstos sankcijos.
Teismai ir kitos teisinės institucijos turi šiuos teismo sprendimus be išlygų pripažinti ir 
vykdyti. Peticijos pateikėjas pat nukentėjo nuo tokios praktikos, nes remiantis Čekijoje 
priimtu teismo sprendimu, jis priverstas sumokėti 300 000 EUR alimentų. Jis prašo peržiūrėti 
Europos teisės aktus, kad nebereiktų pripažinti kitų šalių papirktų korumpuotų teisėjų priimtų 
teismo sprendimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas, Vokietijos pilietis, išsamiai pasakoja apie civilinės ir baudžiamosios 
teisės bylą, kurioje Čekijos teismai priėmė, jo nuomone, nepagrįstus ir teisinės valstybės 
principo neatitinkančius sprendimus. Todėl jis teigia, kad tokių sprendimų kitos valstybės 
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narės neturėtų pripažinti.

Dėl civilinės teisės bylos peticijos pateikėjas teigia, kad Čekijos teismas jam nurodė sumokėti 
buvusiai žmonai beveik 300 000 EUR alimentams ir išlaidoms padengti. Pasak peticijos 
pateikėjo, jo buvusi žmona vėliau kreipėsi dėl šio Čekijos sprendimo vykdymo Vokietijoje.
Per teisininką ji neva taip pat kreipėsi, kad būtų priimtas orderis apieškoti peticijos pateikėjo 
tėvų būtą. Be to, peticijos pateikėjas savo skunde nurodo, kad jis kreipėsi į Čekijos teismus 
dėl alimentų sumažinimo. Jis nepateikė jokių dokumentų, įrodančių, kad toks procesas vyktų 
Vokietijoje ir Čekijoje, taip pat nepateikė jokių duomenų apie bylos baigtį.

Peticijoje aptarti baudžiamosios teisės bylos aspektai susiję su Čekijoje nustatytos laisvės 
atėmimo bausmės vykdymu Vokietijoje. Šioje baudžiamojoje byloje kitas Vokietijos pilietis 
buvo nuteistas Čekijoje, jam už įvairius ekonominius nusikaltimus skirta penkerių metų 
laisvės atėmimo bausmė. Vokietijos pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Čekijos 
skirta laisvės atėmimo bausmė turi būti vykdoma Vokietijoje pagal Vokietijos įstatymą dėl 
tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose (Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen). Padavus apeliacinį skundą, Kammergericht patvirtino šį 
sprendimą. Kitas Vokietijos pilietis Federaliniam konstituciniam teismui 2009 m. rugsėjo 
mėn. pateikė konstitucinį skundą. Prie skundo pridėtuose dokumentuose nepateikta jokios 
informacijos apie šio konstitucinio skundo rezultatus.

Peticijos pateikėjas iš pradžių prašė, kad į šią bylą įsikištų Europos ombudsmenas. Kadangi 
peticijos pateikėjo skundo nagrinėti ombudsmenas neturėjo įgaliojimų, skundas perduotas 
Peticijų komitetui.

Komisijos pastabos

Civilinės teisės srityje Europos Sąjungos tikslas, laikantis tam tikrų apsaugos priemonių, yra 
sudaryti tokias sąlygas, kad vienoje valstybėje narėje priimti sprendimai būtų tiesiogiai
pripažinti ir vykdomi kitose valstybėse narėse. Iš peticijos pateikėjo pateikto Čekijos 
vykdomojo rašto aprašymo nėra aišku, ar nurodyta suma yra ieškinio dėl santuokinės 
nuosavybės statuso panaikinimo ir jos padalinimo suma, ar tai yra peticijos pateikėjo nurodyta 
nesumokėtų alimentų suma. Jeigu šis vykdomasis raštas priimtas dėl santuokinės nuosavybės 
statuso panaikinimo ir jos padalijimo, ES teisės aktai šios srities šiuo metu nereglamentuoja –
taikoma nacionalinė teisė ir tarptautinės konvencijos. Tačiau ES teisė reglamentuoja valstybių 
narių teismų jurisdikciją įsipareigojimų mokėti alimentus srityje. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 44/20011 5 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė alimentų nesumokėjusiam asmeniui, 
jeigu jis savanoriškai nevykdo įsipareigojimų mokėti alimentus, iškelti bylą kreditoriaus 
nuolatinės gyvenamosios arba gyvenamosios vietos teismuose. Tokių teismų priimti 
sprendimai kitose valstybėse narėse bus pripažinti ir vykdomi remiantis pirmiau nurodytame 
reglamente nustatytomis taisyklėmis. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 nustatyta 
automatiško pripažinimo ir sprendimo paskelbimo vykdytinu, kai įvykdomi tam tikri formalūs 
reikalavimai, sistema. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 34 ir 35 straipsniuose nustatyti 
kitoje valstybėje narėje priimto sprendimo nepripažinimo pagrindai. Apeliaciniame etape 
teismas, kuriam pateikiama apeliacija, gali atsisakyti skelbti sprendimą vykdytinu arba 
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panaikinti paskelbimą vykdytinu remdamasis tais pačiais pagrindais, dėl kurių kitoje 
valstybėje narėje priimti sprendimai gali būti nepripažinti. ES teisė nereglamentuoja 
materialinės teisės normų, nustatančių alimentų sąlygas arba faktines sprendimų vykdymo 
procedūras. Šiuos aspektus reglamentuoja kiekvienos valstybės narės nacionalinė teisė. Jeigu 
Čekijos vykdomasis raštas priimtas dėl alimentų, peticijos pateikėjo pateiktoje informacijoje 
nėra požymių, kad Čekijos arba Vokietijos valdžios institucijos šioje byloje ES teisę taikė 
neteisingai.

Dėl peticijos pateikėjo nurodomų baudžiamųjų bylos aspektų reikia pažymėti, kad peticijos 
pareiškėjas nėra tiesiogiai susijęs su procesu dėl Čekijoje kitam asmeniui nustatytos laisvės 
atėmimo bausmės vykdymo Vokietijoje. Iš esmės baudžiamojo teisingumo vykdymas visų 
pirma yra valstybių narių, o ne Europos Sąjungos kompetencijos dalykas. Tačiau laisvės 
atėmimo bausmės pripažinimą ir vykdymą ES reglamentuoja ES teisės aktas – 2008 m. 
lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių 
baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo 
bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje.
Kadangi Vokietija šio pamatinio sprendimo dar neperkėlė į savo vidaus teisę – tai turi 
padaryti tik iki 2011 m. gruodžio 5 d., – Vokietijoje vykstančiame procese, susijusiame su 
Čekijoje skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymu, Europos Sąjungos teisė, taigi ir ES 
institucijų priežiūra, (dar) netaikoma. Tačiau reikia pažymėti, kad visos ES valstybės narės 
baudžiamąjį procesą privalo vykdyti sąžiningai, laikydamosi Europos žmogaus teisių 
konvencijos (EŽTK) 6 straipsnio ir kad būtent valstybių narių teismai turi pirmiausia 
užtikrinti, kad baudžiamasis procesas atitiktų EŽKT reikalavimus.

Išvados

Remiantis pateikta informacija, nė viena peticijos pateikėjo nurodyta byla nėra susijusi su 
galiojančia ES teise arba, jeigu darytume prielaidą, kad taikomos ES normos, 
reglamentuojančios ieškinius dėl alimentų, nėra požymių, kad valstybių narių institucijos būtų 
šias normas taikiusios netinkamai.“


