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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1778/2009, ingediend door H. M. (Duitse nationaliteit), over de 
wederzijdse erkenning van vonnissen in Europa

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener kunnen in Tsjechië rechterlijke vonnissen worden gekocht van corrupte 
rechters. Deze vonnissen moeten dan in andere EU-landen erkend en ten uitvoer gelegd 
worden. Indiener noemt als voorbeeld in Duitsland legale zakelijke transacties van Duitsers 
die door een Tsjechische rechter zodanig worden "gereconstrueerd" dat zij strafbaar worden 
en vervolgens met, volgens indiener, fantasiesancties worden bestraft. Rechtbanken en 
justitiële organen moeten deze vonnissen volledig erkennen en ten uitvoer leggen. Indiener 
zelf is ook slachtoffer geworden van deze praktijk. Hij werd door een Tsjechisch vonnis 
gedwongen EUR 300 000 aan alimentatie te betalen. Indiener verzoekt om herziening van de 
Europese wetgeving, zodat gekochte vonnissen van corrupte rechters in andere landen niet 
langer erkend behoeven te worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift

Indiener, die de Duitse nationaliteit bezit, geeft een gedetailleerde beschrijving van een civiele 
zaak en een strafzaak waarin Tsjechische rechtbanken beslissingen hebben genomen die in 
zijn ogen willekeurig zijn en onverenigbaar met de rechtstaat. Daarom stelt hij dat dergelijke 
beslissingen niet erkend zouden moeten worden in andere lidstaten.
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Wat de civiele zaak betreft, beweert indiener dat hij door een Tsjechische rechtbank is 
veroordeeld om bijna EUR 300 000 alimentatie te betalen aan zijn ex-vrouw. Volgens 
indiener heeft zijn ex-vrouw vervolgens verzocht om dit Tsjechische vonnis in Duitsland ten
uitvoer te leggen. Via haar advocaat zou zij ook een aanvraag hebben ingediend voor het doen 
van een huiszoeking in de woning van de ouders van indiener. Verder geeft indiener in zijn 
klacht aan dat hij bij de Tsjechische rechtbanken een verzoek heeft ingediend om de 
alimentatie te verlagen. Hij heeft nog geen schriftelijke bewijzen verstrekt over deze 
procedures in Duitsland en Tsjechië en ook geen details gegeven over de uitkomsten.

Het strafrechtelijke deel van het verzoekschrift heeft betrekking op de tenuitvoerlegging van 
een Tsjechische vrijheidsstraf in Duitsland. In deze strafzaak was een andere Duitse 
onderdaan in Tsjechië tot een gevangenisstraf van vijf jaar veroordeeld voor verschillende 
economische delicten. De Duitse rechtbank oordeelde in eerste instantie dat de Tsjechische 
vrijheidsstraf in Duitsland kon worden uitgezeten overeenkomstig de Duitse Wet betreffende 
de internationale rechtsbijstand in strafzaken (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen). Dit besluit is in beroep bevestigd door het Kammergericht. De andere Duitse 
onderdaan heeft in september 2009 een grondwettelijke klacht ingediend bij het 
Bundesverfassungsgericht. De documenten die bij de klacht zijn ingesloten, bevatten geen 
informatie over de uitslag van deze grondwettelijke klacht.

Indiener heeft in eerste instantie een beroep gedaan op de Europese ombudsman om in zijn 
zaak tussenbeide te komen. Aangezien de klacht van indiener buiten het mandaat van de 
ombudsman viel, is deze doorgestuurd naar de Commissie verzoekschriften.

Opmerkingen van de commissie

Op het gebied van het civiele recht is het doel van de Europese Unie om, mits bepaalde 
waarborgen worden geboden, besluiten die in een lidstaat zijn genomen direct te laten 
erkennen en ten uitvoer te laten leggen in de andere lidstaten. Uit de beschrijving die indiener 
geeft van het Tsjechische besluit wordt niet duidelijk of het desbetreffende bedrag betrekking 
heeft op een claim die voortkomt uit de vereffening en verdeling van een 
huwelijksvermogensregime of op een alimentatieschuld, zoals indiener beweert. Als het 
besluit betrekking heeft op de vereffening en verdeling van een huwelijksvermogensregime, is 
er momenteel geen EU-wetgeving op dit gebied, dat wordt geregeld door nationale wetgeving 
en internationale verdragen. De jurisdictie van de rechtbanken van de lidstaten in zaken met 
betrekking tot alimentatieverplichtingen valt echter wel onder het EU-recht. Artikel 5, lid 2 
van Verordening (EG) nr. 44/20011 van de Raad biedt een alimentatiegerechtigde de
mogelijkheid de alimentatieplichtige aan te klagen bij de rechtbanken van de woonplaats of 
gewoonlijke verblijfplaats van de gerechtigde teneinde alimentatie te krijgen, als de 
alimentatieplichtige zijn of haar alimentatieverplichtingen niet vrijwillig nakomt. Een vonnis 
van deze rechtbanken zal, op grond van de regels die in bovengenoemde verordening zijn 
vastgelegd, in elke andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer gelegd. Verordening (EG) nr. 
44/2001 van de Raad voorziet in een stelsel van automatische erkenning en een stelsel van 
verklaring van tenuitvoerlegging, waarbij een dergelijke verklaring wordt gegeven wanneer 
aan bepaalde formele vereisten is voldaan. In artikel 34 en 35 van Verordening (EG) nr. 
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44/2001 van de Raad worden de gronden uiteengezet voor het niet erkennen van een 
beslissing die in een andere lidstaat is genomen. In de beroepsfase kan de rechtbank waar het 
beroep is aangetekend een verklaring van tenuitvoerlegging weigeren of herroepen op 
dezelfde gronden als die gelden om erkenning te verhinderen van een beslissing die in een 
andere lidstaat is genomen. De EU-wetgeving bevat geen bepalingen voor het materiële recht 
waarin de voorwaarden worden vastgesteld voor alimentatie of de daadwerkelijke 
tenuitvoerleggingsprocedure. Deze zaken worden geregeld door de nationale wetgeving van 
elke lidstaat Ervan uitgaand dat de Tsjechische beslissing betrekking heeft op alimentatie, is 
er, op grond van de informatie die door indiener is verschaft, geen aanwijzing dat de 
Tsjechische of de Duitse autoriteiten in dit geval het EU-recht onjuist hebben toegepast.

Voor zover indiener refereert aan strafrechtelijke zaken, moet worden opgemerkt dat indiener 
niet rechtstreeks getroffen lijkt te zijn door de procedures met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging in Duitsland van een vrijheidsstraf die in Tsjechië is opgelegd aan iemand 
anders. In materieel opzicht valt de strafvonnisbevoegdheid primair onder de bevoegdheid 
van lidstaten, en niet onder die van de Europese Unie. Wederzijdse erkenning en 
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen in de gehele EU zal echter door het EU-recht worden 
geregeld krachtens Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de 
toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij 
vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog 
op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie. Aangezien Duitsland dit kaderbesluit nog 
niet in nationaal recht heeft omgezet (wat pas op 5 december 2011 hoeft te gebeuren), vallen 
de procedures in Duitsland met betrekking tot de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf die 
in Tsjechië is opgelegd (nog) niet onder het EU-recht en dus ook niet onder toezicht van EU-
organen. Opgemerkt moet echter wel worden dat alle EU-lidstaten verplicht zijn strafzaken 
eerlijk te behandelen overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens (EVRM) en dat het eerst en vooral een zaak is voor rechtbanken van 
de lidstaten om ervoor te zorgen dat strafprocedures voldoen aan EVRM-standaarden.

Conclusie

Op grond van de verschafte informatie heeft geen van de zaken die door indiener worden 
beschreven een relatie met bestaand EU-recht, of is er, aangenomen dat er EU-regels met 
betrekking tot alimentatievorderingen van toepassing waren, geen aanwijzing dat deze regels 
onjuist zijn toegepast door autoriteiten van lidstaten.


