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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1778/2009, którą złożył H.M. (Niemcy) w sprawie wzajemnego 
uznawania wyroków w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że w Czechach wyroki sądu można kupować, dając łapówki 
skorumpowanym sędziom. Następnie wyroki te muszą być uznawane i wykonywane w 
innych krajach UE. Jako przykład składający petycję przytacza pewne transakcje dokonane 
przez niemieckich przedsiębiorców, które w Niemczech są legalne, lecz przez czeskiego 
sędziego zostały uznane za nielegalne i podlegające karom, które według składającego 
petycję są wyznaczane arbitralnie. Sądy i inne organy sądowe mają obowiązek pełnego 
uznawania i wykonywania takich wyroków. Składający petycję padł ofiarą wspomnianej 
praktyki i czeski sąd nakazał mu zapłatę 300 000 euro alimentów. W związku z tym 
składający petycję domaga się zmiany europejskiego prawodawstwa, aby wyroki kupowane w 
innych krajach dzięki dawaniu łapówek skorumpowanym sędziom nie musiały być dłużej 
uznawane.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycja

Składający petycję, obywatel Niemiec, szczegółowo opisuje sprawę z powództwa cywilnego i 
sprawę karną, w których orzekały czeskie sądy i których decyzje, jego zdaniem, zostały 
podjęte arbitralnie i niezgodnie z zasadą państwa prawa. Składający petycję uważa w związku 
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z tym, że takie decyzje nie powinny być uznawane w innych państwach członkowskich.

Odnośnie do przedmiotowej sprawy z powództwa cywilnego składający petycję stwierdza, że 
czeski sąd nakazał mu zapłatę prawie 300 000 euro alimentów i kosztów na rzecz jego byłej 
żony. Następnie jego była żona wystąpiła o wykonanie wspomnianej decyzji czeskiego sądu 
w Niemczech. Za pośrednictwem swojego prawnika miała też rzekomo wystąpić o nakaz 
przeszukania mieszkania rodziców składającego petycję. Składający petycję zaznacza 
ponadto w swej skardze, że wystąpił do sądów w Czechach o obniżenie zasądzonych 
alimentów. Nie dostarczył jednak żadnej dokumentacji dowodowej poświadczającej 
przedmiotowe postępowania w Niemczech i Czechach ani nie przedstawił żadnych 
szczegółów dotyczących ich wyniku.

Część petycji odnosząca się do sprawy karnej dotyczy wykonania w Niemczech wyroku 
pozbawienia wolności wydanego w Czechach. W sprawie tej inny obywatel Niemiec został 
skazany w Czechach na pięć lat pozbawienia wolności za popełnienie różnych przestępstw 
gospodarczych. Niemiecki sąd pierwszej instancji orzekł, że czeski wyrok pozbawienia 
wolności może być wykonany w Niemczech zgodnie z niemiecką ustawą o międzynarodowej 
pomocy prawnej w sprawach karnych (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen). Decyzja ta została potwierdzona przez sąd Kammergericht w drodze apelacji. 
Wspomniany obywatel Niemiec wniósł skargę konstytucyjną do Federalnego Trybunału 
Konstytucyjnego we wrześniu 2009 r. Dokumenty załączone do tej skargi nie zawierają 
żadnej informacji dotyczącej rozstrzygnięcia powyższej skargi konstytucyjnej.

Składający petycję początkowo zwrócił się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
z prośbą o interwencję w jego sprawie. Skarga składającego petycję została jednak 
przekazana do Komisji Petycji, ponieważ nie wchodziła w zakres kompetencji Rzecznika.

Uwagi Komisji

W dziedzinie prawa cywilnego celem Unii Europejskiej jest, z zachowaniem pewnych 
środków zabezpieczających, umożliwienie bezpośredniego uznawania i wykonywania w 
państwie członkowskim decyzji wydanych w innym państwie członkowskim. Z opisu decyzji 
czeskiego sądu, przedstawionego przez składającego petycję, nie wynika jasno, czy zasądzona 
kwota dotyczy roszczenia wynikającego z rozwiązania majątkowych stosunków małżeńskich 
i podziału majątku, czy też, jak utrzymuje składający petycję, stanowi zaległe alimenty. Jeśli 
przedmiotowa decyzja dotyczy rozwiązania majątkowych stosunków małżeńskich i podziału 
majątku, to należy zaznaczyć, że obecnie ta dziedzina nie podlega żadnym przepisom UE i 
jest regulowana na mocy ustawodawstw krajowych i międzynarodowych konwencji. UE 
reguluje jednak jurysdykcję sądów państw członkowskich w sprawach dotyczących 
zobowiązań alimentacyjnych. Art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/20011stwarza 
uprawnionemu do alimentów możliwość pozwania dłużnika alimentacyjnego przed sądem 
właściwym dla miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu uprawnionego w celu 
otrzymania alimentów, jeśli dłużnik nie wywiązuje się dobrowolnie ze swoich zobowiązań 
alimentacyjnych. Wyrok wydany przez taki sąd zostanie – na podstawie przepisów 
powyższego rozporządzenia – uznany i wykonany w każdym innym państwie członkowskim. 
Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 przewidziano system automatycznego 
                                               
1Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1–23. 
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uznawania oraz system stwierdzania wykonalności, w ramach którego takie stwierdzenie 
wydawane jest po spełnieniu pewnych wymogów formalnych. W art. 34 i 35 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 44/2001 określono warunki nieuznawania wyroku wydanego w innym 
państwie członkowskim. W postępowaniu odwoławczym sąd, do którego odwołanie zostało 
wniesione, może odmówić wydania stwierdzenia wykonalności lub je uchylić z tych samych 
względów, które mogą spowodować nieuznanie wyroku wydanego w innym państwie 
członkowskim. Przepisy unijne nie regulują prawa materialnego ustanawiającego warunki 
świadczeń alimentacyjnych lub odnośnej procedury ich egzekwowania. Kwestie te są 
regulowane przepisami krajowymi każdego państwa członkowskiego. Zakładając, że decyzja 
czeskiego sądu odnosi się do alimentów, nie ma żadnych podstaw – w oparciu o informacje 
dostarczone przez składającego petycję – do stwierdzenia, że czeskie lub niemieckie władze 
niewłaściwie zastosowały przepisy unijne w tej sprawie.

Jeśli zaś chodzi o część petycji dotyczą sądownictwa karnego, należy zauważyć, że 
składający petycję nie wydaje się być osobą bezpośrednio zainteresowaną w postępowaniu 
odnoszącym się do wykonania w Niemczech wyroku pozbawienia wolności wydanego na 
inną osobę w Czechach. W istocie zarządzanie sądownictwem karnym leży raczej w gestii 
państw członkowskich, a nie Unii Europejskiej. Wzajemne uznawanie i wykonywanie 
wyroków pozbawienia wolności w UE będzie jednak regulowane przepisami unijnymi 
zgodnie z decyzją ramową Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu 
zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub 
inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii 
Europejskiej. Jako że Niemcy nie dokonały jeszcze przeniesienia postanowień powyższej 
decyzji ramowej do krajowego porządku prawnego, co zobowiązane są uczynić najpóźniej do 
dnia 5 grudnia 2011 r., postępowanie toczące się w Niemczech w sprawie wykonania wyroku 
pozbawienia wolności orzeczonego w Czechach nie podlega (jeszcze) prawu Unii 
Europejskiej i tym samym nie jest przedmiotem nadzoru organów UE. Należy jednak 
podkreślić, że wszystkie państwa członkowskie UE są zobowiązane na mocy art. 6 
europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) do rzetelnego prowadzenia postępowań 
karnych oraz że to przede wszystkim na sądach państw członkowskich spoczywa obowiązek 
dopilnowania tego, by postępowania karne spełniały normy EKPC.

Wniosek

Z dostarczonych informacji wynika, że żadna ze spraw opisanych przez składającego petycję 
nie ma związku z obowiązującym prawem UE. Nie ma też żadnych podstaw do stwierdzenia, 
przy założeniu, że przepisy unijne dotyczące roszczeń alimentacyjnych miałyby tu 
zastosowanie, że władze państw członkowskich zastosowały te przepisy niewłaściwie.


