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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1778/2009, adresată de H. M., de cetățenie germană, privind 
recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești în Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că, în Republica Cehă, hotărârile judecătorești pot fi cumpărate prin 
mituirea judecătorilor corupți. Aceste hotărâri trebuie apoi recunoscute și executate în alte 
state ale Uniunii Europene. Petiționarul oferă ca exemplu o serie de tranzacții comerciale 
legale din Germania ale unor cetățeni germani care au fost „reconstruite” de către un 
judecător ceh de așa natură încât au fost considerate ilegale, aplicându-se ulterior sancțiuni pe 
care petiționarul le consideră ca fiind arbitrare. Tribunalele și autoritățile legale trebuie să 
recunoască integral aceste hotărâri și să le execute. Petiționarul însuși a fost, la rândul său, 
victima acestor practici. El a fost obligat printr-o hotărâre pronunțată în Cehia să plătească o 
pensie alimentară în valoare de 300 000 de euro. În consecință, petiționarul solicită revizuirea 
legislației europene, astfel încât hotărârile judecătorești cumpărate prin mituirea judecătorilor 
corupți să nu mai poată fi recunoscute în alte țări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiția

Petiționarul, cetățean german, descrie în detaliu o cauză de drept civil și o cauză de drept 
penal în care tribunale din Republica Cehă au luat decizii care, în opinia sa, sunt arbitrare și 
incompatibile cu statul de drept. În consecință, acesta susține că astfel de decizii nu ar trebui 
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să fie recunoscute în alte state membre.

În ceea ce privește cauza de drept civil, petiționarul susține că un tribunal ceh l-a obligat să-i 
plătească fostei soții pensie alimentară și cheltuieli de aproape 300 000 euro. Potrivit 
petiționarului, fosta soție a solicitat ulterior executarea în Germania a acestei hotărâri 
pronunțate în Cehia. Prin intermediul avocatului său, aceasta se pare că a solicitat și o 
percheziție a apartamentului părinților petiționarului. Mai mult, petiționarul menționează în 
plângerea sa că a solicitat instanțelor cehe o reducere a pensiei alimentare. Acesta nu a 
furnizat niciun document doveditor referitor la aceste proceduri desfășurate în Germania și 
Republica Cehă și nici nu a oferit detalii privind rezultatul acestora.

Partea petiției referitoare la dreptul penal privește executarea în Germania a unei pedepse 
privative de libertate pronunțate în Republica Cehă. În această cauză de drept penal, un alt 
cetățean German a fost condamnat în Republica Cehă la o pedeapsă cu închisoarea de cinci 
ani pentru diferite infracțiuni economice. Tribunalul german de primă instanță a hotărât că 
pedeapsa privativă de libertate pronunțată în Cehia poate fi executată în Germania, în 
concordanță cu legislația germană privind asistența juridică internațională în materie penală 
(Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen). Această decizie a fost confirmată 
de către Kammergericht la apel. Celălalt cetățean resortisant german a formulat o plângere 
constituțională către Curtea Constituțională Federală în septembrie 2009. Documentele 
anexate plângerii nu conțin nicio informație referitoare la rezultatul acestei plângeri 
constituționale.

Petiționarul a solicitat inițial intervenția Ombudsmanului în cauza sa. Întrucât plângerea 
petiționarului nu ținea de competența acestuia, a fost transferată la Comisia pentru petiții.

Observațiile Comisiei

În domeniul dreptului civil, obiectivul Uniunii Europene este, deși în anumite condiții, de a 
permite ca hotărârile pronunțate într-un stat membru să fie direct recunoscute și executate în 
celelalte state membre. Din descrierea petiționarului a sentinței cehe nu reiese în mod clar 
dacă suma în cauză reprezintă o solicitare în urma lichidării unui regim matrimonial sau 
reprezintă pensia alimentară restantă, așa cum susține petiționarul. În cazul în care această 
sentință face referire la lichidarea unui regim matrimonial, nu există în prezent nicio legislație 
europeană în domeniu care să fie reglementată de legi naționale și convenții internaționale. Cu 
toate acestea, legislația europeană reglementează jurisdicția instanțelor statelor membre cu 
privire la obligațiile de plată a pensiei alimentare. Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 44/2001 al Consiliului1 oferă creditorului pensiei alimentare posibilitatea de a da în 
judecată debitorul pensiei alimentare în fața tribunalelor de la locul domiciliului sau reședinței 
obișnuite a creditorului cu scopul de a obține pensia alimentară în cazul în care debitorul sau 
debitoarea nu își îndeplinește obligațiile de plată a pensiei alimentare de bunăvoie. O hotărâre 
pronunțată de aceste instanțe va fi recunoscută și pusă în aplicare în oricare alt stat membru în 
temeiul normelor stabilite în regulamentul menționat. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al 
Consiliului prevede un sistem de recunoaștere automată și un sistem de încuviințare a 
executării în cazul în care această încuviințare este pronunțată după îndeplinirea anumitor 
cerințe formale. Articolele 34 și 35 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului 
                                               
1 JO L 12, 16.1.2001, p. 1-23 
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stabilește temeiurile nerecunoașterii unei hotărâri pronunțate într-un alt stat membru. În faza 
de apel, instanța către care a fost formulat apelul poate respinge sau revoca o încuviințare a 
executării în aceleași temeiuri care pot împiedica recunoașterea unei hotărâri pronunțate într-
un alt stat membru. Legislația europeană nu reglementează dreptul material care să conțină 
condițiile de plată a pensiei alimentare sau procedura de executare efectivă. Aceste chestiuni 
sunt reglementate de legislația națională a fiecărui stat membru. Presupunând că sentința cehă 
se referă la pensia alimentară, din informațiile furnizate de către petiționar nu reiese faptul că 
autoritățile cehe sau germane au aplicat greșit legislația UE în acest caz.

În măsura în care petiționarul face trimitere la chestiuni de justiție penală, trebuie reținut 
faptul că petiționarul nu pare să fie afectat în mod direct de procedurile referitoare la 
executarea în Germania a unei pedepse privative de libertate impuse unei alte persoane în 
Republica Cehă. În fond, justiția penală este mai curând de competența statelor membre decât 
de cea a Uniunii Europene. Cu toate acestea, recunoașterea reciprocă și executarea pedepselor 
privative de libertate în UE va fi reglementată de legislația UE în cadrul Deciziei-cadru 
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce a hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse privative de 
libertate sau măsuri care implică privarea de libertate în scopul executării lor în cadrul Uniunii 
Europene. Întrucât Germania încă nu a transpus această decizie-cadru în legislația națională, 
lucru pe care este obligată să-l facă până la 5 decembrie 2011, procedurile referitoare la 
executarea în Germania a unei pedepse privative de libertate pronunțate în Republica Cehă nu 
sunt (încă) reglementate de legislația Uniunii Europene și, astfel, nu sunt supuse controlului 
organismelor UE. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că toate statele membre au 
obligația de a derula procedurile penale în conformitate cu articolul 6 din Convenția 
europeană a drepturilor omului (CEDO) și că este mai întâi de toate responsabilitatea 
instanțelor statelor membre să se asigure că procedurile penale respectă standardele CEDO.

Concluzie

În baza informațiilor furnizate, fie cauzele descrise de petiționar nu au o legătură cu legislația 
europeană în vigoare, fie, presupunând că normele UE referitoare la solicitările de pensie 
alimentară se aplică, nu există niciun indiciu referitor la aplicarea incorectă a acestor norme 
de către autoritățile statelor membre.


