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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0342/2011, внесена от František Piskura, със словашко 
гражданство, относно неговия зов за справедливост

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е спечелил съдебни решения в своя полза в Словакия и от 
Европейския съд по правата на човека, но решенията никога не са били изпълнени, 
въпреки неговите жалби до всички инстанции в продължение на над 15 години. Поради 
това той счита, че Словашката република не следва да бъде считана за правова 
държава. Той моли Европейския парламент да му помогне да получи справедливост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Въз основа на информацията, представена от вносителя на петицията, изглежда, че 
неговият случай не е от сферата на компетентност на Европейския съюз. Вносителят не 
предоставя подробности относно обстоятелствата по делото, което е било разгледано от 
словашкия съд или от Европейския съд по правата на човека, за да позволи на 
Комисията да определи дали в случая е приложимо правото на Европейския съюз. От 
петицията не става ясно дори дали случаят засяга граждански или търговски въпрос, 
или пък въпрос от сферата на публичното право.

Предвид факта, че вносителят се е опитвал да наложи изпълнението на посочените 
съдебни решения през последните 15 години, изглежда, че те са били издадени доста 
преди Словакия да се присъедини към Европейския съюз. Решението на словашкия съд 
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следователно не е било взето въз основа на какъвто и да било инструмент от правото на 
Европейския съюз, който е влязъл в сила в Словакия най-рано към момента на 
присъединяване на страната към ЕС през 2004 г.

Съгласно действащото право на Съюза изпълнението на съдебните решения (по 
гражданските и търговските въпроси) в държавите-членки, в които са били издадени, се 
урежда изцяло от националното право. Правото на Съюза определя как дадено съдебно 
решение, издадено в една страна, се признава и обявява за изпълнимо в друга държава-
членка, но не урежда реда и условията на изпълнение на решението в тази държава-
членка.

От фактите, предоставени от вносителя на петицията, също така не изглежда 
Словашката република да е нарушила Европейската харта на основните права.
Съгласно член 51, параграф 1 от нея, клаузите на хартата се отнасят до държавите-
членки, когато те прилагат правото на Съюза. Тъй като неизпълнението от страна на 
Словашката република на съдебните решения, издадени в полза на вносителя, изглежда 
не е в обхвата на правото на Европейския съюз, то горното условие не е изпълнено.


