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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0342/2011 af František Piskura, slovakisk statsborger, om hans appel 
om, at retfærdigheden sker fyldest

1. Sammendrag

Domstole i Slovakiet og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har truffet afgørelser i 
andragerens favør, men disse afgørelser er aldrig blevet fuldbyrdet trods andragerens 
henvendelser til alle instanser i over 15 år. Han mener derfor, at Den Slovakiske Republik 
ikke kan betegnes som et retssamfund. Han beder Europa-Parlamentet hjælpe ham med at 
sikre, at retfærdigheden sker fyldest.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"På baggrund af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, synes denne sag ikke at 
henhøre under EU's kompetenceområde. Andrageren fremlægger ikke præcise oplysninger 
om omstændighederne i den sag, der er behandlet i afgørelserne fra den slovakiske domstol 
eller Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som kan give Kommissionen mulighed for 
at bestemme, hvorvidt EU-lovgivningen kan være gældende i denne sag. Det fremgår end 
ikke af andragendet, hvorvidt sagen ligger inden for det civil- og handelsretlige område eller 
den offentlige ret. 

At dømme ud fra det faktum, at andrageren har forsøgt at få håndhævet de pågældende 
retsafgørelser i de seneste 15 år, ser det ud til, at disse domme blev afsagt, længe før 
Slovakiet tiltrådte EU. Den slovakiske domstols afgørelse kan derfor ikke være foretaget på 
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baggrund af noget instrument i EU-lovgivningen, der tidligst trådte i kraft for Slovakiet, da 
landet tiltrådte Unionen i 2004. 

I henhold til den nuværende EU-lovgivning reguleres fuldbyrdelsen af retsafgørelser (på det 
civil- og handelsretlige område) i den medlemsstat, hvor de er afsagt, udelukkende af den 
nationale lovgivning. EU-lovgivningen fastsætter, hvordan en udenlandsk retsafgørelse 
anerkendes og erklæres eksigibel i en anden medlemsstat, men regulerer ikke bestemmelserne 
for håndhævelsen i den pågældende medlemsstat. 

Det fremgår heller ikke af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, at Den Slovakiske 
Republik har overtrådt Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. I 
henhold til chartrets artikel 51, stk. 1, er bestemmelserne heri kun rettet til medlemsstaterne, 
når de gennemfører EU-lovgivningen. Eftersom Den Slovakiske Republiks manglende 
håndhævelse af retsafgørelser i andragerens favør ikke synes at henhøre under EU-
lovgivningens anvendelsesområde, er denne betingelse ikke opfyldt."


