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Θέμα: Αναφορά 0342/2011, του František Piskura, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την έκκλησή του για απονομή δικαιοσύνης

1. Περίληψη της αναφοράς

Δικαστικές αποφάσεις υπέρ του αναφέροντος έχουν εκδοθεί τόσο στη Σλοβακία όσο και από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά δεν εφαρμόσθηκαν ποτέ, παρά 
τις προσφυγές του σε όλους τους βαθμούς δικαιοσύνης επί περισσότερα από 15 χρόνια. Ως εκ 
τούτου, ο ίδιος θεωρεί ότι η Σλοβακική Δημοκρατία δεν πρέπει να θεωρείται κράτος όπου 
ισχύει το κράτος δικαίου. Ζητεί από το Κοινοβούλιο να τον βοηθήσει να λάβει δικαιοσύνη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Βάσει των πληροφοριών που παρείχε ο αναφέρων, η υπόθεσή του δεν φαίνεται να εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αναφέρων δεν δίνει λεπτομέρειες για τα 
στοιχεία της υπόθεσης την οποία αφορούν οι αποφάσεις του δικαστηρίου της Σλοβακίας ή 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράγμα που θα έδινε τη 
δυνατότητα στην Επιτροπή να αποφανθεί για το αν μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προκειμένη περίπτωση. Από την αναφορά δεν φαίνεται καν αν η 
υπόθεση αφορά αστική ή εμπορική υπόθεση ή υπόθεση δημοσίου δικαίου. 

Κρίνοντας από το γεγονός ότι ο αναφέρων προσπαθεί να επιτύχει την επιβολή των 
συγκεκριμένων δικαστικών αποφάσεων εδώ και 15 έτη, φαίνεται ότι οι εν λόγω δικαστικές 
αποφάσεις εκδόθηκαν αρκετό καιρό πριν από την προσχώρηση της Σλοβακίας στην 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, η απόφαση του σλοβακικού δικαστηρίου δεν μπορεί να 
ελήφθη βάσει μέσου της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τέθηκε σε ισχύ για τη 
Σλοβακία το νωρίτερο το 2004 όταν η χώρα προσχώρησε στην ΕΕ.

Βάσει του ισχύοντος σήμερα κοινοτικού δικαίου, η επιβολή δικαστικών αποφάσεων (σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις) στα κράτη μέλη όπου εκδόθηκαν διέπεται αποκλειστικά 
από την εθνική νομοθεσία. Η κοινοτική νομοθεσία ορίζει τον τρόπο αναγνώρισης και 
κήρυξης εκτελεστής μιας δικαστικής απόφασης της αλλοδαπής σε άλλο κράτος μέλος, αλλά 
δεν διέπει τους όρους επιβολής της στο εν λόγω κράτος μέλος. 

Επίσης, από τα στοιχεία που υπέβαλε ο αναφέρων δεν φαίνεται να έχει παραβιάσει η 
Σλοβακική Δημοκρατία τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με 
το άρθρο 51, παράγραφος 1, του Χάρτη, οι διατάξεις του απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο 
όταν αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Δεδομένου ότι η μη εφαρμογή από τη 
Σλοβακική Δημοκρατία δικαστικών αποφάσεων υπέρ του αναφέροντος δεν φαίνεται να 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος αυτός δεν 
πληρούται.


