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petíció az igazság érvényesüléséről

1. A petíció összefoglalása

A Szlovák bíróságok, illetve az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek is a 
petíció benyújtójának javára határoztak, azonban az ítéleteket annak ellenére nem hajtották 
végre, hogy a petíció benyújtója az elmúlt több mint 15 évben végigjárt minden fórumot. A 
petíció benyújtójának véleménye szerint a Szlovák Köztársaság ezért nem tekinthető 
jogállamnak. A petíció benyújtója az Európai Parlamentet segítségét kéri az igazság 
érvényesülése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója által adott tájékoztatás alapján úgy tűnik, hogy ez az ügy nem tartozik az 
Európai Unió hatáskörébe. A petíció benyújtója nem adott részletes információkat azon ügy 
körülményeiről, amellyel a szlovák bíróság vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
döntései foglalkoztak, amelyek alapján a Bizottság meghatározhatta volna, hogy az Európai 
Unió joga alkalmazandó-e ebben az ügyben. Még az sem derül ki a petícióból, hogy az ügy 
polgári és kereskedelmi jogi, vagy pedig közjogi kérdéseket érint-e. 

Abból kiindulva, hogy a petíció benyújtója az elmúlt 15 évben próbálta érvényesíteni szóban 
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forgó bírósági döntéseket, úgy tűnik, hogy ezeket az ítéleteket jóval Szlovákia uniós 
csatlakozása előtt fogadták el. A szlovák bíróság határozatát ezért nem hozhatták meg 
semmilyen uniós jogi eszköz alapján, amelyek legkorábban 2004-ben léptek hatályba 
Szlovákia tekintetében, amikor is az ország csatlakozott az EU-hoz. 

Az uniós jog jelenlegi állása szerint a (polgári és kereskedelmi ügyekben hozott) ítéleteknek a 
meghozataluk szerinti tagállamban való végrehajtására teljes egészében a nemzeti jog az 
irányadó. Az uniós jog azt határozza meg, hogy a külföldi ítéletet miként ismerik el és 
nyilvánítják végrehajthatóvá egy másik tagállamban, azonban nem szabályozza a végrehajtás 
alaki szabályait ebben a tagállamban. 

A petíció benyújtója által ismertetett tényekből az sem tűnik ki, hogy a Szlovák Köztársaság 
megsértette az EU Alapjogi Chartáját. A Charta 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta 
rendelkezései csak az uniós jog végrehajtása során kötik a tagállamokat. Mivel az, hogy a 
Szlovák Köztársaság elmulasztotta végrehajtani a petíció benyújtójának kedvező bírósági 
döntést, láthatóan nem tartozik az uniós jog hatálya alá, így ez a feltétel nem teljesül.


