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Tema: Peticija Nr. 0342/2011 dėl peticijos pateikėjo prašymo užtikrinti teisingumą, 
kurią pateikė Slovakijos pilietis František Piskura

1. Peticijos santrauka

Slovakijos teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė peticijos pateikėjui palankius 
sprendimus, tačiau tie sprendimai niekada nebuvo įvykdyti, net ir kai jis dėl to per 15 metų ne 
vieną kartą kreipėsi į visas instancijas. Todėl jis mano, kad Slovakijos Respublikos nereikėtų 
laikyti valstybe, kurioje laikomasi teisinės valstybės principo. Jis prašo Europos Parlamento 
pagalbos siekiant teisingumo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija atrodo, kad šis atvejis nepriskirtinas 
Europos Sąjungos kompetencijai. Peticijos pateikėjas išsamiau neaprašo atvejo, išnagrinėto 
Slovakijos teismo arba Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimuose, aplinkybių, o tai 
leistų Komisijai nustatyti, ar šiam atvejui galėtų būti taikoma Europos Sąjungos teisė. Iš 
peticijos netgi neaišku, ar atvejis susijęs su civilinės ir komercinės teisės klausimu ar 
viešosios teisės klausimu. 

Sprendžiant iš to, kad peticijos pateikėjas penkiolika metų siekė, kad atitinkami teismų 
sprendimai būtų įvykdyti, atrodo, kad šie sprendimai priimti gerokai anksčiau, nei Slovakija 
įstojo į Europos Sąjungą. Todėl Slovakijos teismo sprendimas negalėjo būti priimtas remiantis 
bet kuriuo Europos Sąjungos teisės, kuri Slovakijoje įsigaliojo ne anksčiau kaip tada, kai šalis 
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2004 m. įstojo į ES, aktu. 

Vadovaujantis šiuo metu galiojančia ES teise, sprendimų vykdymas (civilinėse ir komercinėse 
bylose) valstybėje narėje, kurioje jie priimti, reglamentuojamas vien pagal nacionalinę teisę. 
Pagal ES teisę nustatoma, kaip užsienio šalyje priimtas sprendimas pripažįstamas ir 
skelbiamas vykdytinu kitoje valstybėje narėje, tačiau nereglamentuojamos jų vykdymo toje 
valstybėje narėje sąlygos. 

Iš peticijos pateikėjo aprašytų aplinkybių taip pat neatrodo, kad Slovakijos Respublika 
pažeidė Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Pagal šios chartijos 51 straipsnio 1 dalį 
jos nuostatos taikomos valstybėms narėms tik tada, kai šios įgyvendina ES teisę. Kadangi 
atrodo, kad tai, jog Slovakijos Respublika neįvykdė peticijos pateikėjui palankių teismo 
sprendimų, nepatenka į Europos Sąjungos teisės taikymo sritį, ši sąlyga neįgyvendinta.“


