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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0342/2011, ko iesniedza Slovākijas valstspiederīgais 
František Piskura, par viņa aicinājumu pēc taisnīguma

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir attaisnots ar viņam labvēlīgiem tiesas lēmumiem Slovākijā un 
Eiropas Cilvēktiesību tiesā, bet lēmumi nekad nav tikuši izpildīti, neskatoties uz viņa 15 gadu 
laikā iesniegtajām apelācijām visās instancēs. Tādēļ viņš uzskata, ka Slovākijas Republika 
nav jāuzskata par valsti, kurā valda tiesiskums. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu palīdzēt viņam 
panākt taisnīgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 28. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nešķiet, ka viņa gadījums būtu 
Eiropas Savienības kompetencē. Lūgumraksta iesniedzējs nesniedz sīkāku informāciju par 
lietas, uz kuru attiecas Slovākijas tiesas vai Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumi, 
apstākļiem, kas ļautu Komisijai noteikt, vai šajā gadījumā varētu būtu piemērojami Eiropas 
Savienības tiesību akti. No lūgumraksta nevar pat izsecināt, vai šī lieta attiecas uz civillietām 
un komerclietām vai tā ir publisko tiesību priekšmets.

Spriežot pēc informācijas, ka lūgumraksta iesniedzējs ir centies panākt attiecīgo tiesas 
spriedumu izpildi pēdējos 15 gadus, šķiet, ka šie spriedumi tika pasludināti, pirms Slovākija 
pievienojās Eiropas Savienībai. Slovākijas tiesas lēmums tādējādi nevarēja būt pieņemts, 
pamatojoties uz kādu no Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas Slovākijā stājās spēkā ne 
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agrāk par valsts pievienošanos ES 2004. gadā.

Kā pašlaik noteikts Savienības tiesību aktos, spriedumu izpildi (civillietās un komerclietās) 
dalībvalstī, kurā tie pieņemti, pilnībā reglamentē valsts tiesību akti. Savienības tiesību aktos ir 
noteikts, kā ārvalstu spriedumus atzīst un pasludina par izpildāmiem citā dalībvalstī, bet nav 
noteikta izpildes kārtība attiecīgajā dalībvalstī.

No lūgumraksta iesniedzēja norādītās informācijas neizriet arī, ka Slovākijas Republika 
pārkāpusi Eiropas Pamattiesību hartu. Saskaņā ar hartas 51. panta 1. punktu tās noteikumi tiek 
piemēroti dalībvalstīm tikai, kad tās īsteno Eiropas Savienības tiesību aktus. Tā kā Slovākijas 
Republikas tiesas spriedumus neizpilde par labu lūgumraksta iesniedzējam neattiecas uz 
Eiropas Savienības tiesību aktu jomu, šis nosacījums nav izpildīts.


