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Suġġett: Petizzjoni 0342/2011, imressqa minn František Piskura, ta’ ċittadinanza 
Slovakka, dwar l-appell tiegħu għal ġustizzja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ibbenefika minn sentenzi tal-qorti fis-Slovakkja u minn sentenzi tal-Qorti 
Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem li nqatgħu favuru, iżda s-sentenzi qatt ma ġew infurzati, 
minkejja l-appelli tiegħu lill-istanzi kollha għal aktar minn 15-il sena. Għalhekk, hu jqis li r-
Repubblika Slovakka ma titqiesx bħala stat fejn l-istat tad-dritt jipprevali. Huwa jitlob lill-
Parlament Ewropew jgħinu biex issirlu ġustizzja.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Ġunju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202 (6) tar-Regolament).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant, jidher li l-każ tiegħu jaqa’ fi ħdan il-
kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Il-petizzjonant ma jagħti ebda dettall dwar iċ-ċirkostanzi tal-
każ li ġie ttrattat permezz tas-sentenzi tal-qorti Slovakka jew tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet 
tal-Bniedem li jippermettu lill-Kummissjoni tistabbilixxi jekk il-liġi tal-Unjoni Ewropea tistax 
tiġi applikata f’dan il-każ. Mill-petizzjoni lanqas ma jirriżulta jekk il-każ jikkonċernax 
kwistjoni ċivili u kummerċjali jew inkella kwistjoni tal-liġi pubblika. 

Meta wieħed jikkunsidra l-fatt li l-petizzjonant ipprova jinforza d-deċiżjonijiet tal-qorti 
inkwistjoni għal dawn l-aħħar 15-il sena, jidher li dawn is-sentenzi ngħataw ħafna qabel l-
adeżjoni tas-Slovakkja mal-Unjoni Ewropea. Għaldaqstant, ma jistax ikun li d-deċiżjoni tal-
qorti Slovakka ttieħdet abbażi ta’ xi strument tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, liema strument ma 
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daħalx fis-seħħ fis-Slovakkja qabel ma l-pajjiż ingħaqad mal-UE fl-2004. 

Skont il-liġi attwali tal-Unjoni, l-infurzar tas-sentenzi (fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali) fl-
Istat Membru fejn dawn ikunu nqatgħu huwa rregolat għalkollox mil-liġi nazzjonali. Il-liġi 
tal-Unjoni tistabbilixxi kif sentenza barranija tiġi rikonoxxuta u ddikjarata infurzabbli fi Stat 
Membru ieħor iżda ma tirregolax il-modalitajiet tal-infurzar f’dak l-Istat Membru.  

Mill-fatti li ġew sottomessi mill-petizzjonant, ma jidhirx li r-Repubblika Slovakka kisret il-
Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta, id-
dispożizzjonijiet tagħha huma intiżi għall-Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-
liġi tal-Unjoni. Billi l-fatt li r-Repubblika Slovakka ma infurzatx is-sentenzi tal-qorti favur il-
petizzjonant ma jaqax fl-ambitu tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, din il-kundizzjoni ma ġitex 
issodisfata.


