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Betreft: Verzoekschrift 342/2011, ingediend door František Piskura (Slowaakse 
nationaliteit), over zijn verzoek om gerechtigheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is in rechterlijke uitspraken in Slowakije en door het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens in het gelijk gesteld, maar er is nooit gevolg gegeven aan deze uitspraken, 
ondanks de verzoeken die hij gedurende meer dan 15 jaar aan alle instanties hiertoe heeft 
gedaan. Hij is daarom van mening dat de Slowaakse Republiek niet kan worden beschouwd 
als een staat waarin de rechtsstaat voorop staat. Hij verzoekt het Europees Parlement hem te 
helpen om gerechtigheid te krijgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 juni 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011.
Op grond van de informatie die door indiener is verstrekt, lijkt zijn zaak niet onder de 
bevoegdheid van de Europese Unie te vallen. Indiener verstrekt geen nadere informatie over 
de omstandigheden betreffende de zaak die is behandeld door de Slowaakse gerechtshoven en 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op grond van deze informatie zou de 
Commissie kunnen bepalen of de Europese wetgeving hierop van toepassing is. Uit het 
verzoekschrift blijkt evenmin of het om een civiele zaak, handelszaak of publiekrechtelijke 
zaak gaat. 

Duidelijk is wel dat indiener al vijftien jaar lang probeert om naleving van deze rechterlijke 
uitspraken af te dwingen. Gezien dit tijdsbestek lijkt het dan ook te gaan om vonnissen die 
ruimschoots vóór de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie zijn uitgesproken. De 
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beslissing van de Slowaakse rechtbank kan derhalve niet genomen zijn op grond van een 
instrument van het communautaire recht, dat voor Slowakije pas van kracht werd op het 
moment dat het land in 2004 toetrad tot de EU. 
Naar de huidige stand van het Unierecht valt de tenuitvoerlegging van beslissingen (in civiele 
en handelszaken) in een lidstaat volledig onder de nationale wetgeving. Het Unierecht bepaalt 
weliswaar hoe een buitenlandse beslissing wordt erkend en als uitvoerbaar wordt aangemerkt 
in een andere lidstaat, maar heeft geen invloed op de wijze van uitvoering in die lidstaat. 
Op grond van de door indiener naar voren gebrachte feiten kan evenmin worden 
geconcludeerd dat Slowakije het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft 
geschonden. Volgens artikel 51, lid 1 van het Handvest zijn de bepalingen van het handvest 
gericht tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. 
Maar aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, aangezien de weigering van Slowakije om de 
rechtelijke uitspraken ten gunste van indiener uit te voeren, niet binnen het toepassingsgebied 
van het communautaire recht lijkt te vallen.


