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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0342/2011, którą złożył František Piskura (Słowacja) w sprawie apelu 
o sprawiedliwość

1. Streszczenie petycji

Orzeczenia sądowe wydane na Słowacji i przez Europejski Trybunał Praw Człowieka były 
przychylne dla składającego petycję, ale nigdy nie zostały wyegzekwowane, pomimo 
kierowanych przez 15 lat odwołań składającego petycję do wszystkich instancji. W związku 
z tym jego zdaniem Słowacja nie powinna być uważana za państwo prawa. Zwraca się on do 
Parlamentu Europejskiego o udzielenie mu pomocy w dochodzeniu sprawiedliwości.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Informacje dostarczone przez składającego petycję pozwalają na stwierdzenie, że sprawa ta 
należy do kompetencji Unii Europejskiej. Składający petycję nie dostarczył szczegółowych 
informacji dotyczących okoliczności sprawy, w której orzeczenia wydały słowacki sąd 
i Europejski Trybunał Praw Człowieka, co pozwoliłoby Komisji określić, czy w tym 
przypadku może być stosowane prawo Unii Europejskiej. Z petycji nie wynika nawet, czy 
chodzi o sprawę cywilną i handlową, czy o sprawę podlegającą prawu publicznemu. 

Biorąc pod uwagę to, że składający petycję starał się wyegzekwować orzeczenia sądowe, 
o których mowa, przez ostatnich 15 lat można stwierdzić, że orzeczenia te zostały wydane 
przed przystąpieniem Słowacji do Unii Europejskiej. Istnieje więc możliwość, że decyzja 
słowackiego sądu nie została podjęta na podstawie któregokolwiek z instrumentów prawa 
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Unii Europejskiej, z których najwcześniejsze weszły w życie na Słowacji wraz 
z przystąpieniem tego państwa do UE w 2004 r. 

Jak stanowi obecne prawo Unii, wykonanie orzeczeń (w sprawach cywilnych i handlowych) 
w państwie członkowskim, w którym zostały one wydane, podlega w całości prawu 
krajowemu. Prawo Unii określa sposób uznawania orzeczeń zagranicznych i stwierdzania ich 
wykonalności w innym państwie członkowskim, ale nie reguluje sposobu ich wykonywania 
w tym państwie. 

Z faktów przedstawionych przez składającego petycję nie wynika również, aby Republika 
Słowacka naruszyła postanowienia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Zgodnie 
z art. 51 ust. 1 karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich 
wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one prawo Unii. Ponieważ kwestia braku wykonania 
orzeczeń sądu przez Republikę Słowacką na korzyść składającego petycję nie wchodzi 
w zakres prawa Unii, warunek ten nie jest spełniony.


