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Ref.: Petiția nr. 0342/2011, adresată de František Piskura, de cetățenie slovacă, 
privind apelul său la justiție

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a beneficiat de hotărâri în favoarea sa pronunțate de instanțe din Slovacia și de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în favoarea sa, însă hotărârile nu au fost puse în 
aplicare niciodată, în pofida apelurilor sale înaintate tuturor instanțelor timp de peste 15 ani. 
Prin urmare, acesta consideră că Slovacia nu trebuie considerată un stat în care statul de drept 
prevalează. Petiționarul solicită Parlamentului European să îl ajute în obținerea justiției.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, se pare că situația acestuia nu se încadrează în 
competența Uniunii Europene. Petiționarul nu furnizează detalii cu privire la circumstanțele 
cauzei soluționate prin hotărârile instanței slovace sau ale Curții Europene a Drepturilor 
Omului, care ar permite Comisiei să stabilească dacă dreptul Uniunii Europene ar putea fi 
aplicabil în acest caz. Din petiție nu rezultă nici măcar dacă respectiva cauză se referă la o 
chestiune civilă și comercială sau la o chestiune de drept public.

Judecând după faptul că petiționarul a încercat să pună în aplicare hotărârile judecătorești în 
cauză pe parcursul ultimilor 15 ani, se pare că aceste hotărâri au fost pronunțate cu mult 
înainte de aderarea Slovaciei la Uniunea Europeană. Prin urmare, nu este posibil ca hotărârea 
instanței slovace să fi fost luată pe baza unui instrument al legislației Uniunii Europene, care a 
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intrat în vigoare în Slovacia cel mai devreme atunci când țara a aderat la UE în 2004.

Așa cum se prezintă acum dreptul Uniunii, executarea hotărârilor judecătorești (în materie 
civilă și comercială) în statul membru în care acestea au fost emise este reglementată în 
întregime de legislația națională. Legislația Uniunii stabilește modul în care o hotărâre străină 
este recunoscută și declarată executorie într-un alt stat membru, însă nu reglementează 
modalitățile de executare în acest stat membru.

De asemenea, din faptele prezentate de petiționar nu rezultă că Republica Slovacă a încălcat 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Conform dispozițiilor articolului 51 
alineatul (1) din Cartă, prevederile acesteia se adresează statelor membre numai atunci când 
acestea pun în aplicare dreptul Uniunii. Având în vedere că neexecutarea, de către Republica 
Slovacă, a hotărârilor judecătorești pronunțate în favoarea petiționarului nu pare să se 
încadreze în domeniul de aplicare a dreptului Uniunii Europene, această condiție nu este 
îndeplinită.


