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1. Zhrnutie obsahu petície

Súd na Slovensku aj Európsky súd pre ľudské práva vydali rozhodnutia v prospech 
predkladateľa petície, no rozhodnutia sa nikdy nevykonali ani napriek tomu, že uplynulých 15 
rokov adresoval výzvy všetkým inštanciám. Domnieva sa preto, že Slovenskú republiku 
nemožno považovať za štát, v ktorom sa uplatňujú zásady právneho štátu. Žiada Európsky 
parlament, aby mu pomohol dosiahnuť spravodlivosť.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. júna 2011. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. septembra 2011

Na základe informácií, ktoré predkladateľ petície poskytol, sa nezdá, že by tento prípad patril 
do kompetencie Európskej únie. Predkladateľ petície neuvádza podrobnosti okolností prípadu, 
v ktorom vydali rozhodnutia slovenský súd alebo Európsky súd pre ľudské práva, ktoré by 
Komisii umožnili určiť, či možno v tomto prípade uplatňovať právo Európskej únie. Dokonca 
ani z petície nevyplýva, či sa prípad týka občianskej a obchodnej záležitosti alebo otázky 
verejného práva. 

Ak sa vezme do úvahy to, že sa prekladateľ petície snaží uplatňovať dané rozhodnutia súdu už 
celých 15 rokov, zdá sa, že tieto rozsudky boli vynesené ešte pred tým, než sa Slovensko 
pripojilo k Európskej únii. Rozhodnutie slovenského súdu preto nemohlo byť prijaté na 
základe niektorého z nástrojov práva Európskej únie, ktoré pre Slovensko nadobudli účinnosť 



PE473.767v01-00 2/2 CM\879042SK.doc

SK

najskôr od momentu, keď táto krajina vstúpila v roku 2004 do EÚ. 

Na základe platných právnych predpisov Únie sa uplatňovanie rozsudkov (v občianskych a 
obchodných záležitostiach) v členských štátoch, v ktorých boli vydané, v plnej miere riadi 
vnútroštátnym právom. Právne predpisy Únie určujú, ako sa zahraničné rozsudky uznávajú 
a uplatňujú v inom členskom štáte, neupravujú však formy ich uplatňovania v danom 
členskom štáte. 

Z faktov, ktoré predkladateľ petície uviedol, sa tiež nezdá, že by Slovenská republika porušila 
Európsku chartu základných práv. Podľa článku 51 ods. 1 charty sú jej ustanovenia určené 
členským štátom len pri vykonávaní práva Únie. Keďže neuplatňovanie rozhodnutí súdu v 
prospech predkladateľa petície zo strany Slovenskej republiky podľa všetkého nepatrí do 
pôsobnosti práva Európskej únie, táto podmienka nie je splnená.


