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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1422/2010, внесена от C.R., с френско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на Хартата на правата на човека от френския 
Граждански процесуален кодекс

Петиция 1472/2010, внесена от Daniel Tilhet, с френско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Хартата на основните права от 
френския Граждански процесуален кодекс

Петиция 1490/2010, внесена от Josépha Cid, с френско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на Хартата на основните права от френския 
Граждански процесуален кодекс

1. Резюме на петиция 1422/2011

Вносителят на петицията счита, че член 1014 от френския Граждански процесуален 
кодекс е в противоречие с членове 20 и 47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Действително, тази процесуална разпоредба не изисква Върховният 
съд да мотивира своите решения за недопустимост на обжалване.

Резюме на петиции 1472/2011 и 1490/2011

Вносителят на петицията счита, че член 1014 от френския Граждански процесуален 
кодекс е в противоречие с членове 20 и 47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, тъй като той гласи, че не е необходимо мотивиране от страна на 
Върховния съд на решение за недопустимост на обжалване.
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2. Допустимост

Петиция 1422/2011, обявена за допустима на 23 февруари 2011 г. 
Петиция 1472/2011, обявена за допустима на 7 март 2011 г. 
Петиция 1490/2011, обявена за допустима на 14 март 2011 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Петиции 1422/2010, 1472/2010 и 1490/2010 

Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на ЕС, разпоредбите на 
хартата се отнасят за държавите-членки единствено когато те прилагат правото на 
Съюза. Съгласно информацията, представена от вносителя, не изглежда предметът на 
делото, по което Върховният съд е излязъл с решение, да се отнася за прилагането на 
правото на ЕС. Държавите-членки са тези, които трябва да гарантират, че са спазени 
задълженията им по отношение на основните права, произтичащи съгласно 
международните споразумения и вътрешното законодателство. Поради тези причини 
Комисията не е в състояние да направи допълнителен коментар относно петицията. 

Всеки, който счита, че основните му права са били нарушени, може да подаде жалба до 
Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа (Съвет на Европа, 67075 
Strasbourg-Cedex, Франция1). Този съд обаче може да разгледа определен въпрос едва 
след като са били изчерпани всички средства за правна защита на национално равнище.

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR


