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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1422/2010 af C.R., fransk statsborger, om den franske 
borgerlige retsplejelovs krænkelse af internationale grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter

Andragende 1472/2010 af Daniel Tilhet, fransk statsborger, om den franske 
borgerlige retsplejelovs krænkelse af internationale grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter 

Andragende 1490/2010 af Josépha Cid, fransk statsborger, om den franske 
borgerlige retsplejelovs krænkelse af internationale grundlæggende 
menneskerettighedsinstrumenter 

1. Sammendrag 1422/2010

Andrageren mener, at artikel 1014 i den franske borgerlige retsplejelov krænker artikel 20 og 
47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Rent faktisk kræver denne processuelle 
bestemmelse ikke, at beslutningen om ikke at tillade, at en sag bringes for højesteret, skal 
være motiveret.

Sammendrag 1472/2010 og 1490/2010

Andrageren mener, at artikel 1014 i den franske borgerlige retsplejelov krænker artikel 20 og 
47 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Rent faktisk kræver denne processuelle 
bestemmelse ikke, at beslutningen om ikke at tillade, at en sag bringes for højesteret, skal 
være motiveret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 1422/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. februar 
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2011). 
Andragende 1472/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2011). 
Andragende 1490/2010 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011

Andragende 1422/2010, 1472/2010 og 1490/2010 

I henhold til artikel 51, stk. 1, i EU's charter om grundlæggende rettigheder er charterets 
bestemmelser alene rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten. På grundlag af 
de oplysninger, andrageren har indgivet, ser det ikke ud til, at søgsmålets genstand, som 
kassationsretten traf afgørelse om, vedrørte gennemførelse af EU-retten. Det er 
medlemsstaternes eget ansvar at sikre, at deres forpligtelser med hensyn til grundlæggende 
rettigheder – på grundlag af internationale aftaler og deres interne lovgivning – bliver 
overholdt. Kommissionen er af disse grunde ikke i stand til at kommentere yderligere på 
andragendet. 

Enhver, som mener, at hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan 
indsende en klage til Europarådets Menneskerettighedsdomstol (Europarådet, 67075 
Strasbourg-Cedex, Frankrig1). Domstolen må imidlertid kun behandle en sag, efter at alle 
nationale retsmidler er udtømt.

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


