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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1422/2010 του C.R., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς 
περί παραβίασης του Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τον 
γαλλικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Αναφορά 1472/2010 του Daniel Tilhet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβίαση του Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από 
τον γαλλικό κώδικα πολιτικής δικονομίας  

Αναφορά 1490/2010 της Josépha Cid, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τον 
γαλλικό κώδικα πολιτικής δικονομίας 

1. Περίληψη της αναφοράς 1422/2011

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το άρθρο 1014 του γαλλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
παραβιάζει τα άρθρα 20 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πράγματι, η εν λόγω δικονομική διάταξη δεν απαιτεί την αιτιολόγηση της 
απόφασης για το μη παραδεκτό της προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Περίληψη των αναφορών 1472/2011 και 1490/2011

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι το άρθρο 1014 του γαλλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας 
παραβιάζει τα άρθρα 20 και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, επειδή ορίζει ότι η απόφαση του ακυρωτικού δικαστηρίου σχετικά με το μη 
παραδεκτό έφεσης δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αιτιολόγηση.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 1422/2011 - Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2011. 
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Η αναφορά 1472/2011 - Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2011. 
Η αναφορά 1490/2011 - Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Μαρτίου 2011. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Αναφορές 1422/2010, 1472/2010 και 1490/2010 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 (1) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, οι διατάξεις του 
Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Βάσει 
των πληροφοριών παρέχει ο αναφέρων, το αντικείμενο της υπόθεσης για την οποία 
αποφάνθηκε ο Άρειος Πάγος, δεν φαίνεται να  άπτεται της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη και μόνο να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις τους όσον αφορά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα –όπως αυτά απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες και από την 
εσωτερική τους νομοθεσία– τηρούνται. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να διατυπώσει περαιτέρω παρατηρήσεις σχετικά με την αναφορά. 

Οποιοσδήποτε θεωρεί πως έχουν παραβιασθεί τα θεμελιώδη δικαιώματά του, μπορεί να 
προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, France1). Ωστόσο, το Δικαστήριο 
μπορεί να εξετάσει μια υπόθεση μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα σε 
εθνικό επίπεδο.

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


