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Tárgy: C.R. francia állampolgár által benyújtott 1422/2010 számú petíció az 
Alapjogi Charta a francia polgári perrendtartás általi állítólagos 
megsértéséről

Daniel Tilhet francia állampolgár által benyújtott 1472/2010 számú petíció az 
Alapjogi Charta francia polgári perrendtartás általi állítólagos megsértéséről

Josépha Cid francia állampolgár által benyújtott 1490/2010 számú petíció az 
Alapjogi Charta francia polgári perrendtartás általi állítólagos megsértéséről 

1. Az 1422/2011 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a francia polgári perrendtartás 1014. cikke ellentétes az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 20., illetve 47. cikkével. Az említett eljárási rendelkezés 
ugyanis nem teszi kötelezővé a legfelsőbb bírósághoz benyújtott keresetek elutasításának 
indokolását.

Az 1472/2011 és az 1490/2011 számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a francia polgári perrendtartás 1014. cikke ellentétes az 
Európai Unió Alapjogi Chartája 20., illetve 47. cikkével. Az említett eljárási rendelkezés 
ugyanis nem teszi kötelezővé a legfelsőbb bírósághoz benyújtott keresetek elutasításának 
indokolását.

2. Elfogadhatóság
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Az 1422/2011 számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 23. 
Az 1472/2011 számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 7. 
Az 1490/2011 számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 14. 
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

Az 1422/2010, 1472/2010 és 1490/2010 számú petíció 

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 51. cikkének (1) bekezdése szerint a Charta rendelkezései 
csak az uniós jog végrehajtása tekintetében kötik a tagállamokat. A petíció benyújtója által 
rendelkezésre bocsátott információ szerint úgy tűnik, hogy a legfelsőbb bíróság által eldöntött 
ügy tárgya nem érinti az uniós jog végrehajtását. Kizárólag a tagállamok feladata annak 
biztosítása, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatban felmerülő kötelezettségeiknek – amelyek 
a nemzetközi megállapodásokból és saját belső jogszabályaikból fakadnak – megfeleljenek. A 
Bizottság tehát a petíciókhoz további észrevételeket nem fűzhet. 

Bárki, aki úgy gondolja, hogy alapvető jogait megsértették, panaszt nyújthat be az Európa 
Tanács Emberi Jogok Európai Bíróságához (Európa Tanács, 67075 Strasbourg, Cedex, 
Franciaország1). A Bíróság azonban csak azt követően foglalkozhat az egyes ügyekkel, ha 
esetükben már az összes hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítették.

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


