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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1422/2010 dėl tariamų Žmogaus teisių chartijos pažeidimų 
Prancūzijos Civilinio proceso kodekse, kurią pateikė Prancūzijos pilietis C. R.

Peticija Nr. 1472/2010 dėl tariamų Žmogaus teisių chartijos pažeidimų 
Prancūzijos Civilinio proceso kodekse, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Daniel 
Tilhet

Peticija Nr. 1490/2010 dėl tariamų Žmogaus teisių chartijos pažeidimų 
Prancūzijos Civilinio proceso kodekse, kurią pateikė Prancūzijos pilietė Josépha 
Cid

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Prancūzijos Civilinio proceso kodekso 1014 straipsniu 
pažeidžiami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 47 straipsniai. Konkrečiai, 
minėtąja procesine nuostata neįpareigojama pagrįsti sprendimo dėl atsisakymo priimti 
apeliacinį skundą Aukščiausiajame teisme.

Peticijų Nr. 1472/2011 ir 1490/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Prancūzijos Civilinio proceso kodekso 1014 straipsniu 
pažeidžiami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 ir 47 straipsniai. Konkrečiai, 
minėtąja procesine nuostata neįpareigojama pagrįsti sprendimo dėl atsisakymo priimti 
apeliacinį skundą kasaciniame teisme.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1422/2011 paskelbta priimtina 2011 m. vasario 23 d.
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Peticija Nr. 1472/2011 paskelbta priimtina 2011 m. kovo 7 d.
Peticija Nr. 1490/2011 paskelbta priimtina 2011 m. kovo 14 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

Peticijos Nr. 1422/2010, 1472/2010 ir 1490/2010

„Pagal ES pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnio 1 dalį Chartijos nuostatos skirtos 
valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Remiantis peticijos 
pateikėjo pateikta informacija, neatrodo, kad bylos, dėl kurios kasacinis teismas priėmė 
sprendimą, dalykas susijęs su ES teisės aktų įgyvendinimu. Tik pačios valstybės narės turi 
užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų pagrindinių teisių, nustatytų tarptautiniuose 
susitarimuose ir vidaus teisės aktuose, atžvilgiu. Todėl Komisija negali pateikti daugiau 
pastabų dėl šios peticijos. 

Bet kuris asmuo, manantis, kad jo pagrindinės teisės buvo pažeistos, gali pateikti skundą 
Europos Tarybos Europos Žmogaus Teisių Teismui (adresas: Conseil de l'Europe, 
67075 Strasbourg Cedex, France1). Tačiau minėtas Teismas bylą gali nagrinėti tik tada, kai 
išnaudojamos visos nacionalinės teisių gynimo priemonės.“

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


