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Lūgumrakstu komiteja

6.9.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1422/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais C. R., 
par iespējamu Francijas civilprocesa kodeksa neatbilstību Cilvēktiesību 
hartas noteikumiem

Lūgumraksts Nr. 1472/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Daniel 
Tilhet, par to, ka Francijas Civilprocesa kodekss, iespējams, ir pretrunā 
Pamattiesību hartai  

Lūgumraksts Nr. 1490/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā 
Josépha Cid, par Francijas Civilkodeksā iespējami pieļauto Pamattiesību 
hartas pārkāpumu

1. Lūgumraksta Nr. 1422/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Francijas Civilprocesa kodeksa 1014. panta noteikumi 
neatbilst Eiropas Cilvēktiesību hartas 20. un 47. panta nosacījumiem. Minētajā pantā nav 
minēta prasība, ka Francijas Augstākajai tiesai būtu jānorāda apelācijas sūdzību noraidījuma 
pamatojums.

Summary of petitions 1472/2011 and 1490/2011

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Francijas Civilkodeksa 1014. pantā, nosakot, ka 
lēmumam par Kasācijas tiesā iesniegtas pārsūdzības nepieņemamību nav jāpievieno 
pamatojums, pārkāpti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 47. panta noteikumi.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1422/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 23. februārī. 
Lūgumraksts Nr. 1472/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 7. martā. 
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Lūgumraksts Nr. 1490/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 14. martā. 
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Lūgumraksti Nr. 1422/2010, 1472/2010 un 1490/2010 

Saskaņā ar ES Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktu hartas noteikumi attiecas uz 
dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja sniegto informāciju nešķiet, ka lietas pamatjautājums, par kuru lēma Kasācijas 
tiesa, attiecas uz ES tiesību aktu īstenošanu. Tikai dalībvalstu ziņā ir nodrošināt, lai tiktu 
ievērotas to saistības attiecībā uz pamattiesībām, kā tas izriet no starptautiskajiem nolīgumiem 
un iekšējiem tiesību aktiem. Šo iemeslu dēļ Komisija nevar izteikt turpmākus komentārus par 
lūgumrakstu. 

Ikviena persona, kas uzskata, ka ir noticis pamattiesību pārkāpums, var iesniegt sūdzību 
Eiropas Padomes Cilvēktiesību tiesā (adrese — Council of Europe, 67075, Strasbourg-Cedex, 
France)1. Tomēr lietu šajā Tiesā var izskatīt tikai tad, ja lūgumraksta iesniedzēji ir izsmēluši 
visas tiesiskās aizsardzības iespējas savā valstī.

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


