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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1422/2010 ippreżentata minn CR, ta’ nazzjonalità Franċiża, dwar 
l-allegat ksur tal-Karta tad-Drittijiet tal-Bniedem mill-Kodiċi tal-Proċedura 
Ċivili Franċiż

Petizzjoni 01472/2010, ippreżentata minn Daniel Tilhet, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar allegat ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali mill-
Kodiċi Franċiża tal-Proċedura Ċivili  

Petizzjoni 01490/2010 ippreżentata minn Josépha Cid, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar ksur allegat tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali mill-
Kodiċi Franċiża tal-Proċedura Ċivili

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li l-Artikolu 1014 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili Franċiż imur kontra l-
Artikoli 20 u 47 tal-Karta Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali. L-Artikolu kkonċernat ineħħi 
l-ħtieġa li tingħata ġustifikazzjoni għaċ-ċaħda tal-appelli mill-Qorti Suprema tal-Ġustizzja 
Franċiża.

Sommarju tal-petizzjonijiet 1472/2011 and 1490/2011

Il-petizzjonanta tikkunsidra li l-Artikolu 1014 tal-Kodiċi Franċiża tal-Proċedura Ċivili jikser 
l-Artikoli 20 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fuq il-bażi li din 
tgħid li deċiżjoni li tirrigwarda n-nuqqas ta’ ammissibilità ta’ appell mill-Qorti tal-
Kassazzjoni m’għandux ikollha ġustifikazzjoni marbuta magħha.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 1422/2010 – Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Frar  2011 
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Petizzjoni 1422/2010 – Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu  2011 
Petizzjoni 1422/2010 – Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Marzu  2011 
Mitluba informazzjoni mill-Kummissjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura. 

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-6 ta’ Settembru 2011.

Il-Petizzjonijiet 1422/2010, 1472/2010 u 1490/2010 

Skont l-Artikolu 51 (1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, id-dispożizzjonijiet tal-
Karta jiġu indirizzati għall-Istati Membri biss meta jimplimentaw liġi tal-Unjoni. Skont l-
informazzjoni li pprovda l-petizjzonant, ma jidhirx li s-suġġett tal-każ li l-Qorti ta’ 
Kassazzjoni ddeċidiet kien jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE. Huwa kompitu tal-
Istati Membri li jiżguraw huma weħedhom li l-obbligi tagħhom rigward drittijiet fundamentali 
– kif jirriżultaw minn ftehimiet internazzjonali u mil-leġiżlazzjoni interna tagħhom – jiġu 
rispettati. Għal dawn ir-raġunijiet il-Kummissjoni mhix f’qagħda li tikkummenta ulterjorment 
dwar il-petizzjoni. 

Kwaluknwe persuna li tqis li d-drittijiet fundamentali tagħha nkisru tista’ jressaq ilment 
quddiem il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa (Kunsill tal-Ewropa, 67075 
Strasburgu-Cedex, Franza1). Madankollu, il-Qorti tkun tista’ tittratta l-kwistjoni biss wara l-
irmedji domestiċi kollha jkun ġew eżawriti.

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


