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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1422/2010, ingediend door CR (Franse nationaliteit), over een 
vermeende schending van het Handvest van de grondrechten door het Franse 
burgerlijk procesrecht

Verzoekschrift 1472/2010, ingediend door Daniel Tilhet (Franse 
nationaliteit), over een vermeende schending van het Handvest van de 
grondrechten door het Franse burgerlijk procesrecht

Verzoekschrift 1490/2010, ingediend door Josépha Cid (Franse nationaliteit), 
over een vermeende schending van het Handvest van de grondrechten door 
het Franse burgerlijk procesrecht

1. Samenvatting van verzoekschrift 1422/2010

Indiener is van mening dat artikel 1014 van het Franse burgerlijk procesrecht een schending 
inhoudt van artikelen 20 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. 
Die procesbepaling houdt namelijk in dat de beslissing om een beroep bij het hoogste 
gerechtshof niet ontvankelijk te verklaren, niet gemotiveerd hoeft te worden. 

Samenvatting van verzoekschrift 1472/2010 en 1490/2010

Indiener is van mening dat artikel 1014 van het Franse burgerlijk procesrecht een schending 
inhoudt van de artikelen 20 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie. Die procesbepaling houdt namelijk in dat de beslissing om een beroep bij het hoogste 
gerechtshof niet ontvankelijk te verklaren, niet gemotiveerd hoeft te worden.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 1422/2010 - ontvankelijk verklaard op 23 februari 2011. 



PE472.132v01-00 2/2 CM\876860NL.doc

NL

Verzoekschrift 1472/2010 - ontvankelijk verklaard op 7 maart 2011. 
Verzoekschrift 1490/2010 - ontvankelijk verklaard op 14 maart 2011. 
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

Verzoekschriften 1422/2010, 1472/2010 en 1490/2010

Overeenkomstig artikel 51, lid 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
zijn de lidstaten enkel onderhevig aan het Handvest wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer leggen. Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt niet dat het onderwerp van de 
zaak waarover het Hof van Cassatie zich uitsprak betrekking heeft op de uitvoering van het 
recht van de Unie. Het is alleen aan de lidstaten om te waarborgen dat wordt voldaan aan hun 
verplichtingen met betrekking tot de grondrechten, overeenkomstig internationale 
overeenkomsten en hun interne wetgeving. De Commissie bevindt zich derhalve niet in de 
positie om nader op het verzoekschrift in te gaan. 

Eenieder die vindt dat zijn/haar grondrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, kan een 
klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa 
(Raad van Europa, 67075 Strasbourg-Cedex, Frankrijk1). Het Hof kan echter alleen uitspraak 
in een zaak doen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput.

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


