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Komisja Petycji

6.9.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1422/2010, którą złożył C.R. (Francja), w sprawie domniemanej 
niezgodności francuskiego kodeksu postępowania cywilnego z kartą praw 
podstawowych

Petycja 1472/2010, którą złożył Daniel Tilhet (Francja), w sprawie 
domniemanej niezgodności francuskiego kodeksu postępowania cywilnego 
z kartą praw podstawowych

Petycja 1490/2010, którą złożyła Josépha Cid (Francja), w sprawie 
domniemanej niezgodności francuskiego kodeksu postępowania cywilnego z 
kartą praw podstawowych

1. Streszczenie petycji 1422/2011

Składający petycję twierdzi, że art. 1014 francuskiego kodeksu postępowania cywilnego 
narusza art. 20 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W przedmiotowym artykule 
nie uwzględniono wymogu przedstawiania uzasadnienia dla odrzucenia apelacji przez 
francuski Sąd Najwyższy.

Streszczenie petycji 1472/2011 i 1490/2011

Składający petycję twierdzi, że art. 1014 francuskiego kodeksu postępowania cywilnego 
narusza art. 20 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej z uwagi na znajdujący się 
w nim zapis, zgodnie z którym decyzja dotycząca niedopuszczalności odwołania wydana 
przez sąd kasacyjny nie musi zawierać uzasadnienia.

2. Dopuszczalność

Petycję 1422/2011 uznano za dopuszczalną w dniu 23 lutego 2011 r.
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Petycję 1472/2011 uznano za dopuszczalną w dniu 7 marca 2011 r.
Petycję 1490/2011 uznano za dopuszczalną w dniu 14 marca 2011 r.
Zwrócono się do Komisji o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Petycje 1422/2010, 1472/2010 i 1490/2010

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej postanowienia karty 
mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii. Z informacji przekazanych przez autora petycji wynika, że przedmiot sprawy, w 
której wydał wyrok sąd kasacyjny, nie dotyczy stosowania prawa UE. Tylko państwa 
członkowskie winny zapewnić wypełnianie swoich zobowiązań odnośnie do praw 
podstawowych, wynikających zarówno z umów międzynarodowych, jak i ustawodawstwa 
krajowego. Dlatego też Komisja nie jest w stanie sformułować dalszych uwag dotyczących 
przedmiotowej petycji.

Każda osoba, która uważa, że przysługujące jej prawa podstawowe zostały naruszone, może 
wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Radzie Europy (Rada 
Europy, 67075 Strasbourg-Cedex, Francja1). Trybunał może jednak rozpatrzyć sprawę 
dopiero po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków odwoławczych.

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


