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Ref.: Petiția nr. 1422/2010, adresată de CR, de cetățenie franceză, privind o 
presupusă încălcare a Cartei drepturilor fundamentale de către Codul 
francez de procedură civilă

Petiția nr. 1472/2010, adresată de Daniel Tilhet, de cetățenie franceză, 
privind presupusa încălcare a Cartei drepturilor fundamentale de către 
Codul de procedură civilă francez  

Petiția nr. 1490/2010, adresată de Josépha Cid, de cetățenie franceză, privind 
presupusa încălcare a Cartei drepturilor fundamentale de către Codul 
francez de procedură civilă 

1. Rezumatul petiției nr. 1422/2011

Petiționarul consideră că articolul 1014 din Codul francez de procedură civilă încalcă 
articolele 20 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Articolul în cauză 
elimină cerința de a oferi o justificare pentru respingerea recursurilor de către Curtea Supremă 
de Justiție din Franța.

Rezumatul petițiilor nr. 1472/2011 și 1490/2011

Petiționarul susține că articolul 1014 din Codul de procedură civilă francez încalcă articolele 
20 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene pe motiv că acesta prevede că 
o hotărâre de inadmisibilitate a unui recurs la Curtea Supremă nu trebuie să fie motivată.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1422/2011 - declarată admisibilă la 23 februarie 2011 
Petiția nr. 1472/2011 - declarată admisibilă la 7 martie 2011 
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Petiția nr. 1490/2011 - declarată admisibilă la 14 martie 2011 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petițiile nr. 1422/2010, 1472/2010 și 1490/2011 

În conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, 
dispozițiile Cartei se adresează statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
dreptul Uniunii. Conform informațiilor oferite de către petiționar, nu ar reieși că obiectul 
cauzei în care s-a pronunțat Curtea de Casație se referă la punerea în aplicare a dreptului UE. 
Sarcina de a se asigura că sunt respectate obligațiile care le revin cu privire la drepturile 
fundamentale, astfel cum decurg din acordurile internaționale și din legislația lor internă, 
revine exclusiv statelor membre. Din aceste motive, Comisia nu este în măsură să formuleze 
observații suplimentare cu privire la petiție. 

Orice persoană care consideră că unul dintre drepturile sale fundamentale a fost încălcat poate 
depune o plângere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a Consiliului Europei 
(Consiliul Europei, 67075 Strasbourg-Cedex, Franța1). Cu toate acestea, Curtea nu poate 
prelua o cauză decât în cazul în care au fost epuizate toate căile de atac la nivel intern.

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


