Franza

Ġurisprudenza tal-Istat Membru - Franza
F’din ittaqsima inti għandek issib ħarsa ġenerali lejn sorsi ta’ każistika u x’jinkludu, kif ukoll links għaddatabases relevanti.
Siti elettroniċi disponibbli
1. Portal globali uffiċjali:

Legifrance

Każistika Ġudizzjali
Każistika Amministrattiva
Każistika Kostituzzjonali
2. Siti elettroniċi għallQrati:
Qorti tal-Kassazzjoni
Kunsill tal-Istat
Kunsill Kostituzzjonali
Uffiċċju tal-Verifika
3. Sit elettroniku għall

Ministeru tal-

Ġustizzja

Preżentazzjoni tadDeċiżjonijiet / Sommarji
B’mod ġenerali, iddeċiżjonijiet jibdew b’lista ta’ kliem ewlieni jew b’"astratt" segwit minn sommarju (resumé) taliktar punti importanti
talliġi u referenzi għallistatuti jew għal deċiżjonijiet preċedenti.
Eżempju

GħallQorti talKassazzjoni, minbarra referenzi ta’ identifikazzjoni, iddokumenti jinkludu elementi ta’ analiżi. Issommarju, abbozzat
minn maġistrat talqorti li ta ddeċiżjoni, huwa resumé talkwistjoni legali indirizzata. Ittitlu, maħluq missommarju taddeċiżjoni, huwa
suċċessjoni ta’ kliem ewlieni ppreżentat f’ordni ta’ importanza. Ilkliem ewlieni użat huwa meħud minnomenklatura talQorti
talKassazzjoni, kif ipprovduta fittabelli talBullettin talQorti ppubblikati annwalment, disponibbli taħt ittitlu "Titrage". Huma jistgħu jiġu
aċċessati billi tiklikkja titrage filforma ta’ tfittxija avvanzata talkażistika ġudizzjali.
Per eżempju: Qorti talKassazzjoni, Sala Ċivili 2, Sessjoni Pubblika talĦamis 18 ta’ Diċembru 2008, Appell Nru. 07-20238 , Appell
middeċiżjoni ta’: Qorti talAppell ta’ Basse-Terre tat23 ta’ April 2007
Titli u resumés: PROĊEDURA ĊIVILI – Konklużjonijiet – Trattazzjonijiet finali – Qasam talapplikazzjoni
IlQorti talAppell kisret l-Artikolu 954, paragrafu 2, talKodiċi talProċedura Ċivili billi ddeċidiet li talbiet u raġunijiet mhux ripetuti
fittrattazzjonijiet finali kienu abbandunati, billi ma kinux jiddeterminaw innatura tassuġġett talproċeduri u ma kinux iqajmu punt ta’
liġi li kapaċi li jġib ilproċeduri fi tmiem.
PROĊEDURA ĊIVILI – Konklużjonijiet – Konklużjonijiet talAppell - Trattazzjonijiet Finali - Qbil maddispożizzjonijiet tal-Artikolu 954,
il-paragrafu 2, talKodiċi lġdid talProċedura Ċivili – Nuqqas – Skop
PROĊEDURA ĊIVILI - Konklużjonijiet – Konklużjonijiet talAppell – Trattazzjonijiet Finali – Tifsira Esklużjoni - Każ – Konklużjonijiet
li jitolbu proċeduri ta’ inkjesta
DEĊIŻJONIIET U ĠUDIZZJI – Konklużjonijiet – Konklużjonijiet talAppell – Trattazzjonijiet Finali – Qasam talapplikazzjoni
Preċedenti ta’ Każistika: Fuq ilkunċett tattrattazzjonijiet finali filkuntest tal-Artikolu 954, il-paragrafu 2, talKodiċi talProċedura Ċivili,
ara Ċivili 2, 3 ta’ Mejju 2001, Nru. 99-16.293, Bull. 2001, II, Nru. 87 (miċħuda), u lopinjoni kkwotata; Ċivili 2, 20 ta’ Jannar 2005,
Nru. 03-12.834, Bull. 2005, II, Nru. 20 (nulla), u ddeċiżjonijiet ikkwotati

Liġi applikata: L-Artikolu 954, paragrafu 2, talKodiċi talProċedura Ċivili
Format

IlKażistika hija disponibbli f’dawn ilformati: (e.g. PDF, html u XML)? XML għal deċiżjonijiet talqrati supremi, inkella html.
Qrati li lkażistika tagħhom kienet koperta

Qorti Suprema
IlQorti talKassazzjoni, ilKunsill talIstat u lKunsill Kostituzzjonali
Qrati Ordinarji
Qrati talAppell ġudizzjali u amministrattivi
Qrati speċjalizzati
Uffiċċju talawditjar
Intraċċar tal-proċeduri li jkunu għaddejjin
Qorti Suprema

Qrati Oħrajn

Hemm informazzjoni dwar:

Iva għallKunsill Kostituzzjonali

Leżistenza talappell?

Qed jiġu implimentati
għallQorti talKassazzjoni
Riservat għallpartijiet
għallKunsill talIstat

Le

Ilfatt li lkaż għadu pendenti

Le

Le

Irriżultat talappell

Iva

Le

Jekk deċiżjoni hijiex irrevokabbli u definittiva

Iva

Iva

Ilfatt li lproċeduri jistgħu jiġu segwiti f’

Le

Iva

Qorti oħra (Qorti Kostituzzjonali)?

Iva

Iva

IlQorti Ewropea għallĠustizzja?

Iva

Iva

IlQorti Ewropea għadDrittijiet talBniedem?
Regoli talPubblikazzjoni

Hemm xi regoli obbligatorji dwar
ilpubblikazzjoni ta’ deċiżjonijiet talqorti?

Fuq livell nazzjonali?

Għal deċiżjonijiet ta’ ċerti qrati?

Iva

Le

Qorti talKassazzjoni
Skont l-Artikolu R433-3 talKodiċi Franċiża talOrganizzazzjoni Ġudizzjali, isservizz taddokumentazzjoni u analiżi għandu database
li jinkludi, taħt listess nomenklatura:
lewwelnett, iddeċiżjonijiet u lopinjonijiet talQorti talKassazzjoni u talqrati jew ilkummissjonijiet talqorti marbuta miegħu,
ippubblikati jew le filbullettini ta’ darba fixxahar li hemm referenza għalihom fl- Artikolu R. 433-4,
u ttieninett, iddeċiżjonijiet ta’ interess partikolari mogħtija minn qrati ġudizzjali oħrajn.
Għal dak lgħan, deċiżjonijiet ġudizzjali ta’ interess partikolari jintbagħtu lisservizz, taħt ilkundizzjonijiet fissi b’ordni talMinistru
Franċiż għallĠustizzja, millprim imħallfin talqorti talappell jew direttament millimħallfin li jippresiedu jew limħallfin li jippresiedu fuq
ilqrati talewwel livell.
Iddatabase hija aċċessibbli għallpubbliku taħt ilkundizzjonijiet applikabbli għasservizz pubbliku għallpubblikazzjoni legali fuq
linternet.

Isservizz ta’ dokumentazzjoni u analiżi għandu database seperata li tinkludi ddeċiżjonijiet kollha ppronunzjati millqorti talappell u
ddeċiżjonjiet ġudizzjali magħmula millprim imħallfin ta’ dawn ilqrati jew middelegati tagħhom. Ilkundizzjonijiet li taħthom dawn
lordnijiet u ddeċiżjonijiet jintbagħtu lisservizz u jintużaw misservizz huma ffissati minn ministru talordni talġustizzja.
Skont l- Artikolu R433-4, isservizz taddokumentazzjoni u analiżi jipproduċi 2 bullettini darba fixxahar, wieħed għallawli ċivili, lieħor
għallawla kriminali, li jirreferu għaddeċiżjonijiet u lopinjonijiet li għandhom ikunu ppubblikati b’deċiżjoni talimħallef li jkun qed
jippresiedi talqorti li ppronunzjathom. Isservizz jipprovdi skedi.
Kunsill talIstat
Skont Artikolu L10 tal
jippronunzjawhom.

Kodiċi tal-Ġustizzja Amministrattiva, ilġudizzji huma pubbliċi. Huma jinkludu lisem talimħallfin li

Qorti suprema
Huwa ppubblikat test sħiħ jew parti
magħżula minnu?

Test sħiħ taddeċiżjonijiet kollha
fiddatabases on line.
Għażla ta’ deċiżjonijiet sħiħa fuq ilkarta
(Qorti talKassazzjoni u Kunsill talIstat) u
resumés għal għażla oħra ta’ deċiżjonijiet.

Jekk tkun ippubblikata għażla, x’inhuma
lkriterji?

Qrati oħrajn

Għażla talQorti

Pubblikazzjoni talargumenti għal għażla
ta’ deċiżjonijiet talQorti talAppell

Għażla talQorti

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea.
Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. IlKummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew
li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet talawtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
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