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Suġġett: Petizzjoni 1152/2012 imressqa minn Horst Gräter, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar allegat ksur tad-drittijiet fundamentali tiegħu mill-Gvern 
Belġjan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, ċittadin Ġermaniż residenti fil-Ġermanja, joġġezzjona għall-kondotta tal-
proċeduri legali kontrih fil-Belġju, u jindika li huwa ġie kkundannat mingħajr ma kien 
mistieden jidher fil-qorti u mingħajr ma kien infurmat bl-akkużi mressqa kontrih jew bid-data 
tas-seduta. Huwa jsostni wkoll li n-natura tal-akkużi kienet mibdula matul is-sessjoni, li s-
sentenza ntbagħtet fl-indirizz ħażin u ma kien fiha l-ebda informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ 
appell jew dwar l-iskadenzi rilevanti, li d-dettalji sħaħ ta’ parti waħda biss ġew mogħtija u li 
nkisret il-privatezza tad-dejta personali. Il-petizzjonant jargumenta li dan jikkostitwixxi ksur 
tad-drittijiet fundamentali tiegħu bħala ċittadin tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Il-petizzjonant huwa ċittadin Ġermaniż residenti fil-Ġermanja. Huwa ma ġiex involut b’mod 
dirett fil-każ li qed jirreferi għalih: huwa mhuwiex parti fit-tilwima legali li jsemmi iżda 
jixtieq jiddenunzja dak li hu jqis bħala n-natura inġusta tal-proċedimenti legali mwettqa 
quddiem qorti ċivili Belġjana – fil-każ preżenti, il-Juge de paix. 
It-tilwima legali deskritta mill-petizzjonant tinvolvi żewġ ċittadini tal-UE li jgħixu fi Brussell. 
Tikkonċerna nuqqas ta’ qbil bejn inkwilin u sid il-kera tiegħu. Il-petizzjonant jispjega li d-
deċiżjoni mogħtija mill-qorti ċivili fi Brussell – Juge de paix – fl-assenza tal-inkwilin, li ma 



PE519.619v01-00 2/3 CM\1004014MT.doc

MT

ġiex mistieden jidher fil-qorti u li lanqas ġie mgħarraf dwar l-akkużi kontrih jew dwar id-data 
tas-seduta. 

Huwa jsostni wkoll li n-natura tal-akkużi kienet mibdula matul is-sessjoni, li s-sentenza 
ntbagħtet fl-indirizz ħażin u ma kien fiha l-ebda informazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ appell 
jew dwar l-iskadenzi relevanti, li d-dettalji sħaħ ta’ parti waħda biss ġew mogħtija u li nkisret 
il-privatezza tad-dejta personali. Il-petizzjonant jargumenta li dan jikkostitwixxi ksur tad-
drittijiet fundamentali garantiti fl-UE.

Finalment huwa allegat li l-qorti ċivili Belġjana ittrasferiet id-dejta personali tal-inkwilin lil
assoċjazzjoni li offriet l-għajnuna tagħha f’każ li l-inkwilin jiġi mkeċċi mill-appartament u 
b’hekk ikkommettiet ksur tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta.

Skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ma 
għandha l-ebda setgħat ġenerali li tintervjeni mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali. Tista’ tintervjeni biss jekk tkun involuta kwistjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea ma tapplikax għal kull sitwazzjoni ta’ 
ksur allegat tad-drittijiet fundamentali. Skont l-Artikolu 51(1) tagħha, il-Karta tapplika għall-
Istati Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, 
l-Artikolu 6(1) tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea jiddikjara li, “[i]d-dispożizzjonijiet ta’ din il-
Karta m’għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni kif definiti mit-Trattati.”

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta f’din il-petizzjoni, u mingħajr preġudizzju għall-
kwistjoni tal-protezzjoni tad-dejta personali, li se tiġi ttrattata hawn taħt, ma jidhirx li l-
kwistjoni li jirreferi għaliha l-petizzjonant hija relatata mal-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni Ewropea.

It-tilwima legali inkwistjoni fil-każ preżenti seħħet fil-kuntest ta’ proċedura ċivili ta’ natura 
purament interna u li ma taqax taħt il-kompetenzi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-aktar 
strumenti rilevanti tal-Liġi Ewropea li huma applikabbli għall-ġustizzja ċivili jikkonċernaw 
biss każijiet li għandhom element internazzjonali, li hawnhekk jidher li huwa nieqes. 

Il-petizzjonant jirreferi għall-iżbalji allegatament imwettqa fis-servizz tad-dokument 
ġudizzjarju. F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li r-Regolament dwar is-servizz ta’ 
dokumenti (Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
13 ta’ Novermbru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstra-
ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali) japplika biss fejn dokument ġudizzjarju jew 
ekstra-ġudizzjarju għandu jkun trażmess minn Stat Membru għal ieħor għal servizz 
hemmhekk (Artikolu 1 (1) tar-Regolament). Fil-każ preżenti, iż-żewġ partijiet fit-tilwima 
legali jgħixu fl-istess Stat Membru – il-Belġju – u l-każ jidher li jikkonċerna appartament fi 
Brussell.

L-istess jgħodd għal strumenti oħra rilevanti tal-UE, bħar-Regolament għal talbiet żgħar 
(Regolament (KE) Nru 861/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 li 
jistabbilixxi Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar), li japplika biss għal każijiet 
transkonfinali, skont l-Artikoli 2 u 3 tiegħu.

Fin-nuqqas ta’ kwalunkwe rabta mal-liġi tal-Unjoni Ewropea, il-każ preżenti ma jistax jiġi 
eżaminat mill-Kummissjoni fid-dawl tar-rispett tal-Karta. F’tali każijiet, huwa f’idejn l-Istati 
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Membri, inklużi l-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom, li jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jiġu 
rrispettati u mħarsa b’mod effettiv skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom u skont l-obbligi 
internazzjonali tagħhom rigward id-drittijiet tal-bniedem. 

Barra minn hekk, kull min iqis li nkisru d-drittijiet jew il-libertajiet tiegħu jew tagħha li huma 
ggarantiti mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem jista’ jressaq ilment 
quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (il-Kunsill tal-Ewropa, 67075 Strasburgu 
Cedex, Franza), wara li jkunu ntużaw ir-rimedji domestiċi kollha.

Id-Direttiva 95/46/KE dwar il-protezzjoni tad-dejta personali teħtieġ li, sabiex tkun legali, l-
ipproċessar tad-dejta personali għandu jkun leġittimu. L-Artikolu 7 tad-
Direttiva 95/46 jippermetti l-ipproċessar tad-dejta personali, pereżempju jekk ikun meħtieġ li 
jiġu protetti l-interessi vitali tas-suġġett tad-dejta. Dan seta’ kien il-bażi għat-trasferiment tad-
dejta personali tal-inkwilin mill-Qorti lill-assoċjazzjoni li toffri l-għajnuna lil persuni li 
jirriskjaw li jitkeċċew minn djarhom. Mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni 
bħala gwardjan tat-Trattati, is-sorveljanza u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni 
tad-dejta taqa’ primarjament taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali, b’mod partikolari 
l-awtoritajiet superviżorji tal-protezzjoni tad-dejta u l-Qrati. 

Skont l-elementi pprovduti mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax issegwi dan il-każ 
f’dak li jikkonċerna l-allegazzjoni ġenerali tal-ksur tad-drittijiet fundamentali. 

Jekk il-petizzjonant ikompli jargumenta dwar il-ksur tad-dritt għall-protezzjoni tad-dejta tal-
persuni li jintervjeni għalihom permezz ta’ din il-petizzjoni, huwa rrakkomandat li jindirizza 
kwalunkwe pretensjonijiet direttament lill-awtorità superviżorja Belġjana tal-protezzjoni tad-
dejta.


