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Suġġett: Petizzjoni 1234/2012, imressqa minn Friedhelm Münter, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, b’2 firem, dwar l-allegat ksur tal-liġi tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa tal-fehma li l-gvern Ġermaniż qed jikser id-drittijiet tal-bniedem u l-
leġiżlazzjoni tal-UE u jitlob li jitħallsu d-danni lit-tfal imqiegħda fil-kura mill-awtoritajiet 
Ġermaniżi f’refuġji reliġjużi jew tal-Istat, filwaqt li jindika li ħafna minn dawn it-tfal, fosthom 
hu stess, sofrew abbuż serju hemmhekk. Filwaqt li l-gvern Ġermaniż waqqaf kumitat sabiex 
jinvestiga l-allegazzjonijiet ta’ abbuż, għal raġunijiet legali ma jistax jinżamm responsabbli. 
L-awtoritajiet Ġermaniżi jindikaw ukoll li l-każijiet huma preskritti. Il-petizzjonant huwa tal-
fehma li l-gvern Ġermaniż qed jikser ftehimiet internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem u l-
leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Settembru 2013

Il-petizzjonant ippreżenta l-każ tiegħu lil diversi istanzi, inkluż lill-Kummissjoni fil-forma ta' 
lment. Il-Kummissjoni wieġbet lill-petizzjonant fit-08/04/2013.
Il-kwistjoni kontroversjali involuta hija purament ta’ natura nazzjonali li ma taqax fi ħdan il-
kompetenzi tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. 
Skont it-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea ma 
għandha l-ebda setgħat ġenerali biex tintervjeni mal-Istati Membri fil-qasam tad-drittijiet 
fundamentali. Tista’ tintervjeni biss jekk tkun involuta kwistjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea. 
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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 id-dritt 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 ta' l-Unjoni kif definiti mit-Trattati”
Abbażi tal-informazzjoni mogħtija f’din il-petizzjoni, ma jidhirx li l-kwistjoni li qed jirreferi 
għaliha l-petizzjonant hija relatata mal-implimentazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea.
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 
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.

Abbażi tal-elementi pprovduti mill-petizzjonant, il-Kummissjoni ma tistax tkompli ssegwi 
dan il-każ.


