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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1629/2012, imressqa minn Csaba Gal, ta’ ċittadinanza Ungeriża, 
dwar ksur allegat tal-leġiżlazzjoni tal-UE mil-Liġi LVIII tal-2012 dwar l-
uffiċjali taċ-ċivil

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għal-Liġi LVIII tal-2012 dwar l-uffiċjali taċ-ċivil, li daħlet fis-
seħħ f’Ġunju 2012 u tinkludi dispożizzjoni (l-Artikolu 8(1)) li tgħid li impjegat jista’ jitkeċċa 
mingħajr il-bżonn ta’ ġustifikazzjoni. Filwaqt li l-Qorti Kostituzzjonali annullat din id-
dispożizzjoni, b’effett mill-31 ta’ Mejju 2011, is-sentenza tagħha ma tapplikax 
retroattivament, u b’riżultat ta’ dan l-uffiċjali taċ-ċivil li tkeċċew qabel din id-data ma jista’ 
jsir xejn dwar is-sitwazzjoni tagħhom. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li kien hemm ksur tad-
drittijiet fundamentali tiegħu u li hija biss sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li tista’ 
tirrimedja din il-kwistjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Mejju 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-29 ta’ Novembru 2013

Il-Kummissjoni eżaminat il-kompatibbiltà mal-liġi tal-Unjoni Ewropea tal-Att Nru LVIII tal-
2012 dwar l-istatus tal-uffiċjali tal-gvern1, wara numru ta’ lmenti kif ukoll fil-qafas tal-
Każijiet konġunti C-448/12 sa C-491/12.

                                               
1 Din il-liġi tippermetti lil min iħaddem li jtemm ir-relazzjoni ta’ impjieg ta’ uffiċjali tal-gvern mingħajr ebda 
ġustifikazzjoni.
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M’hemm ebda liġi tal-Unjoni li tirregola b’mod espliċitu l-kundizzjonijiet għat-tkeċċijiet 
individwali jew li timponi fuq min iħaddem obbligu li jipprovdi kwalunkwe ġustifikazzjoni 
jew li jinnotifika bil-miktub ir-raġunijiet għat-tmiem ta’ relazzjoni ta’ impjieg. 

Huwa veru li ċerti dispożizzjonijiet tal-UE jipprojbixxu t-tkeċċijiet għal raġunijiet speċifiċi, 
bħal fejn ikun hemm diskriminazzjoni fuq il-bażi taċ-ċittadinanza1, is-sess2, ir-razza3, ir-
reliġjon4, eċċ. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet sempliċiment jistabbilixxu regoli 
ġenerali u ma jipprevedux b’mod speċifiku l-kundizzjonijiet jew l-illegalità ta’ tkeċċijiet 
mingħajr ebda ġustifikazzjoni kif ipprovdut fl-Att nazzjonali inkwistjoni.

Fir-rigward tal-ksur allegat tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 51(1) tagħha5, id-dispożizzjonijiet tal-Karta huma intiżi għall-Istati Membri biss 
meta dawn ikunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. Peress li m’hemm ebda liġi tal-Unjoni 
speċifika f’dan il-qasam kif indikat hawn fuq, il-Karta ma tistax tapplika f’dan il-każ.

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat l-osservazzjonijiet tagħha lill-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja dwar il-Każijiet C-488/12 sa C-491/12 skont il-linji stabbiliti hawn fuq fi tmiem 
Frar 2013.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tat l-ordni tagħha dwar il-każijiet imsemmija hawn fuq fl-
10 ta’ Ottubru 2013.

Hija ddeċidiet li hija manifestament m’għandhiex ġurisdizzjoni sabiex tirrispondi għad-
domandi mressqa mill-Qorti tar-rinviju Ungeriża (Debreceni munkaügyi bíróság). B’mod 
partikolari, il-QĠUE ddikjarat dan li ġej:

“14 Permezz tad-domandi tagħha, bil-għan li jiġi ddeterminat jekk għandhiex tapplika fil-
kawżi prinċipali d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(1)(b) tal-Liġi tal-2010 jew, fil-każ 
tas-Sinjura Ványai, dawk tal-Artikolu 17(1) tal-Liġi tal-1992, il-qorti tar-rinviju titlob 
lill-Qorti, essenzjalment, tinterpreta l-Artikolu 30 tal-Karta.

15 L-Artikolu 51(1) tal-Karta jistipola li d-dispożizzjonijiet tagħha huma intiżi għall-Istati 
Membri biss meta jkunu qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni. L-Artikolu 6(1) TUE, 
bħall-Artikolu 51(2) tal-Karta, jippreċiża li d-dispożizzjonijiet ta’ din tal-aħħar ma 
għandhom bl-ebda mod jestendu l-kompetenzi tal-Unjoni kif definiti mit-Trattati.

16 F’dan il-każ, għandu jiġi osservat li d-deċiżjonijiet ta’ rinviju ma fihom ebda element li 
jippermetti li jitqies li l-kawżi prinċipali jikkonċernaw l-interpretazzjoni jew l-
applikazzjoni ta’ regola tal-Unjoni ħlief dawk li jinsabu fil-Karta. Fil-fatt, dawn id-
deċiżjonijiet, bħal, barra minn hekk, l-osservazzjonijiet miktuba ppreżentati lill-Qorti, 
jistabbilixxu biss li l-proċedimenti prinċipali jikkonċernaw leġiżlazzjoni nazzjonali li 
timplimenta l-liġi tal-Unjoni, skont l-Artikolu 51(1) tal-Karta.

                                               
1 Ara r-Regolament (UE) Nru 492/2011, ĠU L 141, 27.5.2011, p. 1.
2 Ara d-Direttiva 2006/54/KE, ĠU L 204, 26.7.2006, p. 23.
3 Ara d-Direttiva 2000/43/KE, ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
4 Ara d-Direttiva 2000/78/KE, ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
5 Skont l-Artikolu 51 tal-Karta, id-dispożizzjonijiet ta’ din il-Karta huma intiżi għall-istituzzjonijiet, għall-korpi 
u għall-aġenziji tal-Unjoni fir-rispett tal-prinċipju ta’ sussidjarjetà u għall-Istati Membri wkoll biss meta jkunu 
qed jimplimentaw il-liġi tal-Unjoni.
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17 Għalhekk, meta sitwazzjoni ġuridika ma tagħmilx parti mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
liġi tal-Unjoni, il-Qorti ma għandhiex ġurisdizzjoni fuq dak il-każ u d-dispożizzjonijiet 
possibbilment invokati mill-Karta ma jistgħux, waħedhom, jiġġustifikaw din il-
ġurisdizzjoni (ara s-sentenza tas-26 ta’ Frar 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, li 
għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, il-punt 22, kif ukoll l-ordni tas-
6 ta’ Ġunju 2013, Cholakova, C-14/13, il-punt 30).

18 Għaldaqstant, il-Qorti ma għandhiex il-ġurisdizzjoni li tirrispondi għall-mistoqsijiet 
imressqa mill-qorti tar-rinviju (ara, b’mod partikolari, b’analoġija, l-ordnijiet tal-
1 ta’ Marzu 2011, Chartry, C-457/09, ECR p. I-819, il-punti 25 sa 27, kif ukoll 
Cholakova, imsemmija hawn fuq, il-punti 32 u 33).

19 F’dawn il-kundizzjonijiet, għandu jiġi osservat, fuq il-bażi tal-Artikolu 53(2) tar-Regoli 
ta’ Proċedura, li l-Qorti manifestament ma għandhiex ġurisdizzjoni biex tirrispondi 
għad-domandi mressqa mid-Debreceni munkaügyi bíróság.”

Konklużjoni 

Filwaqt li jitqies dan ta’ hawn fuq, jiġi konkluż li d-dispożizzjonijiet nazzjonali msemmija 
hawn fuq ma jiksrux il-liġi tal-Unjoni kif inhi. 


