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pensjoni tal-irtirar tiegħu 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jippreżenta f’ċertu dettall il-konklużjonijiet li waslu għalihom it-Tribunali 
Amministrattivi Franċiżi f’Amiens li huwa qiegħed jikkontesta, għaliex huwa jemmen li dawn 
qed jinjoraw id-dispożizzjonijiet tat-Trattati tal-UE rigward id-diskriminazzjoni bejn is-sessi, 
li b’riżultat tagħhom huwa qiegħed jirċievi anqas minn dak li huwa intitolat għalih. Huwa 
jindika li l-Kodiċi Ċivili Franċiża, li abbażi tagħha t-Tribunal Amministrattiv ibbaża d-
deċiżjonijiet tiegħu, ma tirriflettix b’mod preċiż id-dispożizzjonijiet tal-liġi tal-UE. Huwa 
jikkontendi li, li kieku kellha tkun rikonoxxuta bis-sħiħ l-ugwaljanza bejn is-sessi, huwa kien 
fil-fatt ikollu l-istess drittijiet bħan-nisa li jirtiraw b’pensjoni, li jkunu ħadmu fl-istess settur u 
għall-istess perjodu ta’ żmien, ta’ valur ogħla.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Frar 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 nieda proċedimenti quddiem il-Qorti Amministrattiva ta’ Amiens li fihom 
isostni li għandu d-dritt għal pensjoni tal-irtirar mogħtija fuq il-bażi tal-hekk imsejħa 
“benefiċċji ta’ kumpens għat-tfal”. Dawn tal-aħħar jipprovdi krediti ta’ servizz u rtirar bikri u 
jingħataw lil uffiċjali ċivili sabiex jiġu kkumpensati l-iżvantaġġi fil-karriera marbuta mat-
trobbija tat-tfal. Il-petizzjonant isostni li l-Kodiċi tal-Pensjonijiet tal-Irtirar taċ-Ċivil u l-
Militar li l-Qorti bbażat fuqha biex tiċħad il-pretensjoni tiegħu, tikser id-dispożizzjonijiet 
legali tal-UE dwar l-ugwaljanza fil-pagi. Huwa tal-fehma li l-Kodiċi tal-Pensjoni tagħmilha 
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impossibli għall-uffiċjali ċivili rġiel li jibbenefikaw mill-krediti ta’ servizzi u rtirar bikri, 
għax, l-ewwel nett, din tapplika b’mod retroattiv għal sitwazzjonijiet qabel ma ġiet adottata l-
Kodiċi tal-Pensjoni u, it-tieni, it-tfal tiegħu twieldu fi żmien, meta ma kienx hemm skema ta’ 
liv għall-missirijiet disponibbli.

F’Awwissu 2004 il-Kummissjoni, b’segwitu għas-sentenza tal-Qorti fil-każ Griesmar (C-
366/99), fetħet proċedura ta’ ksur dwar diversi aspetti tal-iskema Franċiża tal-irtirar bikri 
għall-uffiċjali ċivili. Bħala miżura ta’ konformità mas-sentenza Griesmar, Franza fl-2003 
adottat liġi ġdida, sabiex uffiċjali ċivili rġiel jkun jistgħu jibbenefikaw mill-krediti ta’ servizzi 
u rtirar bikri li qabel kienu possibbli biss għall-uffiċjali ċivili nisa biss. Sabiex l-uffiċjali ċivili 
jibbenefikaw mil-liġi Franċiża ġdida, din imponiet ir-rekwiżit ta’ pawsa ta’ xahrejn mill-
karriera li kellha tittieħed fi żmien viċin ħafna tat-twelid tat-tarbija. Din applikat ukoll b’mod 
retroattiv għaż-żmien qabel ma ġiet adottata l-liġi. Fil-proċedura ta’ ksur tagħha l-
Kummissjoni kkonkludiet li dawn id-dispożizzjonijiet kienu jiddiskriminaw kontra l-irġiel.

Fid-9 ta' Novembru 2010 ġiet adottata liġi ġdida minn Franza biex takkomoda t-tħassib tal-
Kummissjoni billi wessgħet il-perjodu li fih tista’ tittieħed pawsa mill-karriera minn uffiċjal 
ċivili sabiex ikun eliġibbli għall-iskema ta’ rtirar bikri. Din il-pawsa mill-karriera tista’ 
tittieħed mhux biss fil-forma ta’ skema ta’ liv speċjali, bħal-liv tal-maternità, il-liv tal-
adozzjoni u l-liv tal-ġenituri, iżda tista’ titnaqqas ukoll billi l-uffiċjal jaħdem fuq bażi part-
time sabiex irabbi t-tfal. Dan wassal għall-valutazzjoni li l-kundizzjonijiet għal intitolament 
ta’ servizzi ta’ krediti u rtirar bikri stabbiliti fil-leġiżlazzjoni Franċiża l-ġdida ma kinux 
diskriminatorji u għall-għeluq tal-proċedura ta’ ksur fis-6 ta’ April 2011.

Aktar kmieni fl-2013, il-Qorti Amministrattiva tal-Appell ta’ Lyon talbet deċiżjoni 
preliminari dwar kwistjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-kwistjonijiet imqajma mill-
petizzjonant. Dan il-każ (C-173/13 Leone) bħalissa għadu pendenti quddiem il-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.
Bl-għeluq tal-proċedura ta’ ksur, il-Kummissjoni ħadet il-fehma li l-Kodiċi tal-Pensjoni 
Franċiża fir-reviżjoni adattata tagħha tal-2010 hija konformi mal-liġi tal-UE dwar l-
ugwaljanza bejn is-sessi u l-ħlas ugwali. Peress li l-iskema ta’ rtirar kmieni u l-krediti ta’ 
servizz għandhom l-għan li jikkumpensaw għal pawsi mill-karriera minħabba t-twelid ta’ tfal, 
jidher ġustifikat fil-prinċipju li tkun ikkundizzjonanta fuq il-fatt li tkun ittieħdet tali pawsa.

Fil-każ pendenti l-qorti, il-QĠUE se tipprovdi interpretazzjoni awtorevoli tas-sitwazzjoni 
legali fil-każ deskritt mill-petizzjonant.


