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Franċiża, dwar diskriminazzjoni li tista’ tkun marbuta mas-sess

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni, missier ta’ erbat itfal, ħadem għal 30 sena fl-amministrazzjoni 
Franċiża u qiegħed jipprotesta kontra d-diskriminazzjoni li, skont hu, teżisti b’rabta mal-età 
tal-irtirar stipulata fl-Artikolu L 24 tal-Kodiċi tal-Pensjonijiet. Fil-fatt, din id-dispożizzjoni 
tirriserva l-benefiċċju ta’ rtirar kmieni biss għall-uffiċjali nisa li għandhom mill-inqas tliet 
ulied u li mill-inqas għamlu 15-il sena servizz. Il-persuna kkonċernata tgħid ukoll li din il-liġi 
toħloq inugwaljanza sfaċċata bejn l-irġiel u n-nisa.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Jannar 2002. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tipprovdi 
informazzjoni (l-Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-3 ta’ April 2002.

Dak li ressaq il-petizzjoni huwa uffiċjal fl-amministrazzjoni Franċiża u qed jilmenta mill-fatt 
li l-kodiċi Franċiż tal-pensjonijiet ċivili u militari jirriżerva l-benefiċċju tal-irtirar kmieni 
għall-uffiċjali nisa biss li għandhom minn tal-anqas tliet ulied u li tal-anqas għamlu 15-il sena 
servizz u jeskludi minn dan id-dritt l-uffiċjali rġiel li jinsabu fl-istess qagħda.

Is-servizzi tal-Kummissjoni diġà osservaw li, fil-kuntest tar-regolamenti nazzjonali tiegħu 
rrelatati mal-iskemi ta’ rtirar tal-uffiċjali, il-Gvern Franċiż ma japplikax b’mod korrett l-
Artikolu 141 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE u d-Direttivi 86/378/KEE u 96/97/KE b’rabta 
mat-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-iskemi tax-xogħol tas-sigurtà soċjali.  Ġew 
osservati bosta diskriminazzjonijiet fuq il-bażi tas-sess, b’mod partikolari fil-qasam tal-
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pensjonijiet ta’ riverżjoni kif ukoll b’rabta mal-vantaġġi u d-drittijiet għall-pensjoni favur 
uffiċjali li rabbew xi tfal, li jiffavorixxu aktar lin-nisa jew li jingħataw lin-nisa biss.

B’rabta ma’ dan, il-Qorti tal-Ġustizzja, li tressqu quddiemha żewġ kawżi preliminari1, dan l-
aħħar tat sentenza li tikkonferma li l-pensjonijiet tal-iskema Franċiża tal-irtirar tal-uffiċjali 
hija tabilħaqq rimunerazzjoni skont kif iddefinit fl-Artikolu 119 tat-Trattat (bħalissa 141 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-KE) u li tqajjem dubju dwar il-validità ta’ ċerti dispożizzjonijiet tal-
Kodiċi Franċiż tal-pensjonijiet ċivili u militari fid-dawl tal-liġi Komunitarja applikabbli. 
B’mod partikolari, dan għandu x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet legali li jeskludu l-uffiċjali 
rġiel li jinkarigaw ruħhom mit-trobbija tat-tfal mill-benefiċċju ta’ bonusijiet mogħtija fil-
kalkolu tal-pensjonijiet kif ukoll dawk li jagħtu dritt lill-uffiċjali nisa biss għal pensjoni ta’ 
rtirar li titħallas minnufih f’każ li żewġhom jintlaqat minn xi diżabiltà jew xi marda li 
m’hemmx fejqan għaliha u minħabba f’hekk ma jkunux jistgħu jagħmlu l-ebda xogħol ieħor.

Is-servizzi tal-Kummissjoni diġà intervenew u qegħdin jaħdmu mal-awtoritajiet Franċiżi 
sabiex jitwaqqfu dawn id-diskriminazzjonijiet li mhumiex iġġustifikati b’rabta mal-liġi 
Komunitarja.

4. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2002.

Is-servizzi tal-Kummissjoni reġgħu kkuntattjaw lill-awtoritajiet Franċiżi u talbuhom 
iżommuhom infurmati bil-miżuri leġiżlattivi li huma biħsiebhom jadottaw wara s-sentenzi 
GRIESMAR, C-366/99 u MOUFLIN, C-206/00, li qajmu dubju dwar il-validità tal-
leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom b’rabta mal-liġi Komunitarja.

L-awtoritajiet Franċiżi, fit-tweġiba tagħhom tad-19 ta’ April 2002, speċifikaw li l-Gvern 
Franċiż innota l-pożizzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u se jimpenja ruħu biex jadatta l-
leġiżlazzjoni tiegħu.  Peress li d-dispożizzjonijiet ikkonċernati huma ta’ natura leġiżlattiva, l-
adattament tagħhom jeħtieġ l-intervent tal-Parlament li, minħabba t-tiġdid tal-Assemblea 
Nazzjonali li mistenni jsir fix-xahar ta’ Ġunju, dan ma jistax isir qabel it-tieni semestru tal-
2002. Il-Kummissjoni mhix se teżita, jekk ikun meħtieġ, li tipproċedi għall-istadju li jmiss fil-
proċedura stipulata fl-Artikolu 226 tat-Trattat, billi tibgħat opinjoni mmotivata kontra l-Gvern 
Franċiż minħabba li ma rrispettax l-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 141 tat-Trattat u d-
Direttivi 86/378/KEE u 96/97KEE fil-kuntest tal-iskemi taċ-ċivil fi Franza.

F’kull każ, dak li ressaq il-petizzjoni jista’ minn issa jikkuntattja mill-ġdid lill-
amministrazzjoni nazzjonali kompetenti biex tisħaq fuq id-drittijiet tiegħu u/jew tiftaħ kawża, 
fuq livell nazzjonali, kontra deċiżjoni tal-ġejjieni li tirrifjuta l-għoti ta’ benefiċċju maħsub 
għall-uffiċjali nisa biss fil-Qrati Nazzjonali kompetenti billi tibbaża ruħha fuq il-każistika 
Komunitarja msemmija.

Fil-fatt nispeċifikaw li sakemm dawn ir-regoli diskriminatorji jibqgħu fis-seħħ, l-awtoritajiet 
Franċiżi għandhom jirriservaw għall-grupp li jinsab fi żvantaġġ – f’dan il-każ, l-uffiċjali rġiel 
– l-istess benefiċċji bħal dawk li jingħataw lill-uffiċjali nisa.

                                               
1 Ara l-kawża preliminari GRIESMAR, C-366/99, sentenza li ngħatat fid-data tad-29/11/2001 u l-kawża 
MOUFLIN, C-206/00, sentenza tat-13/12/2001.
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Kull emenda tad-dispożizzjonijiet nazzjonali kkonċernati li se jiddeċiedu dwarha l-awtoritajiet 
Franċiżi tista’, jekk ikun meħtieġ, ikollha l-għan li tneħħi dawn il-benefiċċji kollha għal 
kulħadd bil-kundizzjoni li l-effett tagħha jkun għall-ġejjieni.

5. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet  fit-3 ta’ Settembru 2003.

Is-servizzi tal-Kummissjoni reġgħu kkuntattjaw lill-awtoritajiet Franċiżi u talbuhom 
iżommuhom infurmati bil-miżuri leġiżlattivi li huma biħsiebhom jadottaw wara l-każistika 
tal-Qorti tal-Ġustizzja li qajmet dubju dwar il-validità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom 
b’rabta mal-liġi Komunitarja.

Fil-bidu ta’ din is-sena, l-awtoritajiet Franċiżi kkonfermaw li din il-kwistjoni qiegħda tiġi 
eżaminata fil-kuntest tar-riforma tal-pensjonijiet li qiegħda titfassal bħalissa. Madankollu, ma 
ngħatat ebda skema ma’ din it-tweġiba.

Fin-nuqqas ta’ progress konkret, il-Kummissjoni mhix se teżita li tipproċedi bil-proċedura 
minħabba ksur skont l-Artikolu 226 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE.

6. Komunikazzjoni addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Awwissu 2004.

Din il-petizzjoni għandha x’taqsam mal-kompatibiltà tal-Artikolu L.24 tal-Kodiċi tal-
pensjonijiet ċivili u militari tal-irtirar mal-prinċipju tal-ugwaljanza fir-rimunerazzjoni bejn l-
irġiel u n-nisa ggarantit mill-Artikolu 141 tat-Trattat.

Fil-kuntest taż-żewġ kawżi preliminari li ħarġu mill-Qrati Franċiżi (C-366/99 Griesmar u C-
206/00 Mouflin), il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li pensjoni mħallsa fil-kuntest tal-Kodiċi hija 
rimunerazzjoni skont l-Artikolu 141 tat-Trattat. Hija kkonkludiet li l-Artikolu L.12b tal-
Kodiċi ma jistax jagħmel distinzjoni bbażata fuq is-sess b’rabta mal-għoti ta’ bonusijiet li 
jingħataw fil-kalkolu tal-pensjoni meta jkunu qegħdin jitrabbew it-tfal, ladarba l-uffiċjal 
maskili bħall-uffiċjal femminili jinkariga ruħu mit-trobbija ta’ ibnu/bintu/uliedu.

Wara li ġew ikkuntattjati mis-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Franċiżi emendaw bosta 
dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-pensjonijiet ċivili u militari tal-irtirar bil-Liġi Nru 2003-775 
tal-21 ta’ Awissu 2003. Għall-perijodi ta’ servizzi minn meta daħlet fis-seħħ din il-liġi, il-
biċċa l-kbira tad-dispożizzjonijiet emendati (inkluż l-Artikolu L.12b) japplikaw bl-istess mod 
kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa, konformi mal-Artikolu 141 tat-Trattat. Madankollu, 
wara li analizzaw l-emendi magħmula mil-Liġi Nru 2003-775, is-servizzi tal-Kummissjoni 
osservaw li l-Artikolu L.24(3) tal-Kodiċi għadu jistipula dritt aktar ta’ vantaġġ għan-nisa li 
huma ommijiet ta’ tlett itfal fil-ħlas tal-pensjoni. Din hija diskriminazzjoni diretta bbażata fuq 
is-sess, li tmur kontra l-Artikolu 141 tat-Trattat.

Is-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin f’kuntatt mal-awtoritajiet Franċiżi fil-kuntest tal-
proċedura stipulata mill-Artikolu 226 tat-Trattat, u talbuhom iżommuhom infurmati bil-miżuri 
leġiżlattivi li huma biħsiebhom jadottaw sabiex il-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħhom issir 
konformi mal-liġi Komunitarja.
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7. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-21 ta’ April 2006.

Wara li kkuntattjawhom is-servizzi tal-Kummissjoni, l-awtoritajiet Franċiżi aċċettaw li t-test 
ta’ qabel tal-Artikolu L.24(3) tal-Kodiċi ma kienx kompatibbli mal-Artikolu 141 tat-Trattat. 
Għalhekk, l-awtoritajiet Franċiżi emendaw l-Artikolu L.24(3) bil-liġi Nru 2004-1485 tat-30 
ta’ Diċembru 2004 sabiex din tapplika bl-istess mod għall-irġiel u għan-nisa, u li tesiġi li l-
uffiċjal ikun waqqaf l-attività professjonali tiegħu biex irabbi lill-uliedu.

Is-servizzi tal-Kummissjoni bħalissa qegħdin jeżaminaw il-kompatibilità tal-leġiżlazzjoni 
Franċiża mal-Artikolu 141 tat-Trattat.

8. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fl-1 ta’ Ġunju 2007.

Il-petizzjoni għandha x’taqsam mal-kompatibiltà tal-Artikolu L.24 tal-Kodiċi tal-pensjonijiet 
ċivili u militari tal-irtirar mal-prinċipju tal-ugwaljanza fir-rimunerazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa 
ggarantit mill-Artikolu 141 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE. Dak iż-żmien, is-Sur Monatte 
lmenta li l-benefiċċju tal-irtirar kmieni tal-Artikolu L.24 tal-Kodiċi japplika biss għall-
uffiċjali nisa, li huma ommijiet ta’ tlett itfal jew aktar u li taw mill-inqas 15-il sena servizz.

Fil-kuntest taż-żewġ kawżi preliminari li ħarġu mill-Qrati Franċiżi (C-366/99 Griesmar u C-
206/00 Mouflin), il-Qorti tal-Ġustizzja osservat li pensjoni mħallsa fil-kuntest tal-Kodiċi hija 
rimunerazzjoni skont l-Artikolu 141 tat-Trattat. Hija kkonkludiet li l-Artikolu L.12b tal-
Kodiċi ma jistax jagħmel distinzjoni bbażata fuq is-sess b’rabta mal-għoti ta’ bonusijiet li 
jingħataw fil-kalkolu tal-pensjoni meta jkunu qegħdin jitrabbew it-tfal, ladarba l-uffiċjal 
maskili bħall-uffiċjal femminili jinkariga ruħu mit-trobbija ta’ ibnu/bintu/uliedu.

Fl-ittra ta’ intimazzjoni ta’ Ottubru 2004, il-Kummissjoni indikat lil Franza li d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu L.24 mhumiex kompatibbli mal-Artikolu 141 tat-Trattat peress 
li dawn japplikaw biss għall-uffiċjali nisa. Barra minn hekk, skont il-Kummissjoni, id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu L.12 dwar il-bonusijiet għat-tfal lanqas mhuma konformi mal-
Artikolu 141 tat-Trattat.

Wara li rċevew din l-ittra, l-awtoritajiet Franċiżi emendaw d-dispożizzjonijiet tal-L.24 tal-
Kodiċi tal-pensjonijiet ċivili u militari tal-irtirar, f’Diċembru 2004. Għall-perijodu ta’ servizz 
wara li daħlet fis-seħħ din il-liġi, l-Artikolu L.24 japplika bl-istess mod kemm għall-irġiel kif 
ukoll għan-nisa. 

Minn issa ’l quddiem, l-Artikolu L.24 I. 3° tal-Kodiċi jistipula li l-ħlas tal-pensjoni jsir  
“meta uffiċjal ċivili huwa ġenitur ta’ tlett itfal ħajjin (…) bil-kundizzjoni li għal kull wild ikun 
waqaf mix-xogħol skont il-kundizzjonijiet stabbiliti minn degriet tal-Kunsill tal-Istat.”

Il-waqfien mix-xogħol imsemmi fl-ewwel paragrafu tat-3° tal-I tal-Artikolu L.24 tal-Kodiċi 
għandu jinkludi xahrejn u għandu jsir fil-perijodu li jibda mill-ewwel jum tar-raba’ ġimgħa 
qabel it-twelid jew l-adozzjoni u l-aħħar jum tas-sittax-il ġimgħa wara t-twelid jew l-
adozzjoni (ara l-Artikolu R.37., l-ewwel paragrafu, tal-Kodiċi).

Għaldaqstant, huwa diffiċli ħafna li l-irġiel jibbenefikaw mill-irtirar kmieni, peress li l-missier 
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ikollu jieqaf mill-attività professjonali tiegħu waqt il-lif tal-maternità. Peress li fil-perijodu 
tal-lif tal-ġenituri l-missier ma jitħallasx, jidher li huwa diffiċli li dak li jkun ikun lest jitlef l-
unika rimunerazzjoni tal-familja. Barra minn hekk, għat-tfal li twieldu qabel daħlet fis-seħħ l-
emenda tal-Artikolu L.24, huwa aktar diffiċli li l-missirijiet jissodisfaw din il-kundizzjoni.

Bħalissa s-servizzi tal-Kummissjoni qegħdin janalizzaw jekk l-Artikolu L.24 il-ġdid jagħmilx 
diskriminazzjoni indiretta. Jekk dan hu l-każ, il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li tiftaħ 
proċedura skont l-Artikolu 226 tat-Trattat.

9. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni, li waslet fil-5 ta’ Mejju 2008.

Kif diġà ġie kkomunikat lil min għamel il-petizzjoni, f’Ottubru 2004, il-Kummissjoni bagħtet 
ittra ta’ avviż formali lil Franza u qalet li, fir-rigward tal-perjodu mill-1990 u l-2003, il-
kundizzjoni addizzjonali ta’ interruzzjoni ta’ attività professjonali ta’ xahrejn stabbilita mill-
Artikolu L.12 il-ġdid mhijiex skont l-Artikolu 141 tat-Trattat tal-KE. 

Wara eżami dettaljat tar-rispons tal-awtoritajiet Franċiżi, f’Lulju 2007, il-Kummissjoni 
bagħtet ittra ta’ avviż formali lil Franza. F’din l-ittra, il-Kummissjoni emfażizzat li l-miżuri 
nazzjonali li jagħtu benefiċċji ta’ kumpens lil ħaddiema taċ-ċivil irġiel għandhom jiġu 
applikati b’effett retroattiv sa mis-17 ta’ Mejju 1990. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tqis li r-
referenza li jagħmlu l-awtoritajiet Franċiżi għal-limitu ta’ żmien nazzjonali ta’ tbarrija tibqa’ 
ineffettiva sabiex tkun opponuta l-ħtieġa ta’ trażpożizzjoni retroattiva. 

Bl-ittra tas-7 ta’ Settembru 2007, Franza wieġbet għall-ittra ta’ avviż formali addizzjonali. 
Fil-preżent, il-Kummissjoni hija fil-proċess li tanalizza din ir-risposta minħabba passi ġodda 
eventwali f’dan il-każ.

10. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV VII), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-petizzjonant jikkontesta l-kundizzjonijiet għall-għoti ta’ ċerti vantaġġi previsti fil-kodiċi 
dwar il-pensjonijiet tal-persuni fis-servizz ċivili u dak militari, wara emenda leġiżlattiva li 
saret fl-2003. Dawn il-kundizzjonijiet ġew adattati fir-riforma tas-sistemi tal-irtirar li seħħet fi 
Franza fi tmiem is-sena 2010. 

Sal-2003, il-liġi Franċiża kienet tirriżerva vantaġġi speċifiċi lill-ħaddiema nisa li kellhom it-
tfal (benefiċċji għat-tul ta’ snin fis-servizz u l-possibilità li jirtiraw kmieni). Wara s-sentenza 
Griesmar, Franza emendat il-liġi tagħha biex anke l-ħaddiema rġiel ikunu jistgħu 
jibbenefikaw minnha. Il-Kummissjoni, li kienet irċeviet diversi lmenti, madankollu qieset li 
ċerti aspetti tal-liġi tal-2003 kienu għadhom diskriminatorji u fetħet proċedura ta’ ksur fl-
2004. 

L-ilmenti mqajma mill-Kummissjoni ttieħdu inkunsiderazzjoni minn Franza fil-qafas tar-
riforma tal-pensjonjiet tal-iritirar li seħħet fi tmiem is-sena li għaddiet. Il-bidliet ewlenin kienu 
l-abolizzjoni tal-miżura diskriminatorja tal-irtirar bikri u t-twessigħ tal-kundizzjonijiet 
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meħtieġa biex jinkisbu l-benefiċċji tat-tul ta’ snin fis-servizz. Abbażi ta’ dan, il-Kummissjoni 
wieġbet billi għalqet il-proċedura ta’ ksur fis-6 ta’ April 2011.

Il-Kummissjoni hija konxja tal-fatt li l-emendi leġiżlattivi li saru, bir-riforma reċenti tal-
pensjonijiet tal-irtirar, mhux bilfors se jkollhom effett fuq is-sitwazzjoni tal-petizzjonanta. 
Madankollu, din hija proprju l-karatteristika tal-proċeduri ta’ ksur, billi dawn għandhom l-
għan li jiżguraw l-implimentazzjoni korretta tal-liġi tal-UE fis-sistema legali interna tal-Istati 
Membri u mhux li jsolvu tilwim individwali.


