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dwar drittijiet ugwali għall-aċċess għall-impjiegi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant qed jitlob reviżjoni tal-leġiżlazzjoni attwali ta’ kontra d-diskriminazzjoni 
(Direttiva 2000/78/KE tal-qafas għall-ugwaljanza fl-impjiegi) minħabba li kif traspost fil-liġi 
Ċeka, id-Direttiva ma teħtieġx li l-impjegatur jagħti raġunijiet għaliex ma jkunx għażel 
kandidat partikolari għax-xogħol. Il-petizzjonant huwa raġel ta’ 57 sena u jemmen li fl-aħħar 
seba’ snin li huwa kien qed ifittex xogħol, ipparteċipa f’għadd ta’ avvenimenti rilevanti mal-
livell ta’ edukazzjoni tiegħu imma dejjem kienu jintagħżlu nies iżgħar fl-età u fil-biċċa l-kbira 
nisa. Wara li kien talab għajnuna mingħand l-ombudsman Ċek, huwa rakkomandalu sabiex 
imur il-qorti bl-ilment tiegħu. Madankollu, meta kkonsulta avukat huwa kien skoraġġut li 
jieħu dan il-pass peress huwa maħsub li hija diffiċli li tagħti prova ta’ diskriminazzjoni 
f’każijiet bħal dawn. Il-petizzjonant jemmen li l-UE għandha tinkoraġġixxi lin-nies sabiex 
ifittxu għajnuna u jiksbu x-xogħol imma bid-Direttiva attwali dan mhux faċli. Huwa għalhekk 
jitlob għal reviżjoni tad-Direttiva.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

L-Artikolu 10(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE jipprovdi li fejn persuna tikkunsidra li 
saret diskriminazzjoni kontriha fuq waħda mill-bażijiet, din teħtieġ li tistabbilixxi “fatti li 
minnhom wieħed jista’ jippreżumi li kien hemm diskriminazzjoni diretta jew indiretta”.  Wara 
li tiġi stabbilita dik il-preżunzjoni, il-piż tal-provi jgħaddi fuq il-konvenut biex jagħti prova li 
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ma kienx hemm ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali.

Din id-dispożizzjoni hija implimentata fir-Repubblika Ċeka bit-Taqsima 133a tal-Kodiċi ta’ 
Proċedura Ċivili (l-Att Nru 99/1963) li tiddikjara li fejn jiġu stabbiliti quddiem qorti fatti li 
minnhom wieħed jista’ jippreżumi li kien hemm diskriminazzjoni diretta jew indiretta, huwa 
l-konvenut li għandu jagħti prova li ma kienx hemm ksur tal-prinċipju tat-trattament ugwali. 

Fl-2009 il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat id-dispożizzjonijiet Ċeki dwar il-piż tal-provi 
konformi mal-garanziji ta’ proċess ġust ipprovduti mill-Karta Ċeka1.   F’dan il-każ, l-
ilmentatur ġie mkeċċi b’mod formali minn uffiċċju governattiv Ċek fl-2004, fuq il-bażi li ma 
kienx hemm aktar xogħol għalih. Huwa allega li t-tkeċċija tiegħu mid-Dipartiment kienet, fil-
fatt, ibbażata fuq l-età tiegħu, u x-xogħol ittieħed immedjatament minn applikanti iżgħar. 
Huwa għamel referenza għal statistika li tagħti prova li 80 % tal-impjegati mkeċċija minn dan 
id-Dipartiment għar-raġuni li ma kienx hemm aktar xogħol għalihom kellhom aktar minn 
50 sena, filwaqt li 93 % tal-impjegati l-ġodda li ddaħħlu kellhom anqas minn 28 sena. Il-Qorti 
Kostituzzjonali ddikjarat l-istatistika sottomessa mill-applikant bħala prova prima facie fil-
każ. Fuq din il-bażi, il-piż tal-provi kellu jgħaddi fuq il-konvenut biex jagħti prova tar-raġuni 
objettiva għat-trattament differenzjali tal-applikant. Il-qrati ordinarji naqsu milli jinvestigaw 
il-kriterji dwar kif jintgħażlu l-persuni li ma jkunx hemm aktar xogħol għalihom. Il-qrati 
ordinarji lanqas ma investigaw in-natura tal-pożizzjonijiet vakanti l-ġodda, u kif dawn kienu 
differenti minn dawk li tneħħew. Dan seta’ jgħin lill-qrati ordinarji jiddeċiedu jekk il-kriterji 
ta’ kwalifika l-ġodda kellhomx verament l-għan uniku li jaħbu l-bażi vera għat-tkeċċija—l-età 
tal-impjegati soġġetti għal diskriminazzjoni.

Għaldaqstant il-Kummissjoni tinsab sodisfatta li l-leġiżlazzjoni eżistenti ġiet trasposta tajjeb 
fil-liġi Ċeka.  

Madankollu l-Kummissjoni tapprezza li l-petizzjonant mhux qed jallega li l-leġiżlazzjoni 
eżistenti ma ġietx trasposta tajjeb imma li qed jistieden għal reviżjoni tad-Direttiva biex 
tpoġġi rekwiżit fuq l-impjegaturi sabiex jagħtu raġunijiet lill-kandidati li ma jingħarawx ix-
xogħol (mhux speċifikat jekk dan jiġrix fil-każijiet kollha jew fuq talba biss).  Huwa 
jikkunsidra li, fin-nuqqas ta’ tali rekwiżit, huwa diffiċli li wieħed jikseb impjieg u barra minn 
hekk huwa diffiċli għal applikant li ma jingħatax ix-xogħol u li ma jkunx irċieva trattament 
ugwali sabiex jagħti prova ta’ diskriminazzjoni. 

Din il-kwistjoni ta’ jekk l-impjegaturi għandhomx jiġu meħtieġa jagħtu raġunijiet lil kandidat 
li ma jingħatax ix-xogħol ġiet ikkunsidrata mill-Qorti tal-Ġustizza tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-
UE) fis-Sentenza tagħha fil-każ Galina Meister2.  F’dan il-każ, ir-rikorrenta kkunsidrat li 
kienet saret diskriminazzjoni kontriha fuq il-bażi tal-età, is-sess u/jew l-oriġini tagħha fil-
proċedura ta’ reklutaġġ fejn kumpanija privata għamlet żewġ avviżi ta’ pożizzjoni vakanti 
identiċi suċċessivi li għalihom hija applikat, u ma ngħatatx ix-xogħol, mingħajr ma 
                                               
1 Referenza tal-każ: II. ÚS 1609/08, miġbur fil-qosor fil-paġni 10-11 ta’ http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 Kawża C-415/10, Sentenza tad-19 ta’ April 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=MT&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.
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kkonvokawha għal intervista. Hija lmentat li peress li l-impjegatur ma’ kkomunikax 
informazzjoni dwar il-proċedura ta’ reklutaġġ u r-riżultat tagħha, hija ma setgħet tistabbilixxi 
l-ebda fatt li minnhom seta’ jiġi preżunt li kien hemm diskriminazzjoni.  Il-QtĠ-UE 
kkonkludiet li l-leġiżlazzjoni ta’ kontra d-diskriminazzjoni tal-UE ma tippermettix lil ħaddiem 
li għandu lment plawżibbli li huwa jissodisfa r-rekwiżiti elenkati f’avviż ta’ pożizzjoni 
vakanti u li l-applikazzjoni tiegħu tkun ġiet irrifjutata li jkollu aċċess għal informazzjoni li 
tindika jekk l-impjegatur għażilx lil xi applikant ieħor. Madankollu l-QtĠ-UE żiedet li r-rifjut 
min-naħa tal-impjegatur li jikkomunika kwalunkwe informazzjonibħal din jista’ jkun wieħed 
mill-elementi li għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni meta tiġi stabbilita l-preżunzjoni li 
taqleb il-piż tal-provi.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkunsidra li, kif imsemmi hawn fuq, il-leġiżlazzjoni tal-UE rilevanti ġiet 
trasposta b’mod korrett fil-liġi Ċeka.  Il-QtĠ-UE kkunsidrat din il-kwistjoni u ċċarat li ma 
hemm l-ebda obbligu skont il-liġi tal-UE għall-impjegatur li jagħti tali informazzjoni lill-
kandidat.  Xejn ma jżomm lill-Istati Membri, jekk huma jikkunsidraw li dan hu xieraq, milli 
jipprevedu għal tali miżura fil-liġi nazzjonali.

Il-Kummissjoni tinsab sodisfatta li d-dispożizzjoni eżistenti dwar il-piż tal-provi hija mod 
proporzjonat ta’ kif jiġu trattati każijiet li fihom persuna tilmenta li ma tkunx ġiet trattata 
b’mod ugwali.  Hija tassissti lill-konvenut li jitlob biss li jiġu stabbiliti l-fatti li minnhom tista’ 
toħroġ il-preżunzjoni u mhux id-diskriminazzjoni fiha nfisha.  F’dan il-mument, il-
Kummissjoni m’għandha l-ebda pjan li tipproponi reviżjoni tad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/78/KE dwar dan il-punt.


