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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1052/2011 af C. Saturnin Dossou-yovo, fransk statsborger, om 
påstået forskelsbehandling i forbindelse med besættelsen af en stilling som 
universitetslektor

1. Sammendrag

Andrageren føler, at det var på grund af hans hudfarve, at han ikke fik en stilling som 
universitetslektor, skønt han havde fået topkarakterer under udvælgelsesproceduren. Han har 
appelleret til antidiskriminationsmyndighederne (HALDE) i Frankrig, såvel som til Frankrigs 
præsident.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. januar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Andrageren klager over forskelsbehandling på grund af race, der skulle være foregået to 
gange, i 1991 og 1995, efter to udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af lektorer. 
Andrageren stod på begge lister over potentielle vindere, men hans kandidaturer blev 
angiveligt afvist alene på grund af hans oprindelse og ikke på grund af hans faglige 
kvalifikationer.

Han gør endvidere opmærksom på forstyrrelser i den franske retspleje, der efter hans mening 
undlod at straffe denne forskelsbehandling.

Den 12. december 2005 appellerede andrageren til Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (HALDE), et nationalt ligestillingsorgan. Denne appel blev 
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afvist på grund af manglende beviser på, at der havet fundet en forskelsbehandling sted, og 
andrageren appellerede til de nationale forvaltningsdomstole (forvaltningsdomstolen, 
appeldomstolen og senest og i sidste instans Conseil d'Etat, der traf afgørelse den 13. oktober 
2010), som efter tur afviste hans krav med begrundelse i procedurespørgsmål 
(præklusionsfrister) og realiteten.

Andrageren sendte den 30. juli 2011 Kommissionen en skrivelse med samme indhold som 
dette andragende. Han sendte den samme skrivelse til Kommissionens formandskab den 17. 
august 2011.

Kommissionen konkluderede i sit svar af 4. august 2011 bekræftet ved en ny skrivelse af 7. 
september 2011, at den ikke havde kompetence til at afgøre spørgsmålet af nedenstående 
årsager.

Andragendet er identisk med den oprindelige skrivelse til Kommissionen, og der er ikke 
tilføjet nogen nye elementer, der kunne foranledige den til at nå frem til en anden afgørelse.

Kommissionens bemærkninger

Direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race 
eller etnisk oprindelse, forbyder enhver forskelsbehandling af disse to årsager på en lang 
række områder som f.eks. beskæftigelse, social beskyttelse, folkesundhed, uddannelse og 
adgang til varer og tjenesteydelser, hvilket omfatter udvælgelsesprøver med henblik på 
besættelse af stillinger inden for det offentlige.

Det trådte dog først i kraft den 19. juli 2000 og blev gennemført i den interne retsorden med 
lov nr. 2008-496 af 27. maj 2008 om forskellige bestemmelser om tilpasning til 
fællesskabsretten på området for bekæmpelse af forskelsbehandling.

Da direktivet ikke fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder, påhviler 
det andrageren at indlede den procedure omhandlet i national ret, der var gældende på det 
pågældende tidspunkt.

Selv om direktiv 2000/43/EF havde fundet anvendelse på den foreliggende tvist, indeholder 
andragendet ingen konkrete elementer, der kunne give anledning til at mene, at de franske 
domstole har anlagt en fejlagtig fortolkning. 

Klagens øvrige aspekter vedrører generelle påstande om proceduren og adgangen til 
domstolsprøvelse, som ikke underbygges af nogen konkrete elementer, der gør det muligt at 
fastslå, at der skulle være tale om en overtrædelse.  Da andrageren ikke er fremkommet med 
yderligere præcise elementer, kan der kun henvises til medlemsstaternes generelle forpligtelse 
til at overholde deres forpligtelser med hensyn til de grundlæggende rettigheder, sådan som de 
følger af deres interne lovgivning og de internationale aftaler, de har underskrevet.

Konklusion

Andragerens klage vedrører omstændigheder, der har fundet sted, inden ikrafttrædelsen af 
direktiv 2000/43/EF, som er den relevante tekst i gældende fællesskabsret vedrørende 
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forskelsbehandling på grund af race eller oprindelse.

Under alle omstændigheder henhører de faktiske omstændigheder, som andrageren har rejst, 
under de nationale domstole, og de er blevet behandlet i sidste instans af den højeste 
administrative domstol i henhold til en procedure, der ikke på grundlag af de elementer, som 
andrageren har fremlagt, tyder på, at EU-retten er blevet tilsidesat."


