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Θέμα: Αναφορά 1052/2011, του C. Saturnin Dossou-Yovo, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις στο πλαίσιο της πλήρωσης θέσης 
πανεπιστημιακού λέκτορα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν έλαβε θέση πανεπιστημιακού λέκτορα λόγω του χρώματος του 
δέρματός του, αν και είχε λάβει τους καλύτερους βαθμούς κατά τη διαδικασία επιλογής. 
Προσέφυγε στην αρχή κατά των διακρίσεων (HALDE) στη Γαλλία, καθώς και στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εισαγωγή διακρίσεων λόγω φυλετικής καταγωγής, σε δύο 
περιστάσεις, στο πλαίσιο διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν το 1991 και το 1995 για την
πλήρωση θέσης πανεπιστημιακού λέκτορα. Ενώ το όνομα του αναφέροντος περιλαμβανόταν 
στον κατάλογο των εν δυνάμει επιτυχόντων, η υποψηφιότητά του απορρίφθηκε αποκλειστικά 
και μόνο για λόγους καταγωγής και όχι βάσει των επαγγελματικών προσόντων του.

Επιπλέον, ο αναφέρων παραπέμπει στη δυσλειτουργία της γαλλικής δικαιοσύνης, η οποία 
έπρεπε, κατά την άποψή του, να επιβάλλει κυρώσεις για την εν λόγω εισαγωγή διακρίσεων.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2005, ο αναφέρων προσέφυγε στον γαλλικό οργανισμό που είναι 
αρμόδιος για την προάσπιση της ισότητας των δικαιωμάτων, την HALDE (αρχή για την 
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καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας). Καθώς η εν λόγω προσφυγή 
απορρίφθηκε εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων που να αποδεικνύουν την εισαγωγή διάκρισης, 
ο αναφέρων προσέφυγε στα εθνικά διοικητικά δικαστήρια (στο διοικητικό δικαστήριο, στο 
εφετείο καθώς και, την τελευταία φορά και σε τελευταίο βαθμό, στο Συμβούλιο Επικρατείας, 
το οποίο εξέδωσε απόφαση στις 13 Οκτωβρίου 2010), τα οποία απέρριψαν διαδοχικά τα 
αιτήματά του για δικονομικούς λόγους (πάροδος προθεσμίας) καθώς και για ουσιαστικούς 
λόγους.

Στις 30 Ιουλίου 2011, ο αναφέρων απέστειλε στην Επιτροπή επιστολή, το περιεχόμενο της 
οποίας ήταν πανομοιότυπο με αυτό της παρούσας αναφοράς. Στις 17 Αυγούστου 2011, 
απέστειλε αντίτυπο της εν λόγω επιστολής στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Στην απάντησή της, στις 4 Αυγούστου 2011, καθώς και σε δεύτερη επιστολή της, 
στις 7 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή επεσήμανε την αναρμοδιότητά της για τους λόγους που 
παρατίθενται κατωτέρω.

Η αναφορά είναι πανομοιότυπη με την αρχική επιστολή που εστάλη στην Επιτροπή και δεν 
παρέχει νέα στοιχεία βάσει των οποίων θα μπορούσε να συναχθεί διαφορετικό συμπέρασμα.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/43/ΕΚ σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, απαγορεύει την εισαγωγή διακρίσεων βάσει των εν 
λόγω δύο στοιχείων σε πολλούς τομείς, όπως η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η 
δημόσια υγεία, η εκπαίδευση και η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα 
στο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών δημόσιας διοίκησης.

Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία τέθηκε τελικώς σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 2000 και μεταφέρθηκε στο 
εθνικό δίκαιο με τον νόμο αριθ. 2008-496 της 27ης Μαΐου 2008 περί διαφόρων διατάξεων 
προσαρμογής στο κοινοτικό δίκαιο στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων.

Καθώς η οδηγία δεν ήταν εφαρμοστέα όταν συνέβησαν τα γεγονότα, εναπόκειται στον 
αναφέροντα να κινήσει την προβλεπόμενη από το εθνικό δίκαιο διαδικασία που ίσχυε τότε.

Επιπλέον, ακόμα και αν η οδηγία 2004/43/ΕΚ είχε εφαρμογή στη συγκεκριμένη υπόθεση, η 
αναφορά δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποδείξουν 
εσφαλμένη ερμηνεία εκ μέρους των γαλλικών δικαστηρίων. 

Τα λοιπά σημεία της καταγγελίας έχουν να κάνουν με ισχυρισμούς γενικής φύσεως που 
αφορούν ζητήματα διαδικασίας και πρόσβασης στη δικαιοσύνη χωρίς όμως να στηρίζονται 
από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο που θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει κατάχρηση. Λόγω 
έλλειψης περαιτέρω συγκεκριμένων στοιχείων εκ μέρους του αναφέροντος, προέχει η γενική 
υποχρέωση των κρατών μελών να μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως 
αυτές προκύπτουν από την εσωτερική νομοθεσία τους και τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν 
συνάψει, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Συμπέρασμα
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Το αίτημα του αναφέροντος στηρίζεται σε γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας 2000/43/ΕΚ, η οποία εντάσσεται στο κοινοτικό κεκτημένο στον 
τομέα της εισαγωγής διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Επιπλέον και σε κάθε περίπτωση, τα περιστατικά που περιγράφει ο αναφέρων εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων και κρίθηκαν σε τελευταίο βαθμό από το 
ανώτατο διοικητικό δικαστήριο βάσει διαδικασίας, η οποία δεν φαίνεται, από τα στοιχεία που 
παρέχει ο αναφέρων, να παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


