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Tárgy: C. Saturnin Dossou-Yovo francia állampolgár által benyújtott 1052/2011. 
számú petíció egy egyetemi óraadói állás betöltésével összefüggésben 
tapasztalt állítólagos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy érzi, hogy bőrszíne miatt nem tölthetett be egy egyetemi óraadói 
állást, noha a kiválasztási eljárás során magas pontszámokat ért el. Korábban már panaszt 
nyújtott be a megkülönböztetés elleni küzdelemmel és az esélyegyenlőséggel foglalkozó 
francia hatósághoz (HALDE) és a köztársasági elnökhöz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A petíció benyújtója faji alapon történő megkülönböztetés ellen emel panaszt, amelyet két 
alkalommal, 1991-ben és 1995-ben követtek el vele szemben két, egyetemi óraadó tanárok 
felvételére kiírt közigazgatási versenyvizsgát követően. Miután mindkét alkalommal felkerült 
a lehetséges sikeres pályázók listájára, jelentkezését kizárólag származása, és nem szakmai 
készségei alapján utasították el.

Ezenfelül a petíció benyújtója a francia igazságszolgáltatás működési zavaraira hivatkozik, 
mivel az nem alkalmazott szankciókat e megkülönböztetéssel szemben.
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A petíció benyújtója 2005. december 12-én a jogegyenlőség biztosításával megbízott országos 
szervezethez, a megkülönböztetés elleni küzdelemmel és az esélyegyenlőséggel foglalkozó 
francia hatósághoz (HALDE) fordult. Mivel e keresetet a megkülönböztetést alátámasztó 
bizonyítékok hiányában elutasították, a nemzeti közigazgatási bíróságokhoz (a közigazgatási 
bírósághoz, a fellebbviteli bírósághoz, majd utoljára és legfelső fokon az Államtanácshoz, 
amely 2010. október 13-án hozott határozatot) fordult, amelyek eljárási okok (a határidők 
elmulasztása) alapján és érdemben sorra elutasították a kérelmeit.

A petíció benyújtója 2011. július 30-án e petícióval azonos tartalmú levelet intézett a 
Bizottsághoz. Ennek egy másik példányát 2011. augusztus 17-én a Bizottság elnökének is 
megküldte.

2011. augusztus 4-i válaszában, amelyet 2011. szeptember 7-én egy második levéllel is 
megerősített, a Bizottság megállapította, hogy az alábbiakban ismertetett okokból nem 
rendelkezik hatáskörrel az ügyben.

A petíció szó szerint megegyezik a Bizottsághoz intézett eredeti levéllel, és nem tartalmaz 
olyan új elemeket, amelyek alapján más következtetést lehetne levonni.

A Bizottság észrevételei

A személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód 
elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK irányelv számos területen, így a foglalkoztatás, a 
szociális védelem, a közegészségügy, az oktatás, valamint a nyilvánosság számára 
hozzáférhető árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés – ami a közigazgatási 
versenyvizsgákat is magában foglalja – területén is tiltja az említett két alapon történő 
megkülönböztetést.

Az irányelv azonban csak 2000. július 19-én lépett hatályba, és azt a megkülönböztetés elleni 
küzdelem területén a közösségi jognak való megfelelést biztosító különböző rendelkezésekről 
szóló, 2008. május 27-i 2008-496. sz. törvény ültette át.

Mivel a tényállás idején az irányelv nem volt alkalmazandó, az akkor hatályos nemzeti jogban 
meghatározott eljárást a petíció benyújtójának kell megindítania.

Másfelől, még ha a 2000/43/EK irányelv alkalmazható lenne is a szóban forgó jogvitára, a 
petíció nem tartalmaz olyan konkrét elemeket, amelyek a francia bíróságok általi helytelen 
értelmezésre utalnának. 

A panasz többi pontja az eljárással és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos általános állításokra vonatkozik, amelyeket a visszaélés fennállásának 
megállapítását lehetővé tevő semmilyen konkrét elem nem támaszt alá. Mivel a petíció 
benyújtója nem szolgáltat egyéb pontos elemeket, csak a tagállamok azon általános 
kötelezettségére hivatkozhatunk, amely szerint biztosítaniuk kell az alapvető jogokkal 
kapcsolatos, a belső jogszabályaikban és az általuk kötött nemzetközi megállapodásokban 
meghatározott kötelezettségeik tiszteletben tartását.

Következtetés
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A petíció benyújtójának kérése a közösségi vívmányoknak a faji alapon vagy származás 
alapján történő megkülönböztetés területére vonatkozó szövege, a 2000/43/EK irányelv 
hatálybalépése előtti tényállási elemekre vonatkozik.

Másfelől a petíció benyújtója által felhozott tényállási elemek minden körülmények között a 
nemzeti bíróságok hatáskörébe tartoznak, és azok kérdésében legfelső fokon a legfelsőbb 
közigazgatási bíróság hozott határozatot olyan eljárás keretében, amely a petíció benyújtója 
által ismertetett elemek alapján nem tűnik ellentétesnek az európai uniós joggal.


