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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1052/2011 dėl tariamos diskriminacijos skiriant darbuotoją į 
universiteto dėstytojo pareigas, kurią pateikė Prancūzijos pilietis C. Saturnin 
Dossou-Yovo

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad jis nebuvo paskirtas į universiteto dėstytojo pareigas būtent dėl 
jo odos spalvos, nors vertinant kandidatus jam skirti aukščiausi balai. Peticijos pateikėjas 
kreipėsi į kovos su diskriminacija tarnybą (pranc. HALDE) Prancūzijoje ir į Prancūzijos 
Prezidentą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl diskriminacijos dėl rasės, kuri tariamai pasireiškė du 
kartus, 1991 m. ir 1995 m., per administracinius konkursus dėl skyrimo į universiteto lektorių 
pareigas. Peticijos pateikėjas abu kartus pateko į finalistų sąrašus, tačiau jo kandidatūra buvo 
atmesta tik dėl jo kilmės, o ne profesinių įgūdžių.
Be to, jis teigia, kad Prancūzijoje netinkamai vykdomas teisingumas, nes šie diskriminacijos 
atvejai liko nenubausti.
Peticijos pateikėjas 2005 m. gruodžio 12 d. kreipėsi į nacionalinę lygių teisių instituciją –
kovos su diskriminacija tarnybą (pranc. HALDE). Kadangi, neatsižvelgiant į tai, kad buvo 

pateikti diskriminacijos įrodymai, jo kreipimasis buvo atmestas, peticijos pateikėjas kreipėsi į 
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nacionalinius administracinius teismus (administracinį teismą, apeliacinį teismą ir galiausiai į 
Valstybės tarybą, kuri 2010 m. spalio 13 d. priėmė sprendimą), kurie atmetė jo prašymus dėl 
procedūrinių priežasčių (dėl naikinamųjų terminų) ir dėl turinio priežasčių.
2011 m. liepos 30 d. peticijos pateikėjas Komisijai nusiuntė raštą, kurio turinys sutampa su 
šios peticijos turiniu. 2011 m. rugpjūčio 17 d. tokį patį raštą jis nusiuntė Komisijos 
pirmininkui.
Komisija 2011 m. rugpjūčio 4 d. atsakyme, patvirtintame antruoju 2011 m. rugsėjo 7 d. raštu, 
padarė išvadą, kad šis klausimas nėra jos kompetencija dėl toliau išdėstytų priežasčių.
Peticijos turinys visiškai sutampa su Komisijai nusiųstu raštu, jame nėra jokios papildomos 
informacijos, dėl kurios būtų galima padaryti kitokią išvadą.
Komisijos pastabos
Pagal Direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, draudžiama bet kokia 
diskriminacija dėl šių dviejų motyvų daugelyje sričių, pavyzdžiui, užimtumo, socialinės 
apsaugos, visuomenės sveikatos, švietimo srityse ir suteikiant galimybes naudotis viešosiomis 
prekėmis bei paslaugomis, įskaitant valstybės tarnautojų įdarbinimo konkursus.
Ši direktyva įsigaliojo tik 2000 m. liepos 19 d. ir buvo perkelta į nacionalinę teisę 2008 m. 
gegužės 27 d. įstatymu Nr. 2008-496 dėl įvairių nuostatų kovos su diskriminacija srityje 
suderinimo su Bendrijos teise.
Kadangi tuo metu, kai įvyko šie įvykiai, ši direktyva nebuvo taikoma, peticijos pateikėjas turi 
pradėti procedūrą, numatytą pagal galiojančią nacionalinę teisę.
Be to, nors šiuo atveju ir būtų taikoma Direktyva 2004/43/EB, peticijoje nepateikta konkrečių 
faktų, pagal kuriuos būtų galima teigti, kad Prancūzijos teismai priėmė netinkamus 
sprendimus.
Kitas skundo aspektas susijęs su bendrais teiginiais, susijusiais su procedūra ir teisingumo 
vykdymu, kurie nepagrįsti jokiais konkrečiais faktais, pagal kuriuos būtų galima teigti, kad 
įvykdytas pažeidimas. Kadangi peticijos pateikėjas nepateikia tikslių faktų, galima tik 
patikinti, kad valstybės narės privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų 
pagrindinių teisių, susijusių su nacionalinės teisės aktais ir tarpvalstybiniais susitarimais, 
srityje.
Išvada
Peticijos pateikėjo prašyme nurodyti faktai, įvykę tada, kai dar negaliojo 
Direktyva 2000/43/EB – atitinkamas Bendrijos teisyno tekstas, susijęs su diskriminacija dėl 
kilmės.
Be to, bet kuriuo atveju, peticijos pateikėjo nurodyti faktai yra nacionalinių teismų 
kompetencija ir juos jau nagrinėjo aukščiausios instancijos administracinis teismas pagal 
procedūrą, kuria, pagal peticijos pateikėjo pateiktą informaciją, nepažeidžiama Europos 
Sąjungos teisė.“


