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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1052/2011, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais 
C. Saturnin Dossou-yovo, par iespējamu diskrimināciju saistībā ar 
universitātes pasniedzēja amata vietas aizpildīšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka universitātes pasniedzēja amata vieta viņam netika 
piešķirta viņa ādas krāsas dēļ, neskatoties uz izcilajām atzīmēm, ko viņš saņēma atlases 
procedūras laikā. Viņš iesniedz sūdzību HALDE (Augstajā iestādē cīņai pret diskrimināciju un 
par līdztiesību) Francijā, kā arī Francijas Republikas prezidentam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par divas reizes, 1991. un 1995. gadā, notikušu 
diskrimināciju rases dēļ divos administratīvajos konkursos par pasniedzēju pieņemšanu darbā.
Viņa vārds bija divos potenciālo konkursa uzvarētāju sarakstos, taču viņa kandidatūras tika 
noraidītas, pamatojoties tikai uz viņa izcelsmi un nevis uz profesionālajām spējām.

Turklāt viņš konstatē arī nepareizu Francijas tiesvedības norisi, jo tās rezultātā, pēc viņa 
domām, par šo diskrimināciju netika piespriestas sankcijas.

Lūgumraksta iesniedzējs 2005. gada 12. decembrī vērsās Augstajā iestādē cīņai pret 
diskrimināciju un par līdztiesību (HALDE), kas ir valsts iestāde, kura darbojas līdztiesības 
nodrošināšanas jomā. Pēc tam, kad šī pārsūdzība tika noraidīta pierādījumu par diskrimināciju 
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trūkuma dēļ, viņš vērsās valsts administratīvajās tiesās (administratīvajā tiesā, apelācijas tiesā, 
tad pēdējo reizi un pēdējā instancē — Valsts padomē, kas 2010. gada 13. oktobrī pieņēma 
lēmumu), kuras secīgi noraidīja viņa prasības procesuālu iemeslu dēļ (tiesību termiņu 
izbeigšanās), kā arī noraidīja prasības pēc būtības.

Lūgumraksta iesniedzējs 2011. gada 30. jūlijā Komisijai nosūtīja vēstuli, kuras saturs ir 
identisks šī lūgumraksta saturam. Vēl vienu tās eksemplāru viņš 2011. gada 17. augustā 
nosūtīja Komisijas priekšsēdētājam.

Komisija savā 2011. gada 4. augusta atbildē, ko apstiprināja otra vēstule 2011. gada 
7. septembrī, secināja, ka tā nav kompetenta šajā jautājumā turpmāk norādīto iemeslu dēļ.

Lūgumraksts ir tieši tāds pats kā sākotnējā Komisijai adresētā vēstule, un tas nav papildināts 
ar jaunu informāciju, kā rezultātā varētu izdarīt citādākus secinājumus.

Komisijas komentāri

Ar Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi 
no rasu vai etniskās piederības, daudzās tādās jomās kā nodarbinātība, sociālā aizsardzība, 
sabiedrības veselības aizsardzība, izglītība un piekļuve publiski pieejamām precēm un 
pakalpojumiem ir aizliegta jebkāda veida diskriminācija, ieskaitot attiecībā uz civildienesta 
konkursiem.

Tomēr tā stājās spēkā tikai 2000. gada 19. jūlijā un tika transponēta ar 2008. gada 27. maija 
Likumu Nr. 2008-496 par dažādiem pielāgošanās noteikumiem Kopienas tiesību aktiem cīņas 
pret diskrimināciju jomā.

Direktīva nebija piemērojama brīdī, kad notika minētie fakti, tādēļ lūgumraksta iesniedzējam 
ir jāuzsāk procedūra, kas paredzēta tajā brīdī spēkā esošajos valsts tiesību aktos.

Turklāt pat tad, ja šajā strīdā Direktīva 2000/43/EK būtu jāpiemēro, lūgumrakstā nav 
konkrētas informācijas, kas varētu norādīt uz to, ka Francijas tiesu interpretācija ir bijusi 
nepareiza.

Citi sūdzības aspekti ir vispārēji apgalvojumi par procedūru un par tiesu pieejamību, kas nav 
pamatoti ne ar kādu konkrētu informāciju, kura varētu norādīt uz tiesību pārkāpumu. Ņemot 
vērā, ka lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis precīzāku informāciju, ir iespējams atsaukties 
tikai uz dalībvalstu vispārējo pienākumu nodrošināt to savu pienākumu izpildi pamattiesību 
jomā, kas izriet no to valsts tiesību aktiem un noslēgtajiem starptautiskajiem nolīgumiem.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja prasība attiecas uz faktiem, kas notikuši, pirms stājās spēkā 
Direktīva 2000/43/EK, kas ir Kopienas acquis dokuments, kurš attiecas uz diskrimināciju 
rases vai izcelsmes dēļ.

Turklāt jebkurā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja minētie fakti attiecas uz valsts tiesu, un tos 
pēdējā instancē iztiesāja augstākā administratīvā tiesa saskaņā ar procedūru, ar ko, ņemot vērā 
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lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, šķiet, ka Eiropas Savienības tiesību akti nav 
pārkāpti.


