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Suġġett: Petizzjoni 1052/2011, imressqa minn C. Saturnin Dossou-yovo, ta’ 
ċittadinanza Franċiża, dwar l-allegata diskriminazzjoni fl-għażla sabiex 
timtela pożizzjoni ta’ għalliem universitarju

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iħoss li minħabba l-kulur tal-ġilda tiegħu ma ntgħażilx għall-pożizzjoni ta’ 
għalliem universitarju, minkejja li ngħata l-ogħla marki fil-proċedura tal-għażla. Huwa 
appella lill-awtorità kontra d-diskriminazzjoni (HALDE) fi Franza, kif ukoll lill-President tar-
Repubblika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-17 ta’ Jannar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fi 30 Mejju 2012.

Il-petizzjonant qed jilmenta dwar diskriminazzjonijiet razzjali li allegatament twettqu f’żewġ 
okkażjonijet, fl-1991 u fl-1995, wara żewġ konkorsi amministrattivi marbuta mar-reklutaġġ 
ta’ għalliema tal-università. Għalkemm ismu deher fuq żewġ listi ta’ kandidati li kellhom iċ-
ċans li jiġu potenzjalment magħżula, l-applikazzjonijiet tiegħu allegatament ġew skartati 
unikament abbażi tal-oriġini u mhux tal-kapaċitajiet professjonali tiegħu.

Huwa jsemmi wkoll problemi fit-tmexxija tal-ġustizzja Franċiża li fil-fehma tiegħu ma 
rnexxielhiex tieħu passi dixxiplinari kontra din id-diskrimazzjoni.

Fit-12 ta’ Diċembru 2005, il-petizzjonant irrefera l-każ tiegħu lill-Awtorità Għolja għall-
Ġlieda Kontra d-Diskriminazzjoni u għall-Ugwaljanza (HALDE), korp nazzjonali għall-
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ugwaljanza tad-drittijiet. Minħabba l-fatt li dan ir-rikors ġie mwarrab minħabba nuqqas ta’ 
provi li jippruvaw li saret diskriminazzjoni, huwa rrefera l-każ tiegħu lill-Qrati 
Amministrattivi Nazzjonali (Tribunali Amministrattivi, Qorti tal-Appell u, fl-aħħar nett, il-
Kunsill tal-Istat li ppreżenta d-deċiżjoni tiegħu fit-13 ta’ Ottubru 2010) li rrifjutaw wieħed 
wara l-ieħor it-talbiet tiegħu għal raġunijiet ta’ proċedura (skada ż-żmien) u ta’ kontenut.

Fit-30 ta’ Lulju 2011, il-petizzjonant bagħat ittra lill-Kummissjoni bl-istess kontenut ta' din il-
petizzjoni. Huwa bagħat kopja oħra lill-Presidenza tal-Kummissjoni fis-17 ta’ Awwissu 2011.

Fir-risposta tagħha tal-4 ta’ Awwissu 2011, il-Kummissjoni kkonfermat, permezz ta’ ittra 
oħra fis-7 ta’ Settembru 2011, li hi ma kellhiex kompetenza f’dan il-qasam minħabba r-
raġunijiet imsemmija hawn taħt.

Il-petizzjoni tirrepeti b’mod identiku l-ittra mibgħuta lill-Kummissjoni mingħajr ma żżid xejn 
ġdid li jista’ jwassalha sabiex tadotta konklużjoni differenti.

Osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Id-Direttiva 2000/43/KE dwar it-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini 
tar-razza jew l-etniċità, tipprojbixxi kull diskriminazzjoni li ssir abbażi ta' dawn iż-żewġ punti 
fundamentali f'ħafna oqsma bħall-impjiegi, il-protezzjoni soċjali, is-saħħa pubblika, l-
edukazzjoni u l-aċċess għall-oġġetti u s-servizzi disponibbli lill-pubbliku, u dan jinkludi il-
konkorsi tal-amministrazzjoni pubblika.

Min-naħa l-oħra, din id-Direttiva daħlet biss fis-seħħ fid-19 ta’ Lulju 2000 u ġiet trasposta 
permezz tal-Liġi Nru 2008-496 tas-27 ta’ Mejju 2008 li daħħlet diversi dispożizzjonijiet fil-
qasam tal-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni.

Minħabba li d-Direttiva ma kinitx applikabbli meta ġara l-każ, il-petizzjonant għalhekk 
għandu jsegwi l-proċedura pervista mil-liġi nazzjonali li kienet fis-seħħ dak iż-żmien.

Barraminnhekk, anki kieku d-Direttiva 2004/43/KE kellha tapplika f’dan il-każ, il-petizzjoni 
ma tinkludix elementi konkreti li jistgħu jindikaw interpretazzjoni mhux korretta min-naħa 
tat-tribunali Franċiżi. 

L-aspetti l-oħra tal-ilment jirrigwardaw allegazzjonijiet ġenerali ta’ proċedura u aċċess għall-
ġustizzja li ma huma appoġjati bl-ebda element konkret li juri li kien hemm xi abbuż. 
Minħabba li ma jeżisti l-ebda element preċiż min-naħa tal-petizzjonant, wieħed jista’ biss 
ifakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligu ġenerali tagħhom li jassiguraw ir-rispett tal-obbligi 
tagħhom fil-qasam tad-drittijiet fundamentali hekk kif dawn jirriżultaw mil-leġiżlazzjoni 
interna tagħhom u mill-ftehim internazzjonali li tagħhom huma parti.

Konklużjoni

It-talba tal-petizzjonant tirrigwarda fatti li ġraw qabel ma daħlet fis-seħħ id-Direttiva 
2000/43/KE, li huwa test rilevanti tal-acquis communautaire fil-qasam tad-diskriminazzjoni 
dwar ir-razza jew l-oriġini.
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Barraminnhekk, u jkun xi jkun il-każ, il-fatti mqajma mill-petizzjonant jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-imħallef nazzjonali u dwarhom ġie deċiż, finalment, mill-ogħla Qorti 
Amministrattiva permezz ta' proċedura li, skont l-elementi kkomunikati mill-petizzjonant, ma 
tidhirx li kisret il-liġi tal-Unjoni Ewropea.


