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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1052/2011, którą złożył C. Saturnin Dossou-Yovo (Francja) w 
sprawie domniemanej dyskryminacji podczas rekrutacji na stanowisko 
wykładowcy uniwersyteckiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sądzi, że ze względu na swój kolor skóry nie przyznano mu stanowiska 
wykładowcy uniwersyteckiego, mimo że w procesie rekrutacyjnym otrzymał najwyższe noty. 
Odwoływał się on w tej sprawie do francuskiego organu ds. przeciwdziałania dyskryminacji 
HALDE, a także do prezydenta Francji. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 stycznia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Składający petycję skarży się na akty dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe, które 
jego zdaniem popełniono dwukrotnie, w 1991 r. i 1995 r., w związku z dwoma konkursami w 
administracji mającymi na celu zatrudnienie wykładowców. W obu przypadkach, gdy jego 
nazwisko znalazło się na liście potencjalnych laureatów, jego kandydatura została odrzucona 
wyłącznie na postawie pochodzenia, a nie na podstawie kwalifikacji zawodowych.

Składający petycję powiadamia też o nieprawidłowościach we francuskim wymiarze 
sprawiedliwości, który jego zdaniem nie dopełnił swojego obowiązku, jakim było ukaranie 
sprawców przedmiotowej dyskryminacji.

Dnia 12 grudnia 2005 r. składający petycję zwrócił się do francuskiego urzędu ds. walki z 
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dyskryminacją i na rzecz równości (HALDE). Ponieważ jego skarga została odrzucona z 
powodu braku dowodów na potwierdzenie dyskryminacji, składający petycję odwołał się do 
krajowych sądów administracyjnych (sąd administracyjny, sąd apelacyjny, a następnie, w 
ostatniej instancji, Rada Stanu, która wydała wyrok dnia 13 października 2010 r.), które 
kolejno odrzuciły jego wnioski ze względów proceduralnych (upływ terminów) i 
merytorycznych.

Dnia 30 lipca 2011 r. składający petycję skierował do Komisji pismo o treści identycznej z 
treścią przedmiotowej petycji. Podobne pismo przesłał też do przewodniczącego Komisji dnia 
17 sierpnia 2011 r.

W swojej odpowiedzi z dnia 4 sierpnia 2011 r., potwierdzonej w drugim piśmie z dnia 7 
września 2011 r., Komisja poinformowała o swoim braku uprawnień do rozpatrzenia 
przedmiotowej sprawy ze względów przedstawionych poniżej.

Petycja jest identyczna z treścią pierwszego pisma skierowanego do Komisji i nie zawiera 
nowych informacji, które pozwalałyby na wyciągnięcie innego wniosku.

Uwagi Komisji

Dyrektywa 2000/43/WE w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie 
rasowe lub etniczne zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na te dwa aspekty w wielu 
dziedzinach, takich jak zatrudnienie, ochrona socjalna, zdrowie publiczne, kształcenie i 
dostęp do publicznie dostępnych towarów i usług, co obejmuje także postępowania 
konkursowe w administracji.

Dyrektywa ta weszła jednak w życie dopiero dnia 19 lipca 2000 r. i została 
przetransponowana do francuskiego porządku prawnego w drodze ustawy nr 2008-496 z dnia 
27 maja 2008 r. obejmującej różne przepisy zapewniające zgodność z prawem wspólnotowym 
w dziedzinie zwalczania dyskryminacji.

Ponieważ wspomniana dyrektywa nie miała zastosowania w czasach, gdy miały miejsce 
opisane zdarzenia, składający petycję powinien wszcząć postępowanie przewidziane w 
obowiązującym wówczas prawie krajowym.

Co więcej, nawet gdyby dyrektywa 2004/43/WE miała zastosowanie do przedmiotowego 
sporu, petycja nie zawiera konkretnych informacji wskazujących na dokonanie przez sądy 
francuskie niewłaściwej interpretacji. 

Inne aspekty poruszone w skardze odnoszą się do ogólnych twierdzeń dotyczących procedury 
i dostępu do sprawiedliwości, które nie są poparte żadnymi konkretnymi informacjami 
pozwalającymi na stwierdzenie nadużycia. Wobec braku bardziej szczegółowych informacji 
ze strony składającego petycję można jedynie powołać się na ogólny obowiązek państw 
członkowskich dotyczący przestrzegania podjętych przez nie zobowiązań w dziedzinie praw 
podstawowych, wynikających z ustawodawstwa krajowego i zawartych przez nie umów 
międzynarodowych.

Wniosek
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Wniosek składającego petycję dotyczy wydarzeń, które miały miejsce przed wejściem w 
życie dyrektywy 2000/43/WE, będącej właściwym dokumentem w ramach wspólnotowego 
dorobku prawnego w dziedzinie dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne.

Co więcej, w każdym przypadku wydarzenia opisane przez składającego petycję wchodzą w 
zakres kompetencji sądów krajowych i zostały rozpatrzone w ostatniej instancji przez 
najwyższy sąd administracyjny zgodnie z procedurą, która w świetle informacji przekazanych 
przez składającego petycję nie wydaje się sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.


