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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1052/2011, adresată de Saturnin Dossou-yovo, de cetățenie franceză, 
privind o acuzație de discriminare în contextul unei candidaturi pentru un post de 
cadru didactic universitar

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că motivul pentru care nu i s-a oferit un post de cadru didactic 
universitar a fost culoarea pielii sale, deși a obținut un punctaj excelent în cadrul procedurii de 
selecție. Acesta a apelat la HALDE (Înalta autoritate pentru egalitate și combaterea 
discriminărilor) din Franța, precum și la președintele Republicii.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 ianuarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Petiționarul deplânge discriminările pe bază de rasă, care ar fi fost comise în două etape, în 
1991 și în 1995, cu ocazia a două concursuri administrative pentru recrutarea de conferențiari.  
Figurând pe două liste de potențiali candidați, candidaturile acestuia ar fi fost eliminate numai 
pe baza originilor sale și nu în funcție de competențele sale profesionale.

În plus, subliniază disfuncționalitățile din cadrul justiției franceze, care nu ar fi sancționat, în 
opinia sa, acest tip de discriminare.

La 12 decembrie 2005, petiționarul a sesizat Înalta autoritate pentru egalitate și combaterea 
discriminărilor din Franța (HALDE), organism național pentru egalitatea drepturilor. Întrucât 
acest recurs a fost respins din cauza lipsei de probe care să dovedească discriminarea, 
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petiționarul a sesizat jurisdicțiile administrative naționale (tribunalul administrativ, curtea de 
apel, apoi, în ultimă instanță, Consiliul de Stat, care s-a pronunțat la 13 octombrie 2010), care 
au respins succesiv solicitările acestuia din motive de procedură (decădere pe motiv de 
întârziere) și de fond.

Petiționarul a transmis Comisiei, la 30 iulie 2011, o adresă cu un conținut identic cu cel al 
prezentei petiții. La 17 august 2011, a mai adresat un alt exemplar și Președintelui Comisiei.

În răspunsul său din 4 august 2011, Comisia și-a negat competența din motivele menționate în 
continuare, confirmând acest fapt printr-o a doua scrisoare trimisă la 7 septembrie 2011.

Petiția reproduce întocmai adresa inițială adresată Comisiei, fără a adăuga elemente noi care 
să poată conduce la adoptarea unei concluzii diferite.

Observațiile Comisiei

Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică interzice orice fel de discriminare în baza 
celor două fundamente în numeroase domenii, precum ocuparea forței de muncă, protecția 
socială, sănătatea publică, educația și accesul la bunuri și servicii puse la dispoziția publicului, 
în care se încadrează și concursul pentru o funcție publică.

Totuși, aceasta nu a intrat în vigoare decât la 19 iulie 2000 și a fost transpusă prin intermediul 
Legii nr. 2008-496 din 27 mai 2008 privind diferite dispoziții de adaptare la dreptul 
comunitar în domeniul combaterii discriminării.

Întrucât directiva nu era aplicabilă în perioada în care ar fi avut loc faptele, îi revine 
petiționarului sarcina de a întreprinde demersurile prevăzute de legislația națională în vigoare 
la acel moment.

În plus, deși Directiva 2004/43/CE s-ar aplica în cazul litigiului în speță, petiția nu conține 
elemente concrete care să indice o interpretare incorectă a faptelor de către instanțele 
franceze.  

Celelalte aspecte ale plângerii se referă la acuzații generale de procedură și de acces la justiție 
și nu sunt susținute de niciun element concret care să permită identificarea vreunui abuz. În 
lipsa mai multor elemente concrete din partea petiționarului, nu putem decât să facem referire 
la obligația generală a statelor membre de a asigura respectarea obligațiilor lor în materie de 
drepturi fundamentale, în temeiul legislației interne și al acordurilor internaționale pe care le-
au semnat.

Concluzie

Solicitarea petiționarului se referă la fapte anterioare intrării în vigoare a 
Directivei 2000/43/CE, textul relevant al acquis-ului comunitar în materie de discriminare pe 
bază de rasă sau origine.

În plus, în orice caz, faptele semnalate de petiționar țin de instanțele naționale și au fost 



CM\903814RO.doc 3/3 PE491.002v01-00

RO

judecate în ultimă instanță de cea mai înaltă jurisdicție administrativă, care a folosit o 
procedură ce nu pare, având în vedere elementele prezentate de petiționar, să încalce dreptul 
Uniunii Europene.


