Sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 149/14
V Luxembourgu, 13. novembra 2014

Sodba v zadevi C-416/13
Vital Pérez / Ayuntamiento de Oviedo

Mediji in informacije

Zakon kneževine Asturija, ki za zaposlovanje policistov lokalne policije določa
najvišjo starost 30 let, je v nasprotju s pravom Unije
Ta starostna omejitev namreč pomeni neupravičeno diskriminacijo
Direktiva Unije1 določa splošni okvir enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu zaradi
preprečevanja različnih vrst diskriminacije. Ta direktiva pri zaposlovanju med drugim prepoveduje
vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo, ki temelji na starosti.
M. Vital Pérez Ayuntamiento de Oviedo (občina Oviedo) (Španija) očita odobritev posebnih
pogojev iz obvestila o javnem natečaju za zapolnitev petnajstih delovnih mest policistov lokalne
policije. V tem obvestilu je med drugim določeno, da kandidati ne smejo biti starejši od 30 let. Po
mnenju M. Vitala Péreza je s to zahtevo kršena njegova temeljna pravica do dostopa do javnih
funkcij pod enakimi pogoji. Občina Oviedo trdi, da je obvestilo o javnem natečaju v skladu z
zakonom, ki velja v kneževini Asturija, in da je Sodišče v podobni zadevi, ki se je nanašala na
dostop do operativne poklicne gasilske enote v Nemčiji, že odločilo v prid taki starostni omejitvi. 2
Juzgado Contencioso-Administrativo n°4 de Oviedo (upravno sodišče št. 4 v Oviedu, Španija)
Sodišče sprašuje, ali Direktiva dovoljuje, da se za dostop do delovnega mesta policista lokalne
policije v obvestilu o občinskem javnem natečaju v skladu z regionalnim zakonom države članice
določi najvišja starost 30 let.
V današnji sodbi Sodišče navaja, da Direktiva nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki tako kot
zakon kneževine Asturija za zaposlovanje policistov lokalne policije določa najvišjo starost
30 let.
Sodišče navaja, da zakon kneževine Asturija nedvomno uvaja različno obravnavanje, ki
neposredno temelji na starosti: ta zakon učinkuje tako, da so nekatere osebe obravnavane manj
ugodno od drugih oseb, ki so v primerljivem položaju, zgolj zato, ker so starejše od 30 let.
Sodišče priznava, da lahko narava nekaterih nalog policistov lokalne policije (in sicer varovanje
oseb in premoženja, prijetje in pridržanje storilcev kaznivih dejanj ter preventivno patruljiranje)
zahteva posebno fizično sposobnost. Vendar Sodišče meni, da ni dokazano, da so posebne
fizične sposobnosti, ki se zahtevajo za opravljanje funkcije policista lokalne policije, nujno
povezane z določeno starostno skupino in da teh sposobnosti nimajo osebe, ki presegajo
določeno starost. Zato ni na podlagi ničesar mogoče trditi, da legitimni cilj zagotavljanja
operativne usposobljenosti in dobrega delovanja lokalnih policijskih enot zahteva ohranitev
določene starostne strukture, v skladu s katero je treba zaposlovati samo uslužbence,
mlajše od 30 let. Starostna omejitev, določena v zakonu kneževine Asturija, je zato
nesorazmerna zahteva.
Sodišče poudarja, da morajo kandidati za delovna mesta policistov lokalne policije v skladu z
določbami zadevnega obvestila o javnem natečaju opraviti posebne preizkuse telesnih
zmogljivosti. Po navedbah nacionalnega sodišča ti preizkusi telesnih zmogljivosti zaradi
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zahtevnosti in izključilne narave omogočajo zagotovitev, da so policisti lokalne policije v
posebni fizični pripravljenosti, ki se zahteva za opravljanje njihovega poklica, na manj
restriktiven način, kot je določitev najvišje starosti.
Sodišče poleg tega meni, da ni na podlagi nobenih podatkov, ki so mu predloženi, mogoče
sklepati, da je starostna omejitev pri zaposlovanju primerna in nujna ob upoštevanju dveh
legitimnih ciljev socialne politike: (i) zagotoviti, da so policisti usposobljeni, kot se to
zahteva za zadevno delovno mesto (pri čemer v zakonu kneževine Asturija niso določene
značilnosti usposabljanja, ki ga morajo opraviti kandidati, ki so uspešno opravili natečaj, ki ga je
odobrila občina Oviedo), in (ii) policistom zagotoviti primerno dobo zaposlenosti pred
upokojitvijo (pri čemer je upokojitvena starost za policiste lokalne policije določena na 65 let).
OPOZORILO: Vprašanje za predhodno odločanje omogoča sodiščem držav članic, da glede spora, ki jim je
bil predložen v odločanje, vprašajo Sodišče o razlagi prava Unije ali pa mu predlagajo, da odloči o veljavnosti
akta Unije. Sodišče ne odloči o nacionalnem sporu. Naloga nacionalnega sodišča je odločiti o zadevi v
skladu z odločbo Sodišča. Ta odločba enako zavezuje druga nacionalna sodišča, ki imajo podoben problem.
Neuradni dokument za medije, ki ne zavezuje Sodišča.
Celotno besedilo sodbe je objavljeno na spletni strani CURIA na dan razglasitve.
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