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Απόφαση στην υπόθεση C-416/13
Vital Pérez κατά Ayuntamiento de Oviedo

Ο νόμος του Πριγκιπάτου των Αστουριών ο οποίος καθορίζει το 30ό έτος ως
ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη των αστυνομικών της τοπικής αστυνομίας
είναι αντίθετος προς το δίκαιο της Ένωσης
Το εν λόγω όριο ηλικίας συνιστά, συγκεκριμένα, αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση
Οδηγία της Ένωσης 1 καθορίζει το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στον τομέα της
απασχόλησης και της εργασίας για την καταπολέμηση διαφόρων μορφών διακρίσεων. Η εν λόγω
οδηγία απαγορεύει, μεταξύ άλλων, στον τομέα της απασχόλησης, κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση
λόγω ηλικίας.
Ο Μ. Vital Pérez προσάπτει στον Ayuntamiento de Oviedo (Δήμο του Οβιέδου, Ισπανία) ότι
ενέκρινε τους ειδικούς όρους που προβλέπονται σε προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη
δεκαπέντε θέσεων αστυνομικών της τοπικής αστυνομίας. Η προκήρυξη αυτή προβλέπει, μεταξύ
άλλων, ότι οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους. Κατά τον
M. Vital Pérez, η συγκεκριμένη απαίτηση προσβάλλει το θεμελιώδες δικαίωμά του προσβάσεως
επί ίσοις όροις στις δημόσιες θέσεις. Ο Δήμος του Οβιέδου ισχυρίζεται ότι η προκήρυξη
διαγωνισμού είναι σύμφωνη με τον ισχύοντα στο Πριγκιπάτο των Αστουριών νόμο και ότι, σε
παρόμοια υπόθεση που αφορούσε την πρόσβαση στη μέση βαθμίδα των τεχνικών υπηρεσιών του
πυροσβεστικού σώματος στη Γερμανία, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί υπέρ του καθορισμού
τέτοιου ορίου ηλικίας 2.
Το Juzgado Contencioso-Administrativo n°4 de Oviedo (διοικητικό δικαστήριο αριθ. 4 του Οβιέδου,
Ισπανία) ερωτά το Δικαστήριο αν η οδηγία επιτρέπει τον καθορισμό, σε προκήρυξη δημοτικού
διαγωνισμού σύμφωνη με τον περιφερειακό νόμο κράτους μέλους, του 30ού έτους ως ανώτατου
ορίου ηλικίας για την πρόσληψη σε θέση αστυνομικού της τοπικής αστυνομίας.
Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η οδηγία αντιτίθεται σε εθνική
κανονιστική ρύθμιση, όπως ο νόμος του Πριγκιπάτου των Αστουριών, η οποία καθορίζει το
30ό έτος ως ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη των αστυνομικών της τοπικής
αστυνομίας.
Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ο νόμος του Πριγκιπάτου των Αστουριών εισάγει
προφανέστατα διαφορετική μεταχείριση στηριζόμενη ευθέως στην ηλικία: ο νόμος αυτός
συνεπάγεται ότι ορισμένα άτομα υφίστανται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση απ’ ό,τι άλλα άτομα τα
οποία τελούν σε παρόμοιες καταστάσεις, για τον λόγο και μόνον ότι έχουν υπερβεί την ηλικία των
30 ετών.
Το Δικαστήριο δέχεται ότι η φύση ορισμένων καθηκόντων των αστυνομικών της τοπικής
αστυνομίας (ήτοι η προστασία των προσώπων και των αγαθών, η σύλληψη και επιτήρηση των
αυτουργών εγκληματικών πράξεων, καθώς και οι προληπτικές περιπολίες) μπορεί να προϋποθέτει
ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες. Εντούτοις, το Δικαστήριο εκτιμά ότι από κανένα στοιχείο δεν
αποδεικνύεται ότι οι ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των
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καθηκόντων του αστυνομικού της τοπικής αστυνομίας συνδέονται οπωσδήποτε με
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και δεν απαντούν στα άτομα μετά από ορισμένη ηλικία. Κατά
συνέπεια, από κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συναχθεί ότι ο θεμιτός σκοπός της
διασφαλίσεως της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της καλής λειτουργίας του σώματος των
αστυνομικών της τοπικής αστυνομίας απαιτεί τη διατήρηση μιας ορισμένης ηλικιακής
διάρθρωσης στο σώμα αυτό και συνεπώς επιβάλλει την πρόσληψη αποκλειστικά
υπαλλήλων ηλικίας κάτω των 30 ετών. Ως εκ τούτου, το όριο ηλικίας που καθορίζει ο νόμος
του Πριγκιπάτου των Αστουριών συνιστά δυσανάλογη προϋπόθεση.
Το Δικαστήριο τονίζει ότι, κατά τις διατάξεις της επίμαχης προκηρύξεως διαγωνισμού, οι υποψήφιοι
για τις θέσεις αστυνομικών της τοπικής αστυνομίας πρέπει να συμμετάσχουν σε συγκεκριμένες
δοκιμασίες φυσικής καταστάσεως. Κατά το εθνικό δικαστήριο, οι εν λόγω δοκιμασίες φυσικής
καταστάσεως, λόγω του ότι είναι απαιτητικές και προκριματικές, καθιστούν δυνατή την
επίτευξη του σκοπού, που συνίσταται στο ότι οι αστυνομικοί της τοπικής αστυνομίας
πρέπει να έχουν την ειδική φυσική κατάσταση που απαιτείται για την άσκηση του
επαγγέλματός τους, κατά τρόπο λιγότερο περιοριστικό από τον καθορισμό ανωτάτου ορίου
ηλικίας.
Το Δικαστήριο εκτιμά εξάλλου ότι, βάσει των υποβληθέντων ενώπιόν του στοιχείων, δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι το όριο ηλικίας προσλήψεως είναι πρόσφορο και αναγκαίο προς
επίτευξη δύο θεμιτών σκοπών κοινωνικής πολιτικής: (i) της διασφαλίσεως του ότι οι
αστυνομικοί έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για την οικεία θέση (δεδομένου ότι ο νόμος
του Πριγκιπάτου των Αστουριών δεν διευκρινίζει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος
καταρτίσεως που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι που επέτυχαν στον διαγωνισμό που
ενέκρινε ο Δήμος του Οβιέδου) και (ii) της διασφαλίσεως στους εν λόγω αστυνομικούς
εύλογης περίοδο απασχολήσεως πριν από τη συνταξιοδότηση (καθόσον η ηλικία
συνταξιοδοτήσεως των αστυνομικών της τοπικής αστυνομίας έχει καθοριστεί στα 65 έτη).
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μελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο Δικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
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