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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1629/2012 dėl to, kad 2012 m. įstatymu Nr. LVIII dėl valstybės
tarnautojų tariamai pažeidžiami ES teisės aktai, kurią pateikė Vengrijos 
pilietis Csaba Gal

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl 2012 m. įstatymo Nr. LVIII dėl valstybės tarnautojų, 
įsigaliojusio 2012 m. birželio mėn. ir apimančio nuostatas (8 straipsnio 1 dalis), pagal kurias 
darbuotojas gali būti be pateisinimo atleistas iš darbo. Nors Konstitucinio Teismo sprendimu 
ši nuostata 2011 m. gegužės 31 d. paskelbta niekine, jis netaikomas atgaline data, o tai reiškia, 
kad iki šios datos iš darbo atleisti valstybės tarnautojai negali apsiginti savo teisių. Peticijos 
pateikėjas mano, kad jų pagrindinės teisės buvo pažeistos ir kad ši problema gali būti išspręsta 
tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismui priėmus atitinkamą sprendimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Gavusi keletą skundų, taip pat atsižvelgdama į sujungtas bylas C-488/12 – C-491/12 
Komisija išnagrinėjo 2012 m. įstatymo Nr. LVIII dėl valstybės pareigūnų padėties1 atitiktį 
Europos Sąjungos teisės aktams.

Nėra jokio Sąjungos teisės akto, kuriame būtų aiškiai nustatytos pavienių atleidimų iš darbo 
sąlygos arba kuriuo darbdavys įpareigojamas nurodyti arba raštu pranešti darbo santykių 
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Pagal šį įstatymą darbdavys gali nutraukti valstybės pareigūnų darbo sutartį „be jokios priežasties“.
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nutraukimo priežastis. 

Tiesa, kad kai kuriomis ES nuostatomis draudžiama atleisti iš darbo dėl konkrečių priežasčių, 
pvz., diskriminacijos dėl tautybės1, lyties2, rasės3, religijos4 ir pan. Tačiau šiomis nuostatomis 
nustatomos tik bendro pobūdžio taisyklės, o ne konkrečios sąlygos ar tai, kad atleidimas, 
įvykdytas nenurodant priežasties, kaip nagrinėjamo nacionalinės teisės akto atveju, yra 
neteisėtas.

Dėl tariamo Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos pažeidimo pagal Chartijos 51 
straipsnį5 jos nuostatos skirtos valstybėms narėms tik tais atvejais, kai šios įgyvendina 
Sąjungos teisę. Kaip nurodyta pirmiau, nėra jokio konkretaus šios srities Sąjungos teisės akto, 
todėl šiuo atveju Chartija netaikoma.

Europos Komisija pateikė savo pastabas dėl bylų C-488/12 – C-491/12 Teisingumo Teismui 
pagal tai, kas nurodyta pirmiau 2013 m. vasario mėn. pabaigoje.

2013 m. spalio 10 d. Teisingumo Teismas paskelbė savo nutartį dėl pirmiau minėtų bylų.

Teisingumo Teismas nusprendė, kad jis yra neabejotinai nekompetentingas atsakyti į prašymą 
priimti prejudicinį sprendimą pateikusio Vengrijos teismo (vengr. Debreceni munkaügyi 
bíróság) klausimus. Visų pirma Teisingumo Teismas nurodė, kad:

„14 Siekdamas nustatyti, ar pagrindinėse bylose privalo taikyti 2010 m. įstatymo 8 
straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas ar, J. Ványai atveju, 1992 m. įstatymo 17 
straipsnio 1 dalies nuostatas, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas 
klausimais reikalauja, kad Teisingumo Teismas iš esmės paaiškintų Chartijos 30 
straipsnį.

15 Pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį jos nuostatos valstybėms narėms taikomos tik 
tuomet, kai šios įgyvendina ES teisę. Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje ir 
Chartijos 51 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad remiantis Chartijos nuostatomis niekaip 
neišplečiama Sutartyse apibrėžta Sąjungos kompetencija.

16 Šiuo atveju reikia pabrėžti, kad prašymuose priimti prejudicinį sprendimą nėra nė 
vienos detalės, iš kurios būtų galima spręsti, kad pagrindinės bylos yra susijusios su 
Chartijoje nenurodytos Sąjungos teisės normos aiškinimu arba taikymu. Tiesą sakant, 
šiais sprendimais, kaip ir Teisingumo Teismui raštu pateiktomis pastabomis, visiškai 
nenurodoma, kad pagrindinės procedūros turi būti vykdomos remiantis nacionaliniais 
teisės aktais, kuriais užtikrinama Sąjungos teisė, kaip nurodyta Chartijos 51 straipsnio 1 
dalyje.
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Žr. Reglamentą (ES) Nr. 492/2011, OL L 141, 2011 5 27, p. 1.
2

Žr. Direktyvą 2006/54/EB, OL L 204 2006 7 26, p. 23.
3

Žr. Direktyvą 2000/43/EB, OL L 180 2006 7 19, p. 22.
4

Žr. Direktyvą 2000/78/EB, OL L 303 2000 2 12, p. 16.
5

Pagal Chartijos 51 straipsnį šios Chartijos nuostatos taikomos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir 
agentūroms, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai jos 
įgyvendina Sąjungos teisę.
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17 Kadangi teisinės aplinkybės nepriklauso Sąjungos teisės taikymo sričiai, Teisingumo 
Teismas nėra kompetentingas jas patvirtinti, o galiausiai ši kompetencija nebus 
grindžiama vien Chartijos nuostatomis (žr. Teisingumo Teismo praktikos rinkinyje dar 

nepaskelbto 2013 m. vasario 26 d. Sprendimo Åkerberg Fransson (C-617/10) 22 
punktą, taip pat 2013 m. birželio 6 d. Nutarties Cholakova (C-14/13) 30 punktą).

18 Todėl Teisingumo Teismas nėra kompetentingas atsakyti į prašymą priimti prejudicinį 
sprendimą pateikusio teismo klausimus (žr. pagal analogiją 2011 m. kovo 1 d. Nutarties 

Chartry (C-457/09) Rink. p. I–819 25–27 punktus, taip pat pirmiau minėtos Cholakova 
32 ir 33 punktus).

19 Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad, remiantis procedūros reglamento 53 
straipsnio 2 dalimi, Teisingumo Teismas yra neabejotinai nekompetentingas atsakyti į 
Debreceni munkaügyi bíróság pateiktus klausimus.“

Išvada 

Atsižvelgiant į tai, kas pateikta pirmiau, daroma išvada, kad minėtomis nacionalinėmis 
nuostatomis Sąjungos teisė nepažeidžiama.“


