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Temats: Lūgumraksts Nr. 1629/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais 
Csaba Gal, par to, ka 2012. gada Likums LVIII par valsts ierēdņiem, 
iespējams, ir pretrunā ES tiesību aktiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret 2012. gada Likumu LVIII par valsts ierēdņiem, kurš 
stājās spēkā 2012. gada jūnijā un kurā ietverts noteikums (8. panta 1. punkts), ka darbinieku 
var atlaist, nesniedzot pamatojumu. Lai gan Konstitucionālā tiesa atzina šo noteikumu par 
spēkā neesošu no 2011. gada 31. maija, spriedums nav piemērojams ar atpakaļejošu spēku, kā 
rezultātā tie valsts ierēdņi, kas atlaisti pirms šā datuma, nevar pieprasīt kompensāciju.
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir pārkāptas viņu pamattiesības un ka tikai ar Eiropas 
Tiesas nolēmumu var labot šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 24. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisija pēc vairāku sūdzību saņemšanas, kā arī saistībā ar apvienotajām lietām C-488/12 
līdz C-491/12 ir izvērtējusi 2012. gada Likuma LVIII par valsts ierēdņu statusu1 atbilstību 
Eiropas Savienības tiesībām.

Tāda Savienības tiesību akta, kas skaidri reglamentētu individuālu atlaišanas gadījumu 
noteikumus vai darba devējam noteiktu pienākumu sniegt pamatojumu vai rakstiski paziņot 
par iemesliem, kuru dēļ izbeigtas darba attiecības, nav. 
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Dažas ES tiesību normas aizliedz uz konkrētiem iemesliem balstītu atlaišanu, piemēram, 
diskrimināciju pilsonības1, dzimuma2, rases3, reliģijas4 utt. dēļ. Tomēr šajās normās ir 
paredzēti tikai vispārīgi noteikumi un tās neparedz nosacījumus vai nelikumību saistībā ar 
darba attiecību izbeigšanu bez jebkādiem paskaidrojumiem, kā to paredz attiecīgais valsts 
tiesību akts.

Attiecībā uz iespējamiem Eiropas Savienības Pamattiesību hartas pārkāpumiem — saskaņā ar 
tās 51. pantu5 Hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, kad tās īsteno Savienības 
tiesību aktus. Tā kā iepriekšminētajā jomā nepastāv specifiski Savienības tiesību akti, šajā 
gadījumā Harta nevar tikt piemērota.

Eiropas Komisija 2013. gada februāra beigās iesniedza Eiropas Savienības Tiesai savus 
iepriekšminētos novērojumus saistībā ar lietām C-488/12 līdz C-491/12.

Tiesa 2013. gada 10. oktobrī sniedza savu nolēmumu par iepriekšminētajām lietām.

Tiesa nolēma, ka tā ir acīmredzami nav kompetences atbildēt uz jautājumiem, ko uzdevusi 
Ungārijas iesniedzējtiesa (Debreceni munkaügyi bíróság). Tiesa jo īpaši uzsvēra turpmāk 
minētos konstatējumus:

„14 Ar šiem jautājumiem, lai noteiktu, vai pamata lietā jāpiemēro 2010. gada likuma 
8. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumi vai, Ványai kundzes gadījumā, 1992. gada 
likuma 17. panta 1. punkta noteikumi, iesniedzējtiesa lūdz Tiesai pēc būtības interpretēt 
Hartas 30. pantu.

15 Hartas 51. panta 1. punkts nosaka, ka tās noteikumi dalībvalstīm piemērojami tikai 
gadījumos, kad dalībvalstis īsteno ES tiesību aktus. LES 6. panta 1. punkts, kā arī 
Hartas 51. panta 2. punkts precizē, ka Hartas noteikumi nekādā ziņā nepaplašina 
Savienības kompetences, kā tās noteiktas Līgumos.

16 Šajā gadījumā ir jānorāda, ka iesniedzējtiesas lēmumi nesatur nekādas norādes, kas 
ļautu uzskatīt, ka pamata lieta attiecas uz citu, nevis tikai Hartā paredzēto Savienības 
tiesību normu interpretāciju vai piemērošanu. Proti, šie lēmumi, tāpat kā Tiesai 
iesniegtie rakstveida apsvērumi, nekādā gadījumā neapstiprina, ka pamata tiesvedība 
attiektos uz valsts tiesisko regulējumu, kas īsteno Savienības tiesības Hartas 51. panta 
1. punkta izpratnē.

17 Taču, ja tiesiskā situācija neietilpst Savienības tiesību piemērošanas jomā, tad tās 
izskatīšana nav Tiesas kompetencē un attiecīgi norādītie Hartas noteikumi paši par sevi 
nevar būt šīs kompetences pamatā (skatīt Krājumā vēl nepublicētā 2013. gada 
26. februāra sprieduma lietā C-617/10 Åkerberg Fransson 22. punktu , kā arī 2013. gada 
6. jūnija rīkojuma lietā C-14/13 Cholakova 30. punktu).

18 Tādēļ Tiesa nav kompetenta atbildēt uz iesniedzējtiesas lietā uzdotajiem jautājumiem 
(pēc analoģijas skatīt jo īpaši 2011. gada 1. marta rīkojuma C-457/09 Chartry 25. līdz 

                                               
1

Skatīt Padomes Regulu (ES) Nr. 492/2011, OV L 141, 27.5.2011., 1. lpp.
2

Skatīt Direktīvu 2006/54/EK, OV L 204, 26.7.2006., 23. lpp.
3

Skatīt Direktīvu 2000/43/EK, OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp.
4

Skatīt Direktīvu 2000/78/EK, OV L 303, 2.12.2000., 16. lpp.
5

Hartas 51. pantā noteikts, ka šīs Hartas noteikumi attiecas uz Savienības iestādēm un struktūrām, ievērojot 
subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm tikai tad, ja tās īsteno Savienības tiesību aktus.
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27. punktu (Krājums, I-819. lpp), kā arī iepriekš minētā rīkojuma lietā Cholakova 32. un 
33. punktu).

19 Ņemot vērā šos apstākļus, jākonstatē, ka saskaņā ar Reglamenta 53. panta 2. punktu 
Tiesai acīmredzami nav kompetences atbildēt uz jautājumiem, ko uzdevusi Debreceni 
munkaügyi bíróság.”

Secinājums 

Ņemot vērā iepriekšminēto, tiek secināts, ka minētie valsts noteikumi nepārkāpj pašreizējos 
Savienības tiesību aktus.


