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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1468/2007, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Fotini 
Dermitzaki un kam pievienoti 34 paraksti, par to, ka Grieķija nepilda Padomes 
Direktīvu 1999/70/EK par UNICE, CEEP un ETUC noslēgto pamatnolīgumu 
par darbu uz noteiktu laiku

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir 34 lūgumraksta parakstītāju pārstāvis, norāda, ka Grieķijas 
valsts un Kropia Attikis vietējās institūcijas nepilda minētās direktīvas noteikumus saistībā ar 
34 darba līgumiem uz noteiktu laiku. Lūgumraksta iesniedzēji atsaucas uz to, ka 
nodarbinātajām personām bijuši līgumi uz noteiktu laiku ar pārtraukumiem, kas saskaņā ar 
spēkā esošajiem noteikumiem ļauj izvairīties no līguma uz noteiktu laiku pārslēgšanas uz 
nenoteiktu laiku. Tā kā valsts atbildīgās tiesas ir izdarījušas spriedumu attiecīgajā lietā ar 
atbilstošiem noteikumiem, ko Kropia Attikis vietējās iestādes vēl nav izpildījušas, 
lūgumraksta iesniedzēji lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties, pieprasot minētās direktīvas 
tūlītēju piemērošanu šajā īpašajā lietā, lai iesaistītajām nodarbinātajām personām, kuras
noslēgušas līgumus uz noteiktu laiku ar Kropia Attikis vietējo administrāciju, tiktu garantēta 
vienlīdzīga attieksme un tāda veida darba līgumi, ko viņi pieprasa saskaņā ar ES tiesību 
aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 29. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu. 

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir advokāts, kas pārstāv 34 parakstītājus, kuri bija vai ir noslēguši 
darba līgumus uz noteiktu laiku ar Kropia pašvaldību. Iesniedzējs sūdzas, ka Kropia
pašvaldība nav izpildījusi Atēnu pirmās instances tiesas (civiltiesa) Lēmumu Nr. 1718/2006,
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kur, pamatojoties uz Likumu Nr. 2112/1920, noteikts, ka prasītāji ir cietuši pamatnolīguma
5. panta izpratnē, un noteikta viņu aizsardzība Direktīvas 1999/70/EK un Likuma 
Nr. 2112/1920 un 8. panta 3. punkta ietvaros, kas, kā apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, ir 
līdzvērtīgs tiesisks pasākums Grieķijas tiesību sistēmā pamatnolīguma 5. panta izpratnē.

Iesniedzējs apgalvo, ka Kropia pašvaldība nepakļaujas iepriekš minētajam tiesas lēmumam, 
kas atbilst Grieķijas (īpaši, Iekšlietu ministrijas) akceptētajam Revīzijas palātas viedoklim 
(par ko izsūtīti apkārtraksti pašvaldībām), ka civiltiesas nav tiesīgas izskatīt jautājumus, kas 
attiecas uz Prezidenta dekrēta Nr. 164/2004 11. pantu, kas ir Administratīvo tiesu pārziņā; un 
tāpēc ar tiesas lēmumu aizliedza izskatīt civiltiesās jautājumu par līgumu uz noteiktu laiku 
pārtraukšanu vai pārslēgšanu par nenoteikta laika līgumiem.

Lūgumraksta iesniedzējs aicina iejaukties Eiropas Parlamentu, lai nekavējoties tiktu 
piemērota Direktīva 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku tā, lai tiesības, ko piešķir 
Kopienas tiesību akti un Direktīva 1999/70/EK, pamatojoties uz kuru Grieķijas civiltiesa 
nolēma, ka 34 Kropia pašvaldības uz noteiktu laiku nodarbināto līgumus jāpārslēdz par 
nenoteikta laika līgumiem, tiktu izpildītas.

2008. gada 18. aprīlī Lūgumrakstu komiteja tika informēta par notikumu attīstības gaitu. 
Grieķijas Augstākā tiesa apgalvoja, ka Kropia pašvaldība nepamatoti apvainota negrozāmā 
lēmuma Nr. 1718/2006 piemērošanas kavēšanā un pieprasīja to piemērot 2 mēnešu laikā. 

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un ETUC noslēgto 
pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku 5. panta prasībām dalībvalstīm jāpiemēro viens 
vai vairāki pasākumi, lai novērstu ļaunprātīgu uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu izmantošanu.
Grieķijas institūcijas transponējušas šo prasību attiecībā uz valsts sektoru ar Prezidenta 
dekrētu Nr. 164/2004, kas ierobežoja secīgu līgumu skaitu starp tām pašām pusēm par to pašu 
darbu, ilgākais uz 3 mēnešiem vai par kopējo ilgumu uz 24 mēnešiem, izņemot ārkārtas 
apstākļus. Direktīva neapskata mērķus, uz kuru pamata var tikt noslēgti līgumi uz noteiktu 
laiku.

Prezidenta dekrēts Nr. 164/2004 stājās spēkā pēc transponēšanas termiņa Grieķijā, 11. pants 
nodrošināja noteikumus pārejas kārtībai, kur darba ņēmēji ar līgumiem uz noteiktu laiku 
varēja pārslēgt savus līgumus par līgumiem uz nenoteiktu laiku, ja tie atbilda konkrētiem 
kritērijiem.

Turklāt tobrīd Grieķijā Direktīvas transponēšanas laikā bija spēkā Likums Nr. 2112/1920 par 
obligātu paziņojumu par darba līgumu pārtraukšanu privātajā sektorā, kas nosaka paziņošanas 
perioda ilgumu darba  devējam, lai pārtrauktu nenoteikta laika līgumus atbilstoši 
nodarbinātības ilgumam. Likuma 8. punkta 3. pants pagarina termiņu darba attiecību 
pārtraukšanai noteikta laika darbiniekiem, kur „līguma raksturs izklāstīts ar nolūku apiet šī 
likuma noteikumus attiecībā uz obligāto paziņojumu par darba līgumu pārtraukšanu”. 

Jautājums par mijiedarbību starp Likuma Nr. 2112/190 8. panta 3. punktu un Direktīvas 
1999/70/EK 5. pantu ir nodots izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesai iepriekšējā procesa 
turpināšanai Rethymnon pirmās instances tiesas lietās C-378-380/07.

Likuma Nr. 2112/190 8. panta 3. punkts attiecas tikai uz noteikta laka līgumiem „ja to termiņš 
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nav noteikts saskaņā ar darba līguma veidu, bet ir noteikts ar nolūku apiet Līguma 
[Nr. 2112/1920] noteikumus attiecībā uz obligāto paziņojumu par darba līgumu 
pārtraukšanu”. 

Direktīva neparedz nekādus ierobežojumus mērķiem, uz kuru pamata var noslēgt līgumus uz 
noteiktu laiku, tāpat netiek prasīts veikt pasākumus saistībā ar darba devēja pastāvīgajām 
vajadzībām, tāpat nav paredzēti pasākumi atsevišķiem noteikta termiņa līgumiem, kā arī nav 
skaidrs viedoklis, vai līguma darbības laika ilgums ir pamatots. Turklāt Eiropas Kopienu 
Tiesa savā nolēmumā par C-121/04 Adeneler (91. punkts et seq) apstiprināja, ka Direktīvā nav 
nekādu prasību noteikta laika līgumus pārvērst līgumos uz nenoteiktu laiku.

Pamatnolīguma 5. pants pieprasa īstenot pasākumus, kas novērstu ļaunprātīgu secīgu līgumu 
uz noteiktu laiku izmantošanu, neatkarīgi no to noslēgšanas iemesla vai to atbilstības darba 
devēja pastāvīgajām vai īstermiņa vajadzībām, piemēram, saistībā ar sezonālo darbu vai 
darbinieka aizvietošanu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā. Šis noteikums ir transponēts 
Grieķijas likumdošanā ar Prezidenta dekrēta Nr. 164/2004 5. pantu.

Komisija uzskata, ka noteikumi attiecībā Likuma Nr.2112/1920 8. panta 3. punktu nav saistīti 
ar Kopienas tiesību aktiem. Tas neietekmē pamatnolīguma 5. panta noteikumus par 
pasākumiem, lai novērstu ļaunprātīgu secīgu uz noteiktu laiku slēgtu līgumu izmantošanu.
Iemesls ir tas, ka Likums Nr. 2112/1920 ir gan plašāks, nekā to prasa pamatnolīguma 5. pants,
(8. panta 3. punkts attiecas uz vienreizējiem noteikta laika līgumiem neatkarīgi no to ilguma), 
gan vienlaikus šaurāks (8. panta 3. punkts neaizsargā secīgus noteikta laika līgumus, ne arī 
līgumus, kuru ilgums ir pamatots ar darba līguma raksturu).

Tā kā Direktīvas 1999/70/EK prasības ir transponētas ar Prezidenta dekrētu Nr. 164/2004 un 
Likuma Nr. 2112/1920 noteikumi neietekmē Direktīvas 1999/70/EK prasības, bet faktiski 
attiecas uz situācijām ārpus Direktīvas prasībām un pārsniedz pamata vienošanās 5. panta 
prasības, Komisija uzskata, ka šis jautājums nav saistīts Kopienas tiesību aktiem, kas 
nenodrošina atsevišķu līgumu aizsardzību, ne arī izsaka viedokli par līgumu slēgšanas 
mērķiem. Grieķijas Likuma Nr. 2112/1920 izpilde un jautājums par kompetento tiesu ir 
Grieķijas valsts institūciju kompetencē. Šādi jautājumi nav Komisijas kompetencē, jo 
Kopienas tiesību akti to neparedz, tādējādi tie ir ārpus acquis communitaire.


