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Tema: Peticija Nr. 1437/2009 dėl nediskriminavimo principo pažeidimo, kurią 
pateikė Italijos pilietis Raffaele Mancuso

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja dėl Italijoje galiojančios taisyklės, kad valstybės tarnyboje 
dirbantys asmenys, atleisti iš darbo dėl tvarkos pažeidimų arba nevykdomų pareigų, negali 
dalyvauti atrankoje panašioms valstybės sektoriaus pareigoms eiti. Peticijos pateikėjas mano, 
kad šiems asmenims turėtų būti suteikta galimybė įrodyti, jog jie pasitaisė, ir leisti vėl 
dalyvauti panašioje atrankos procedūroje. Peticijos pateikėjas laikosi nuomonės, kad tai 
diskriminacija, nes tokia išimties taisyklė netaikoma privačiajame sektoriuje. Jis mano, kad 
sąlygos abiejuose sektoriuose turėtų būti vienodos. Peticijos pateikėjas taip pat nurodo ES 
pagrindinių teisių chartiją ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos1 15 straipsnyje (dėl laisvės pasirinkti 
profesiją ir teisės dirbti) nustatyta:

„1. Kiekvienas turi teisę į darbą ir užsiimti laisvai pasirinkta profesija ar veikla.
2. Kiekvienas Sąjungos pilietis turi laisvę ieškoti darbo, dirbti, pasinaudoti įsisteigimo

                                               
1 Ši Chartija yra teisiškai privaloma nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo dienos (2009 m. gruodžio 1 d.).
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teise ir teikti paslaugas bet kurioje valstybėje narėje.“
Minėtos Chartijos 20 straipsnyje (dėl lygybės prieš įstatymą) nustatyta, kad „Prieš įstatymą 
visi lygūs“.
Chartijos 21 straipsnyje (dėl diskriminacijos uždraudimo) nustatyta:

„1. Draudžiama bet kokia diskriminacija, ypač dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, 
tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar 
kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios,
amžiaus, seksualinės orientacijos.
2. Sutarčių taikymo srityje ir nepažeidžiant konkrečių jų nuostatų draudžiama bet kokia 
diskriminacija dėl asmens pilietybės.“

Tačiau, remiantis minėtos Chartijos 51 straipsniu (dėl taikymo srities), Chartijos nuostatos 
skirtos ES institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo 
principą, bei valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina ES teisę.
Be ES teisės aktų, kuriais draudžiama diskriminacija darbo vietoje, nėra jokių konkrečių 
užimtumą reglamentuojančių ES teisės aktų, kuriuose būtų nustatytos įdarbinimo 
valstybiniame ir (arba) privačiajame sektoriuose sąlygos. Darbo vietoje draudžiama 
diskriminacija dėl pilietybės, lyties, rasės ar tautinės kilmės, religijos arba tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos1.

Nėra jokių įrodymų, kad minėtu atveju peticijos pateikėjas buvo diskriminuojamas vienu iš 
pirmiau išvardytų pagrindų.

Be to, peticijos pateikėjo cituoti Europos Teisingumo Teismo (ETT) sprendimai nėra susiję 
su jo atveju. Iš esmės minėti Teismo sprendimai buvo susiję su EB institucijų priimtų teisės 
aktų teisėtumu pagrindiniu teisių atžvilgiu, o peticijos pateikėjo klausimas susijęs su 
nacionalinių taisyklių, kurių priėmimas neturi nieko bendra su ES teisės įgyvendinimu, 
teisėtumu.

Išvada

Atsižvelgiant į tai, kad nėra jokių konkrečių užimtumą reglamentuojančių ES teisės aktų, 
kuriuose būtų nustatytos įdarbinimo valstybiniame ir (arba) privačiajame sektoriuose (kuriuos 
būtų galima taikyti šiuo atveju) sąlygos, peticijos pateikėjui reikėtų patarti šį klausimą toliau 
nagrinėti (jei jis to pageidauja) kompetentingose nacionalinėse valdžios institucijose ir 
nacionaliniuose teismuose, remiantis nacionaline Italijos teise.“

                                               
1 Žr. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en.


