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Temats: Lūgumraksts Nr. 1437/2009, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Raffaele 
Mancuso, par nediskriminācijas principa pārkāpšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret noteikumu, saskaņā ar kuru Itālijā sabiedrisko 
pakalpojumu sfēras darbinieki, kuri ir atbrīvoti no darba disciplināru iemeslu vai 
neapmierinoša darba snieguma dēļ, nevar piedalīties atlases konkursos uz līdzīgiem amatiem 
sabiedrisko pakalpojumu jomā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šiem cilvēkiem ir jābūt 
iespējai parādīt, ka viņi ir labojušies, un viņiem jādod iespēja atkārtoti piedalīties atlases 
procesā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata to par diskriminējošu, jo privātajā sektorā netiek 
piemēroti šādi izslēgšanas noteikumi. Viņš uzskata, ka nosacījumiem jābūt vienādiem abos 
sektoros, norādot, cita starpā, uz ES Pamattiesību hartu un Eiropas Kopienu tiesas praksi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Eiropas Savienības Pamattiesību hartas1 15. pantā (Brīvība izvēlēties profesiju un tiesības 
strādāt) ir noteikts:

„1. Ikvienai personai ir tiesības strādāt un iesaistīties brīvi izraudzītā vai akceptētā 
profesijā.

                                               
1 Šī harta ir juridiski saistoša kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā (2009. gada 1. decembris).  
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2. Katrs Savienības pilsonis var brīvi meklēt darbu, strādāt, izmantot tiesības veikt 
uzņēmējdarbību un sniegt dažādus pakalpojumus jebkurā dalībvalstī…”

Hartas 20. pantā (Vienlīdzība likuma priekšā) ir noteikts, ka „visas personas ir vienlīdzīgas 
likuma priekšā”.

Hartas 21. pants (Diskriminācijas aizliegums) skan šādi:
„1. Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas 
krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie 
nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ.
2. Ievērojot Līgumu piemērošanas jomu un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, 
ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ.”

Tomēr saskaņā ar 51. pantu (Piemērošanas joma) hartas noteikumi attiecas uz ES iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, ievērojot subsidiaritātes principu, un uz dalībvalstīm 
tikai tad, ja tās īsteno ES tiesību aktus.
Nav tādu konkrētu ES tiesību aktu nodarbinātības jomā, kas attiektos uz darbā pieņemšanas 
nosacījumiem valsts un/vai privātajā sektorā, neskaitot ES tiesību aktus, kuri aizliedz 
diskrimināciju darba vietā. Šāda diskriminācija ir aizliegta tiktāl, cik tā notiek pilsonības, 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ1.

Nav liecību par to, ka lūgumraksta iesniedzējs šajā gadījumā būtu ticis diskriminēts, 
pamatojoties uz kādu no iepriekš minētajiem iemesliem.

Bez tam, arī lūgumraksta iesniedzēja citētie EKT spriedumi nešķiet atbilstoši šim 
gadījumam. Faktiski šīs lietas pārsvarā attiecas uz EK iestāžu pieņemto tiesību aktu 
likumīgumu saistībā ar pamattiesībām. Taču konkrētais gadījums attiecas uz valsts tiesību 
normu likumīgumu, un to pieņemšanai nav nekāda sakara ar ES tiesību aktu īstenošanu.

Secinājums

Ņemot vērā, ka tādu konkrētu ES tiesību aktu nodarbinātības jomā, kas attiektos uz darbā 
pieņemšanas nosacījumiem valsts un/vai privātajā sektorā un kas būtu piemērojami šajā 
gadījumā, lūgumraksta iesniedzējs, ja viņš vēlas, var griezties ar savu jautājumu savas valsts 
kompetentajās iestādēs, tostarp tiesās, pamatojoties uz Itālijas tiesību aktiem.”

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


