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Комисия по петиции, 25 януари 2001 г. – чуждестранните лектори „lettori“ в
италианските университети

Актуализирано резюме:

Италианският закон 382 (член 28) съдържа разпоредба, съгласно която чуждестранните 
лектори (lettori) в италианските университети могат да бъдат наемани с годишни 
договори, които могат да се удължават най-много 5 пъти.  За служителите с италианско 
гражданство такава разпоредба не се прилага. 

На 9 февруари 1989 г. италианският Конституционен съд обявява тази разпоредба за 
незаконосъобразна. 

Според Съда на ЕО Италия не изпълнява произтичащите от Договора задължения по 
отношение на недопускането на дискриминация въз основа на гражданство (решения 
от 1989, 1993, 1997, 2001, 2006 и 2008 г.) за достъпа до работа, продължителността на 
договора, допълнителното възнаграждение за прослужено време и 
социалноосигурителните права. 

На 13 юли 1995 г. Европейският парламент приема резолюция, с която осъжда  
психологическия тормоз и нарушаването на човешките права на lettori в Университета 
във Верона; на 25 февруари 1996 г. и 27 октомври 2000 г. Парламентът приема 
допълнителни резолюции.

През 1995 г. Италия променя своето законодателство (закон 236) – в много 
университети последват масови уволнения, докато lettori твърдят, че биват понижавани 
в длъжност до техници като предлог за намаляване на заплащането им. 

Съдът на ЕО (26 юни 2001 г.) отхвърля закон 236 и постановява, че Италия не е 
изпълнила своите задължения по Договора. 

Италия променя своето законодателство (закон 63).



FDR LT853221

 През 2004 г. Съдът на ЕО (18 юли 2006 г.) взема решение, че Италия отново не е 
изпълнила своите задължения, но че закон 63 може да осигури рамка за изпълнение на 
неговите предишни решения.

На 23 декември 2010 г. италианският Сенат одобрява реформа във висшето 
образование („Gelmini“). На 30 декември италианският президент Giorgio Napolitano 
ратифицира новия закон, но добавя „критична бележка“ във връзка с член 26 (относно 
чуждестранните lettori), изказвайки предположение, че той може да противоречи на 
италианската конституция. Член 26 дава ново тълкуване на закон 236.

Според адвокатите, представляващи ALLSI, член 26 е в пряко противоречие с 
решенията на Съда на ЕО от 2001 и 2006 г., които постановяват, че закон 236 не може 
да регламентира договорите на lettori, и че противоречи на членове 24 и 111 от 
италианската конституция, както и на член 6 от Европейската конвенция за правата на 
човека. 

9 Февруари 1993 г., lettori подават петиция до David Martin, член на ЕП, Европейски 
парламент.


