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Petíciós Bizottság, 2011. január 25. – az olasz egyetemeken oktató idegen nyelvi lektorok 
(lettori)

Frissített összefoglaló:

A 382. számú olasz törvény 28. cikke kimondja, hogy az olasz egyetemeken oktató idegen 
nyelvi lektorok (lettori) egy évre szóló szerződéssel foglalkoztathatók, amelyek legfeljebb 5 
alkalommal hosszabbíthatók meg. Ez a kikötés nem vonatkozik a nem olasz állampolgárságú 
munkavállalókra. 

1989. február 9-én az olasz alkotmánybíróság jogellenesnek minősítette ezt a szabályt. 

Az Európai Bíróság úgy ítélte meg, hogy Olaszország nem teljesítette az állampolgárságon 
alapuló jogellenes megkülönböztetés tekintetében fennálló szerződésbeli kötelezettségeit (az 
1989-ben, 1993-ban, 1997-ben, 2001-ben, 2006-ban és 2008-ban hozott ítéletek) a munkához 
jutással, a szerződés időtartamával, a munkában eltöltött évek után járó fizetésemeléssel, 
valamint a nyugdíj- és társadalombiztosítási jogokkal összefüggésben. 

Az Európai Parlament 1995. július 13-án állásfoglalást fogadott el, amelyben elítélte a 
veronai egyetem lektoraival szembeni támadásokat és emberi jogi visszaéléseket; a Parlament 
további állásfoglalásokat fogadott el 1996. február 25-én és 2000. október 27-én.

Olaszország 1995-ben módosította a jogszabályt (236. számú törvény), amit számos 
egyetemen tömeges elbocsátások követtek, miután a lektorok kifogásolták, hogy technikussá 
való lefokozásuk ürügyén alacsonyabb bért kelljen számukra kifizetni. 

Az Európai Bíróság 2001. június 26-án jogellenesnek találta a 236. számú törvényt, és úgy 
ítélte meg, hogy Olaszország nem teljesítette a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. 

Olaszország ezt követően módosította a jogszabályt (63. számú törvény).
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 2004 – az Európai Bíróság 2006. július 18-án úgy határozott, hogy Olaszország ismételten 
elmulasztotta kötelezettségeinek teljesítését, ugyanakkor a 63. számú törvény biztosíthatja a 
korábbi ítéleteinek való megfelelés keretét.

2010. december 23-án az olasz szenátus jóváhagyta a felsőoktatási („Gelmini”) reformot. 
December 30-án az olasz elnök, Giorgio Napolitano aláírta az új törvényt, de kritikus 
megjegyzést tett annak idegen nyelvi lektorokra vonatkozó 26. cikkére, felvetve, hogy az 
ellentétes lehet az olasz alkotmánnyal. A 26. cikk újraértelmezi a 236. számú törvényt.

Az ALLSI-t képviselő jogászok szerint a 26. cikk egyértelműen ellentmond az Európai 
Bíróság 2001-ben és 2006-ban hozott ítéleteinek, amelyek kimondták, hogy a 236. számú 
törvény nem szabályozhatja a lektorok szerződéseit, és hogy a törvény ellentétes az olasz 
alkotmány 24. és 111., valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikkével. 

 1993. február 9-én a lektorok petíciót nyújtanak át David Martin európai parlamenti képviselőnek


