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universitetuose

Santrauka ir naujausia informacija

Italijos Įstatyme Nr. 382 (28 straipsnyje) nustatyta, kad dėstytojai (it. lettori) užsieniečiai 
Italijos universitetuose gali būti įdarbinami sudarant metines sutartis, kurias galima pratęsti 
daugiausia 5 kartus. Tokia sąlyga netaikoma darbuotojams ne italams. 

1989 m. vasario 9 d. Italijos Konstitucinis teismas paskelbė, kad ši taisyklė neteisėta. 

ETT nustatė, kad Italija nesilaiko Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dėl neteisėtos 
diskriminacijos dėl pilietybės (bylose, dėl kurių sprendimai priimti 1989, 1993, 1997, 2001, 
2006 ir 2008 m.) galimybių gauti darbą, sutarčių trukmės, priedų už darbo stažą ir pensijų bei 
socialinės apsaugos teisų atžvilgiu. 

1995 m. liepos 13 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kurioje pasmerkė lettori 
psichologinę prievartą ir jų asmens teisių pažeidimus Veronos universitete, kitas rezoliucijas 
Parlamentas priėmė 1996 m. vasario 25 d. ir 2000 m. spalio 27 d.

1995 m. Italija pakeitė savo teisės aktus (Įstatymą Nr. 236), dėl to daugelyje universitetų 
masiškai atleidžiami lettori, nes jie teigė, kad jų pareigos nužeminamos iki laborantų, taip 
surandant dingstį jiems mokėti mažesnį atlyginimą. 

ETT (2001 m. birželio 26 d.) nepripažino Įstatymo Nr. 236 ir nusprendė, kad Italija nesilaikė 
Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. 

Italija pakeitė savo teisės aktus (Įstatymą Nr. 63).

 2004 m. ETT (2006 m. liepos 18 d. sprendimu) nusprendė, kas Italija vėl nesilaikė savo 
įsipareigojimų, tačiau Įstatyme Nr. 63 gali būti nustatytas pagrindas laikytis ankstesnių ETT 
sprendimų.
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2010 m. gruodžio 23 d. Italijos Senatas patvirtino aukštojo mokslo (it. Gelmini) reformą. 
Gruodžio 30 d. Italijos prezidentas Giorgio Napolitano pasirašė naująjį įstatymą, tačiau 
pateikė „kritišką pastabą“ dėl 26 straipsnio (dėl dėstytojų (it. lettori) užsieniečių) ir nurodė, 
kad jis gali prieštarauti Italijos Konstitucijos 26 straipsniui, kuriame iš naujo išaiškintas 
Įstatymas Nr. 236.

ALLSI atstovaujantys teisininkai informavo, kad 26 straipsnis tiesiogiai prieštarauja 2001 ir 
2006 m. ETT sprendimams, kuriuose paskelbta, kad Įstatymu Nr. 236 negalima 
reglamentuoti lettori sutarčių ir kad jis prieštarauja Italijos Konstitucijos 24 ir 111 
straipsniams ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsniui. 

9 1993 m. vasario mėn., lettori pateikia peticiją Europos Parlamento nariui Davidui Martinui, Europos 
Parlamentas


