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Lūgumrakstu komiteja, 2011. gada 25. janvāris — Ārvalstu lektori jeb „lettori” Itālijas 
universitātēs

Precizēts kopsavilkums:

Itālijas Likumā Nr. 382 (28. pantā) ir paredzēts noteikums, ka ārvalstu lektorus (lettori) 
Itālijas universitātēs var pieņemt darbā, noslēdzot līgumu uz vienu gadu, kuru var pagarināt 
ne vairāk kā 5 reizes. Uz citiem darba ņēmējiem, kuri nav itāļu tautības cilvēki, šāds 
noteikums neattiecas. 

1989. gada 9. februārī Itālijas Konstitucionālā tiesa šo noteikumu pasludināja par nelikumīgu. 

EKT uzskatīja, ka Itālija neievēro tās Līgumā noteiktās saistības, kas attiecas uz nelikumīgu 
diskrimināciju valstspiederības dēļ (lietas, kurās spriedumi pieņemti 1989., 1993., 1997., 
2001., 2006. un 2008. gadā) saistībā ar piekļuvi darba vietām, darba līguma darbības ilgumu, 
piemaksu par nostrādātajiem gadiem un tiesībām uz pensiju un sociālo nodrošinājumu. 

Eiropas Parlaments 1995. gada 13. jūlijā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja mobingu un 
cilvēktiesību pārkāpumus pret Veronas Universitātes lettori; nākamās rezolūcijas Parlaments 
pieņēma 1996. gada 25. februārī un 2000. gada 27. oktobrī.

1995. gadā Itālija grozīja tās tiesību aktus (Likumu Nr. 236). Pēc tam daudzās universitātēs 
notika masveida atlaišanas, jo lettori apgalvoja, ka viņi tiek pielīdzināti tehniskajiem 
darbiniekiem un ka tas tiek izmantots par ieganstu mazāku algu maksāšanai. 

EKT 2001. gada 26. jūnijā noraidīja Likumu Nr. 236 un atzina, ka Itālija nav ievērojusi tās 
Līgumā noteiktās saistības. 

Itālija vēlreiz grozīja tiesību aktus (Likums Nr. 63).
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 2004. gadā (2006. gada 18. jūlijā) EKT nolēma, ka Itālija atkal nav pildījusi tās saistības, 
taču Likums Nr. 63 varētu kalpot par pamatu atzinumam, ka tā ir ievērojusi Tiesas 
iepriekšējos spriedumus.

2010. gada 23. decembrī Itālijas Senāts apstiprināja augstākās izglītības („Gelmini”) 
reformu. 30. decembrī Itālijas prezidents Giorgio Napolitano parakstīja jauno likumu, taču 
pievienoja tam „kritisku piezīmi” par 26. pantu (attiecībā uz ārvalstu lettori), norādot, ka tas 
varētu būt pretrunā Itālijas Konstitūcijai. Likums Nr. 236 no jauna tiek interpretēts 26. pantā.

Juristi, kuri pārstāv Itālijas Ārvalstu lektoru asociāciju (ALLSI), norāda, ka 26. pants ir tiešā 
pretrunā EKT 2001. un 2006. gadā pieņemtajiem lēmumiem, kuros tika paziņots, ka Likumā 
Nr. 236 nedrīkst reglamentēt līgumus ar lettori un ka tas ir pretrunā Itālijas Konstitūcijas 
24. un 111. pantam, kā arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. pantam. 

1993. gada 9. februāris, lettori iesniedz lūgumrakstu Eiropas Parlamenta deputātam David Martin.


