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Commissie verzoekschriften 25 januari 2011 - Buitenlandse lectoren (lettori) aan Italiaanse 
universiteiten

Samenvatting met update:

Italiaanse wet nr. 382 (artikel 28) bevat een bepaling die regelt dat buitenlandse lectoren 
(lettori) aan Italiaanse universiteiten een jaarcontract kunnen krijgen dat maximaal vijf keer 
kan worden verlengd. Deze clausule is niet van toepassing op niet-Italiaanse werknemers.

Op 9 februari 1989 verklaart het Italiaanse Grondwettelijk Hof deze bepaling onrechtmatig.

Het EHJ oordeelt dat Italië zijn uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen wat betreft 
non-discriminatie op grond van nationaliteit niet nakomt (arresten uit 1989, 1993, 1997, 
2001, 2006 en 2008) als het gaat om toegang tot banen, contractduur, salarisverhoging voor 
dienstjaren, pensioen en socialezekerheidsrechten.

Het Europees Parlement keurt op 13 juli 1995 een resolutie goed waarin het treiteren van 
lettori aan de Università degli studi di Verona, Italië en het schenden van hun mensenrechten 
wordt veroordeeld; het Parlement keurt opnieuw resoluties goed op 25 februari 1996 en 27 
oktober 2000.

Italië wijzigt zijn wetgeving (wet nr. 236) in 1995 – er volgen massaontslagen aan veel 
universiteiten omdat lettori beweren dat zij worden gedeclasseerd als technici als 
voorwendsel om hun minder te betalen.

Het EHJ (26 juni 2011) verwerpt wet nr. 236, en oordeelt dat Italië zijn uit het Verdrag 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt.

Italië wijzigt zijn wetgeving (wet nr. 63).

In 2004 besluit het EHJ (18 juli 2006) dat Italië wederom zijn verplichtingen niet is 
nagekomen, maar dat wet nr. 63 wel een kader kan bieden dat strookt met zijn eerdere 
arresten.
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Op 23 december 2010 keurt de Italiaanse Senaat de hervorming van het hoger onderwijs (de 
‘Gelmini’-hervorming) goed. Op 30 december ondertekent de Italiaanse president Giorgio 
Napolitano de nieuwe wet, maar hij plaatst een “kritische noot” bij artikel 26 (betreffende 
buitenlandse lettori); hij merkt op dat dit artikel mogelijk in strijd is met de Italiaanse 
grondwet. Artikel 26 herinterpreteert wet nr. 236.

Advocaten die ALLSI vertegenwoordigen, zijn van mening dat artikel 26 direct in strijd is 
met de besluiten van het EHJ in 2001 en 2006, waarin werd bepaald dat wet nr. 236 niet op 
de contracten van de lettori van toepassing kan zijn en in strijd is met artikel 24 en 111 van 
de Italiaanse grondwet evenals met artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens.

9 februari 1993: lettori bieden een petitie aan aan David Martin, lid van het Europees Parlement.


