
FDR LT853221

Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia
Stowarzyszenie Lektorów Języków Obcych we Włoszech

„Równi obywatele, równe prawa, równe traktowanie”

Via S. Vitale 7
37129 WERONA

Włochy

+39 347 4297324

petried@sis.it

11 stycznia 2011 r.

Komisja petycji, 25 stycznia 2011 r. – lektorzy języków obcych („lettori”) na włoskich 
uniwersytetach

Uaktualnione streszczenie:

Zgodnie z przepisami włoskiej ustawy nr 382 (art. 28) zagraniczni lektorzy języków obcych 
(lettori) uczący na włoskich uniwersytetach mogą być zatrudniani na podstawie rocznych 
umów, które można przedłużyć nie więcej niż 5 razy. Nie istnieje żaden podobny przepis dla 
pracowników niemających włoskiego obywatelstwa. 

9 lutego 1989 r. włoski Trybunał Konstytucyjny uznał ten przepis za niezgodny z prawem. 

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Włochy nie realizują zobowiązań 
traktatowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową (sprawy rozstrzygane w 1989, 1993, 1997, 2001, 2006 i 2008 roku) w zakresie 
dostępu do pracy, okresu zatrudnienia, podwyżek pensji oraz emerytury za dłuższy staż 
pracy, oraz praw do zabezpieczeń społecznych. 

13 lipca 1995 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą mobbing i naruszanie 
praw człowieka wobec lektorów na uniwersytecie w Weronie. Kolejne rezolucje zostały 
przyjęte przez Parlament 25 lutego 1996 r. i 27 października 2000 r.

W 1995 roku władze włoskie zmieniły przepisy ustawy nr 236, czego następstwem były 
masowe zwolnienia na wielu uniwersytetach. Lektorzy twierdzili, że przenoszono ich na 
stanowiska techników, aby obniżyć im pensje. 

26 czerwca 2001 r. TS odrzucił ustawę nr 236 i stwierdził, że Włochy uchybiają 
zobowiązaniom wynikającym z Traktatów UE. 

Włochy zmieniają przepisy (ustawa nr 63).

Po rozpatrzeniu skargi złożonej w 2004 roku TS orzekł (wyrok z dnia 18 lutego 2006 r.), że 
Włochy po raz kolejny uchybiły zobowiązaniom państwa członkowskiego; jednocześnie 
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stwierdził, że w ustawie nr 63 zawarte są przepisy umożliwiające wykonanie poprzednich 
wyroków.

23 grudnia 2010 r. włoski senat poparł reformę szkolnictwa wyższego („Gelmini”). 30 
grudnia prezydent Włoch Giorgio Napolitano podpisał nową ustawę, ale odniósł się 
krytycznie do art. 26 (dotyczącego zagranicznych lektorów), stwierdzając, że przepis ten 
może być niezgodny z włoską konstytucją. Art. 26 zmienia interpretację ustawy nr 236.

Prawnicy reprezentujący Stowarzyszenie Lektorów Języków Obcych we Włoszech uważają, 
że art. 26 koliduje bezpośrednio z orzeczeniami TS z 2001 i 2006 roku, zgodnie z którymi 
ustawa nr 236 nie może wprowadzać regulacji dotyczących umów lektorów i jest sprzeczna z 
art. 24 i 111 włoskiej konstytucji oraz z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. 

9 lutego 1993 r.: lektorzy składają w Parlamencie Europejskim petycję na ręce Davida Martina, posła 
do PE.


