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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1507/2012 от Розела Лученте (с италианско гражданство)
относно непризнаване на професионална квалификация в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, който притежава диплома за завършено образование по 
право в Испания, възразява срещу испанското законодателство от 05/2012 г., изменящо 
закон 34/06, който регулира достъпа до адвокатската професия в Испания.

Закон 34/06 предвижда освобождавания на испански граждани, които не са приложими 
за граждани на ЕС с изключение на тези, които са кандидатствали за одобрение на 
техните национални квалификации преди 31 октомври 2011 г. Това, според мнението 
на вносителя на петицията, е дискриминация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06.05.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 28.08.13

Като предварителна забележка Комисията би желала да отбележи, че въпросът, 
повдигнат от вносителката на петицията, не изглежда да е свързан с "непризнаването на 
професионалната квалификация", така както се подсказва от заглавието на петицията. 
Въз основа на предоставената информация, вносителката на петицията притежава 
академична степен по право, но не й е било разрешено да практикува адвокатската 
професия в нито една държава членка, а това следователно не попада в приложното 
поле на нито една от директивите в областта на признаването на професионалните 
квалификации. По този начин петицията трябва да бъде разглеждана в светлината на 
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общия принцип за недискриминация, заложен в Договора. 
Комисията разгледа разпоредбите на испанския Закон 34/2006, с който се въвеждат 
нови изисквания за квалификациите във връзка с придобиването на испанското 
професионално звание "юрист". Комисията разбира, че до момента на влизането в сила 
на закона, е било достатъчно притежаването на присъдена степен бакалавърска степен 
по право ("licenciatura en derecho") от испански университет или решение, получено от 
испанските органи, относно "приравняването" на чуждестранна степен по право 
(процес на признаване на университетско образование, който попада извън обхвата на 
правото на ЕС), за да се получи регистрация към Испанския адвокатски съвет и да се 
упражнява професията под испанско професионално звание.   Закон 34/2006 променя 
тази система; той предвижда допълнително обучение и разглеждане на предпоставките 
за придобиването на испанското звание "юрист". 

Законът не предвижда никакво различие в третирането между испанските граждани и 
гражданите на други държави членки. Съществуват обаче различия, когато става 
въпрос за третирането на притежателите на необходимата испанска степен и на 
притежателите на степени по право, присъдени в други държави членки, за целите на 
прилагането на някои преходни клаузи за запазване на придобитите права ( grand-
fathering”).  съществуват две отделни преходни мерки за всяка от тези категории лица. 
Притежателите на испанска "бакалавърска степен по право" (‘licenciatura en derecho’) 
могат да се ползват от освобождаване от новите изисквания за квалификация, ако са 
започнали обучението си по право в Испания преди влизането в сила на Закон 34/2006, 
дори ако степента им е присъдена след влизането в сила на закона. Притежателите на 
чуждестранни дипломи могат да се възползват от освобождаването, ако са приключили 
своето обучение, са придобили своята степен и са поискали "приравняване" в Испания 
преди влизането в сила на закона. Законът е влязъл в сила на 30 ноември 2011 г.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителката на петицията, тя 
принадлежи към категорията лица, които се опитват да получат достъп до професията 
"юрист" в Испания чрез приравняване на чуждестранна степен по право: тя е поискала 
"приравняване" на своята италианска степен ("Laurea in Giurisprudenza") на 16 февруари 
2012 г.  Тя е отговаряла на изискванията за "приравняване" през юни 2012г. и й е 
получила утвърждаващо решение на 3 септември 2012 г. По този начин, тя е била 
изключена от преходното освобождаване от новите изисквания за придобиване на 
испанско професионално звание, тъй като е подала заявление за "приравняване" на 
италианската си диплома след влизането в сила на Закон 34/2006 на 30 ноември 2011 г. 

Първата стъпка за определяне на това дали разпоредбите на испанския закон са 
дискриминиращи трябва да установи дали двете категории лица, засегнати от 
съответните преходни разпоредби на Закон 34/2006, могат да се считат за равни по 
отношение на целта, преследвана от тези разпоредби. Тази цел е да даде възможност на 
лицата, които са регистрирали своето намерение да практикуват право под испанско 
професионално звание преди въвеждането на по-стриктни изисквания, да се възползват 
от възможността за придобиване на звание в съответствие с изискванията, които са 
били в сила в момента, в който са започнали обучението, водещо до придобиването на 
званието. 

За някои професионални дейности може да не е релевантно къде е проведено 
обучението, тъй като те се подкрепят от обучение, което по силата на правото на ЕС 
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или де факто е стандартизирано в Европа. По този начин лице, което в крайна сметка 
желае да упражнява такава професия в конкретна държава членка, може да реши да учи 
в университет в друга държава членка. Независимо от това, тъй като всяка държава 
членка има различна правна система, придобиването на професионално звание "юрист" 
в конкретна държава членка обичайно се подкрепя от компетентност по националното 
право на тази държава членка. Следователно, обучението по право е в голяма степен 
насочено към тази правна система, дори ако включва общностно и международно право 
и други предмети, които са общи за учебните програми от отделните държави. Това 
означава, че за органите на дадена държава членка не е неоправдано определянето на 
момента, в който някой регистрира своето намерение да практикува правото на тази 
държава, като момента, в който или те започват своето обучение по право в тази 
държава или подават заявление за "приравняване" на чуждестранна степен по право в 
тази държава. 

В контекста на тези съображение трябва да се заключи, че разпоредбите на въпросния 
испански закон третират еднакво, независимо от националността, всички тези, които 
преди влизането в сила на новите изисквания за квалификация са предприели стъпки за 
изпълняване на старите изисквания или чрез започването на обучение по испанско 
право или чрез подаване на заявление за признаване на чуждестранна степен по право 
от испанските органи. 

Заключение

Изглежда, че преходните разпоредби на испанския Закон 34/2006 гарантират еднакво 
третиране на сходни ситуации, а именно на лица, които по времето на влизането в сила 
на тези нови разпоредби са проявили желание да станат членове на правната професия 
в Испания или чрез започването на обучение по испанско право или чрез 
предприемането на необходимите стъпки за регистрация като юрист в Испания 
независимо от факта, че са учили чуждестранно право. Като такива, не е видно тези 
разпоредби да нарушават правото на ЕС.


