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Tárgy: Rosella Lucente olasz állampolgár által benyújtott 1507/2012. számú petíció a 
szakmai képesítések elismerésének megtagadásáról Spanyolországban

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban „Licenciatura en derecho” végzettséggel 
rendelkezik, tiltakozik a 34/06. sz. törvényt módosító, az ügyvédi hivatás spanyolországi 
gyakorlását szabályozó 05/2012. sz. spanyol törvény ellen.

A 34/06. sz. törvény mentességeket biztosít a spanyol állampolgárok számára, ez azonban az 
uniós állampolgárok közül csak azokra alkalmazható, akik a nemzeti képesítésük 
jóváhagyásáért 2011. október 31. előtt nyújtották be kérelmüket. A petíció benyújtója ezt 
diszkriminációnak véli.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Előzetes megjegyzésként a Bizottság fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy a petíció 
benyújtója által feltett kérdés – a petíció címében megfogalmazottakkal ellentétben – nem a 
„szakmai képesítések elismerésének megtagadásával” kapcsolatos. A rendelkezésre bocsátott 
információk alapján megállapítható, hogy a petíció benyújtója jogi diplomával rendelkezik, de 
semelyik tagállamban nem kapott engedélyt arra, hogy szakmáját gyakorolja, és ezért a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvek közül egyik sem vonatkozik rá. A petíciót 
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tehát a megkülönböztetés tilalmának a Szerződésben lefektetett alapelve szempontjából kell 
vizsgálni. 
A Bizottság megvizsgálta a spanyol „ügyvéd” szakmai cím megszerzésével kapcsolatban új 
képzési követelményeket bevezető 34/2006. számú spanyol törvény rendelkezéseit. A 
Bizottság értelmezése szerint a törvény hatálybalépéséig ahhoz, hogy valaki jelentkezhessen a 
spanyol ügyvédi kamarába és a spanyol szakmai címet használva gyakorolhassa az ügyvédi 
szakmát, elegendő volt egy „licenciatura en derecho” végzettséget szerezni valamely spanyol 
egyetemen, vagy a spanyol hatóságoktól a külföldön szerzett jogi diploma honosításáról szóló 
határozatot kapni (ez utóbbi az uniós jog hatályán kívül eső, akadémiai elismerési eljárás). A 
34/2006. számú törvény módosítja ezt a rendszert: a spanyol „ügyvéd” cím megszerzésének 
előfeltételeként kiegészítő képzést és vizsgát ír elő. 

A törvény semmilyen különbséget nem tesz a spanyol állampolgárokkal és a többi tagállam 
állampolgáraival szemben tanúsított bánásmód terén. A megkövetelt spanyol diploma 
birtokosaival és az egyéb tagállamban jogi diplomát szerzettekkel szembeni bánásmód 
tekintetében azonban bizonyos átmeneti (szerzett jogi) záradékok alkalmazása kapcsán 
eltérések tapasztalhatók. A fent említett két kategóriára két különálló átmeneti rendelkezés 
vonatkozik. A spanyol „licenciatura en derecho” diploma birtokosai mentességet kaphatnak 
az új képzési követelmények alól, amennyiben spanyolországi jogi tanulmányaikat a 34/2006. 
számú törvény hatálybalépését megelőzően kezdték meg, még akkor is, ha diplomájukat a 
törvény hatálybalépését követően kapták meg. A külföldi diplomával rendelkezők akkor 
kaphatnak mentességet, ha a törvény hatálybalépését megelőzően fejezték be tanulmányaikat, 
kapták meg diplomájukat és folyamodtak spanyolországi honosításért. A törvény 2011. 
november 30-án lépett hatályba.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsátott információk alapján megállapítható, hogy ő 
abba a kategóriába tartozik, amely egy külföldön szerzett jogi diploma honosítása révén 
próbál ügyvédként elhelyezkedni Spanyolországban. Olasz „Laurea in Giurisprudenza” 
diplomájának honosítását 2012. február 16-án kérelmezte. 2012 júniusában nyert 
megállapítást, hogy teljesíti a honosítás feltételeit, és 2012. szeptember 3-án kapta kézhez a 
pozitív határozatot. Így a spanyol szakmai cím megszerzésére vonatkozó új követelmények 
alóli átmeneti felmentést nem kaphatja meg, mivel az olaszországi diplomájának honosítására 
irányuló kérelmet a 34/2006. számú törvény 2011. november 30-i hatálybalépése után 
nyújtotta be. 

Annak megállapításához, hogy a spanyol törvény valóban megkülönböztetést alkalmaz-e, első 
lépésként azt kell megállapítani, hogy a 34/2006. számú törvény átmeneti rendelkezései által 
érintett két kategória a rendelkezések által elérni kívánt cél szempontjából vizsgálva 
egyenlőnek tekinthető-e. A rendelkezések célja az, hogy azon személyek számára, akik a 
szigorúbb követelmények bevezetését megelőzően jelentették be, hogy a spanyol szakmai 
címet használva gyakorolni kívánják az ügyvédi szakmát, lehetővé tegyék, hogy a címet a cím 
megszerzéséhez vezető tanulmányok megkezdésekor hatályos feltételek mellett szerezzék 
meg. 

Egyes szakmai tevékenységek esetében nincs jelentősége annak, hogy a tanulmányokat hol 
folytatták le, mivel – az uniós jog alapján vagy de facto – egész Európában egységesített 
képzés tartozik hozzájuk. Így egy olyan személy, aki egy konkrét tagállamban kívánja majd 
gyakorolni a szóban forgó szakmák valamelyikét, dönthet úgy, hogy egy másik tagállam 
egyetemén folytatja tanulmányait. Mivel azonban az egyes tagállamok eltérő 
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jogrendszerekkel rendelkeznek, egy adott tagállamban az „ügyvéd” szakmai cím 
megszerzéséhez általában a szóban forgó tagállam nemzeti jogának ismerete szükséges. 
Ennek következtében a jogi tanulmányok nagymértékben az adott jogrendszerre 
összpontosítanak, még akkor is, ha tartalmaznak közösségi vagy nemzetközi jogot és egyéb 
olyan tantárgyakat, amelyek a többi ország tanulmányi programjában is szerepelnek. Ez azt 
jelenti, hogy a tagállamok hatóságai részéről nem indokolatlan, ha a tagállamban jogi 
tanulmányok megindításának időpontját, illetve külföldi jogi diplomájának a tagállamban 
történő honosítása kérelmezésének időpontját határozzák meg annak időpontjaként, hogy az 
adott személy kinyilvánítja, hogy a tagállamban kívánja gyakorolni az ügyvédi szakmát. 

A fenti megfontolásokra figyelemmel megállapítható, hogy a spanyol jog szóban forgó 
rendelkezése nemzetiségtől függetlenül minden olyan személlyel szemben azonos 
bánásmódot tanúsít, aki az új képzési követelmények hatálybalépését megelőzően már 
lépéseket tett annak érdekében, hogy teljesítse a régi követelményeket, tehát vagy spanyol 
jogi tanulmányokat kezdett folytatni, vagy külföldön szerzett jogi diplomájának elismerését 
kérte a spanyol hatóságoktól. 

Következtetés

Úgy tűnik, hogy a 34/2006. számú spanyol törvény átmeneti rendelkezései azonos módon 
kezelik a hasonló helyzetben lévőket, nevezetesen azokat a személyeket, akik ezen új 
rendelkezések hatálybalépésekor már kinyilvánították, hogy Spanyolországban kívánnak 
ügyvédi tevékenységet folytatni, vagy oly módon, hogy spanyol jogi tanulmányokba fogtak, 
vagy úgy, hogy megtették a szükséges lépéseket ahhoz, hogy külföldi jogi tanulmányaik 
ellenére spanyol ügyvédként regisztrálhassák őket. Így e rendelkezések nem sértik az uniós 
jogot.


