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Tema: Peticija Nr. 1507/2012 dėl profesinių kvalifikacijų nepripažinimo Ispanijoje, 
kurią pateikė Italijos pilietė Rosella Lucente

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, Ispanijoje įgijusi teisės mokslo laipsnį „Licenciatura en derecho“, 
prieštarauja Ispanijos įstatymui Nr. 05/2012, kuriuo iš dalies pakeistas įstatymas Nr. 34/06, 
reglamentuojančiam teisę dirbti pagal teisininko profesiją Ispanijoje.

Įstatymu Nr. 34/06 Ispanijos piliečiams suteikta lengvatų, kurių neturi ES piliečiai, išskyrus 
tuos, kurie iki 2011 m. spalio 31 d. pateikė prašymus patvirtinti jų nacionalines kvalifikacijas. 
Tai, peticijos pateikėjos nuomone, yra diskriminacija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 6 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Pirmiausia Komisija norėtų pažymėti, kad peticijos pateikėjos keliamas klausimas neatrodo 
susijęs su profesinių kvalifikacijų nepripažinimu, kaip galima spręsti iš peticijos pavadinimo. 
Remiantis pateikta informacija, peticijos pateikėja yra įgijusi teisės mokslinį laipsnį, tačiau jai 
nesuteikta teisė užsiimti teisininkės veikla bet kurioje valstybėje narėje, todėl šis klausimas 
nepatenka į direktyvų, susijusių su profesinių kvalifikacijų pripažinimu, taikymo sritį. Peticija 
turi būti nagrinėjama atsižvelgiant į Sutartyje įtvirtintą bendrą nediskriminavimo principą. 
Komisija išnagrinėjo Ispanijos įstatymo Nr. 34/2006, kuriame nustatyti nauji kvalifikaciniai 
reikalavimai, taikomi siekiant įgyti teisininko profesiją pagal Ispanijoje taikomą profesinės 
kvalifikacijos pavadinimą, nuostatas. Komisija supranta, kad prieš įsigaliojant šiam įstatymui 
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asmenims, norintiems būti įtrauktiems į Ispanijos praktikuojančių advokatų sąrašą ir užsiimti 
teisininko veikla pagal Ispanijoje taikomą profesinės kvalifikacijos pavadinimą, pakako įgyti 
teisės mokslo laipsnį „Licenciatura en derecho“, kurį suteikia Ispanijos universitetas, arba 
reikėjo siekti, kad Ispanijos valdžios institucijos priimtų sprendimą dėl oficialaus užsienyje 
įgyto teisės diplomo pripažinimo (akademinio laipsnio pripažinimo procesas, kuriam 
netaikomi ES teisės aktai). Įstatymu Nr. 34/2006 ši sistema pakeista; jame nustatyta, kad 
siekiant įgyti teisininko profesiją pagal Ispanijoje taikomą profesinės kvalifikacijos 
pavadinimą reikia baigti papildomus mokymus ir išlaikyti egzaminą. 

Pagal šį įstatymą Ispanijos piliečiams ir kitų valstybių narių piliečiams nenumatyta taikyti 
skirtingas sąlygas. Tačiau Ispanijoje įgytų būtinų teisės diplomų turėtojams ir kitose 
valstybėse narėse įgytų teisės diplomų turėtojams taikomos skirtingos sąlygos, siekiant taikyti 
tam tikras pereinamojo laikotarpio (tęstinumo) sąlygas. Šių dviejų kategorijų asmenims 
taikomos dvi skirtingos pereinamojo laikotarpio priemonės. Ispanijoje suteikiamo teisės 
mokslo laipsnio „Licenciatura en derecho“ turėtojams gali būti netaikomi nauji kvalifikaciniai 
reikalavimai, jei jie pradėjo studijuoti teisę Ispanijoje prieš įsigaliojant įstatymui Nr. 34/2006, 
net jei laipsnis jiems suteiktas po šio įstatymo įsigaliojimo. Užsienyje įgytų teisės diplomų 
turėtojams gali būti netaikomi nauji reikalavimai, jei jie baigė studijas, įgijo laipsnį ir kreipėsi 
dėl oficialaus laipsnio pripažinimo Ispanijoje prieš įsigaliojant šiam įstatymui. Įstatymas 
įsigaliojo 2011 m. lapkričio 30 d.

Remiantis peticijoje pateikta informacija, peticijos pateikėja priklauso prie asmenų, kurie 
siekia užsiimti teisininko profesija Ispanijoje kreipdamiesi dėl oficialaus užsienyje įgyto teisės 
diplomo pripažinimo, kategorijos: 2012 m. vasario 16 d. ji kreipėsi dėl oficialaus Italijoje 
įgyto laipsnio „Laurea in Giurisprudenza“ pripažinimo. 2012 m. birželio mėn. peticijos 
pateikėja įvykdė oficialaus pripažinimo reikalavimus, ir 2012 m. rugsėjo 3 d. buvo priimtas 
teigiamas sprendimas. Taigi peticijos pateikėjai netaikoma pereinamojo laikotarpio išimtis, 
pagal kurią netaikomi nauji reikalavimai siekiant įgyti teisininko profesiją pagal Ispanijoje 
taikomą profesinės kvalifikacijos pavadinimą, nes ji pateikė prašymą dėl oficialaus Italijoje 
įgyto diplomo pripažinimo po įstatymo Nr. 34/2006 įsigaliojimo dienos, t. y. po 2011 m. 
lapkričio 30 d. 

Siekiant nustatyti, ar Ispanijos įstatymo nuostatos yra diskriminacinio pobūdžio, pirmiausia 
reikia nustatyti, ar šių dviejų kategorijų asmenys, kuriems pagal įstatymą Nr. 34/2006 
taikomos atitinkamos pereinamojo laikotarpio nuostatos, gali būti laikomi lygiais atsižvelgiant 
į tai, ko siekiama šiomis nuostatomis. Jomis siekiama leisti asmenims, kurie prieš nustatant 
griežtesnius reikalavimus pranešė norintys verstis teisine praktika pagal Ispanijoje taikomą 
profesinės kvalifikacijos pavadinimą, pasinaudoti galimybe gauti teisės mokslo laipsnį 
laikantis reikalavimų, kurie buvo taikomi tuo metu, kai jie studijavo universitete siekdami 
gauti šį laipsnį. 

Kai kurių profesinės veiklos rūšių atvejais gali būti nesvarbu, kur baigtos studijos, nes jos 
pagrįstos mokymu, kuris pagal ES teisę arba de facto yra standartizuotas visoje Europoje. 
Taigi asmenys, norintys užsiimti tokia profesine veikla tam tikroje valstybėje narėje, gali 
nuspręsti studijuoti kitos valstybės narės universitete. Tačiau kadangi kiekviena valstybė narė 
turi skirtingą teisinę sistemą, įgyjant teisininko profesiją pagal tam tikroje valstybėje narėje 
taikomą šios profesinės kvalifikacijos pavadinimą žinios paprastai papildomos tos valstybės 
narės nacionalinės teisės srities kompetencija. Todėl teisės studijos daugiausia yra 
orientuojamos į tos valstybės narės teisinę sistemą, net jei į studijų programą įtraukta 
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Bendrijos ir tarptautinė teisė ir kiti dalykai, kurie įvairiose šalyse įtraukiami į studijų 
programas. Tai reiškia, kad valstybės narės valdžios institucijos pagrįstai gali apibrėžti 
momentą, kai asmuo praneša norintis užsiimti teisininko veikla toje valstybėje, kaip momentą, 
kai jis pradėjo teisės studijas toje valstybėje arba pateikė prašymą oficialiai pripažinti 
užsienyje įgytą teisės diplomą toje valstybėje. 

Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad atitinkamų Ispanijos įstatymų nuostatomis 
visiems asmenims, kurie prieš įsigaliojant naujiems kvalifikaciniams reikalavimams ėmėsi 
veiksmų, kad būtų įvykdyti senieji reikalavimai – pradėjo Ispanijos teisės studijas arba pateikė 
Ispanijos valdžios institucijoms prašymą pripažinti užsienyje įgytą teisės diplomą, taikomos 
vienodos sąlygos nepaisant jų pilietybės. 

Išvada

Atrodo, kad Ispanijos įstatymo Nr. 34/2006 pereinamojo laikotarpio nuostatomis panašiais 
atvejais užtikrinamos vienodos sąlygos, t. y. asmenims, kurie įsigaliojant šioms naujoms 
nuostatoms pareiškė norintys tapti Ispanijos teisės specialistais – pradėjo Ispanijos teisės 
studijas arba ėmėsi būtinų priemonių, kad būtų įtraukti į Ispanijos teisininkų sąrašą, nepaisant 
to, kad jie baigė užsienio teisės studijas. Taigi neatrodo, kad šiomis nuostatomis pažeidžiami 
ES teisės aktai.“


