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Temats: Lūgumraksts Nr. 1507/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Rosella 
Lucente, par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura Spānijā ieguvusi „Licenciatura en derecho”, iebilst pret 
Spānijas Likumu Nr. 05/2012, ar ko groza Likumu Nr. 34/06, ar kuru regulē advokāta 
profesijas pieejamību Spānijā.

Likumā Nr. 34/06 ir noteikti izņēmumi Spānijas pilsoņiem, un tie nav attiecināmi uz ES 
pilsoņiem, izņemot tos, kuri līdz 2011. gada 31. oktobrim bija pieteikušies savas valsts 
kvalifikācijas apstiprinājumam. Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, tā ir diskriminācija.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Vispirms Komisija vēlētos norādīt, ka lūgumraksta iesniedzējas minētais jautājums, šķiet, 
neattiecas uz „profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu”, kā minēts lūgumraksta virsrakstā. 
Sniegtā informācija liecina, ka lūgumraksta iesniedzējai ir akadēmisks grāds tieslietās, bet 
viņa nedrīkst strādāt par advokāti nevienā dalībvalstī, tādējādi uz šo jautājumu neattiecas 
neviena no direktīvām profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā. Tāpēc lūgumraksts 
jāizskata attiecībā uz Līgumā noteikto vispārējo nediskriminācijas principu.
Komisija ir izpētījusi noteikumus Spānijas Likumā Nr. 34/2006, ar kuru tiek ieviestas jaunas 
kvalifikācijas prasības, kas jāizpilda, lai Spānijā varētu iegūt profesionālo nosaukumu 
„advokāts”. Komisija secina, ka pirms šā likumā stāšanās spēkā, lai persona varētu reģistrēties 
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Spānijas advokātu kolēģijā un strādāt ar Spānijas profesionālo nosaukumu, tai bija tikai 
jāiegūst „Licenciatura en derecho” grāds Spānijas universitātē vai Spānijas varas iestādēm 
bija jāapstiprina citā valstī piešķirts grāds tieslietās („homologācija” — akadēmiskās izglītības 
atzīšanas process, uz ko neattiecas ES tiesību akti). Likums Nr. 34/2006 maina šo sistēmu. 
Tajā ir noteikts, ka, lai persona Spānijā iegūtu profesionālo nosaukumu „advokāts”, tai 
papildus jāmācās un jākārto eksāmens. 

Likumā nav noteikta atšķirīga attieksme pret Spānijas un citu dalībvalstu valstspiederīgajiem, 
tomēr paredzēti pārejas noteikumi („tradicionālie noteikumi”), kas tiek atšķirīgi piemēroti 
personām, kurām ir Spānijā nepieciešamais grāds, un personām, kurām ir citās dalībvalstīs 
piešķirti grādi tiesību zinātnē. Uz katru no minētajām personu kategorijām attiecas divi 
atšķirīgi pārejas pasākumi. Uz personām, kuras Spānijā ieguvušas „Licenciatura en derecho”, 
neattiecas jaunās kvalifikācijas prasības, ja šīs personas sākušas studēt tieslietas Spānijā pirms 
Likuma Nr. 34/2006 stāšanās spēkā, pat ja tām grāds piešķirts pēc likuma stāšanās spēkā. Uz 
personām, kam diplomi izsniegti ārvalstīs, jaunās prasības neattiecas tādā gadījumā, ja tās 
beigušas studēt, saņēmušas grādu un pieprasījušas „homologāciju” Spānijā pirms jaunā 
likuma stāšanās spēkā. Likums stājās spēkā 2011. gada 30. novembrī.

No lūgumraksta iesniedzējas sniegtās informācijas izriet, ka viņa pieder to personu 
kategorijai, kuras, lai iegūtu tiesības strādāt advokāta profesijā Spānijā, pieprasa ārvalstīs 
iegūta grāda tiesību zinātnē „homologāciju”. Lūgumraksta iesniedzēja pieprasījusi Itālijā 
iegūtā grāda „Laurea in Giurisprudenza” „homologāciju” 2012. gada 16. februārī. Viņa 
izpildījusi „homologācijas” prasības 2012. gada jūnijā, un 2012. gada 3. septembrī ticis
pieņemts pozitīvs lēmums. Tādējādi uz viņu neattiecas pārejas noteikumos paredzētais 
atbrīvojums no jaunajām prasībām Spānijas profesionālā nosaukuma iegūšanai, jo viņa 
iesniegusi pieteikumu Itālijā izsniegtā diploma „homologācijai” pēc Likuma Nr. 34/2006
stāšanās spēkā, t. i., pēc 2011. gada 30. novembra.

Lai noteiktu, vai Spānijas likuma noteikumi ir diskriminējoši, pirmkārt, jākonstatē, vai abas 
personu kategorijas, kurām tiek piemēroti Likuma Nr. 34/2006 attiecīgie pārejas noteikumi, 
var uzskatīt par vienlīdzīgām, ņemot vērā šo noteikumu mērķi. Mērķis ir dot iespēju tām 
personām, kuras pirms stingrāko prasību ieviešanas bija paudušas vēlmi iegūt Spānijas 
profesionālo nosaukumu un strādāt tieslietu jomā, iegūt šo nosaukumu atbilstoši prasībām, 
kuras bija spēkā laikā, kad šīs personas sāka studijas, pēc kuru beigšanas var iegūt minēto 
nosaukumu. 

Attiecībā uz dažām profesionālajām darbībām studēšanas vieta varētu būt maznozīmīga, jo to 
pamatā ir apmācība, kura saskaņā ar ES tiesību aktiem vai de facto ir standartizēta visā 
Eiropā. Tāpēc persona, kas galu galā vēlas strādāt šādā profesijā kādā konkrētā dalībvalstī, 
varētu nolemt studēt universitātē kādā citā dalībvalstī. Tomēr, tā kā katrā dalībvalstī ir 
atšķirīga tiesību sistēma, lai konkrētā dalībvalstī iegūtu profesionālo nosaukumu „advokāts”, 
parasti jāpārzina šīs dalībvalsts tiesību akti. Tāpēc tieslietu studijas ir lielā mērā pielāgotas 
attiecīgajai tiesību sistēmai, pat ja tajās ir iekļautas Kopienas un starptautiskās tiesības un citi 
priekšmeti, kas var būt kopīgi dažādu valstu studiju programmām. Tas nozīmē, ka dalībvalsts 
varas iestādes pamatoti var noteikt, ka brīdis, kad persona sāk studēt attiecīgās valsts tiesības 
vai šajā valstī pieprasa citā valstī piešķirta grāda tieslietās „homologāciju”, ir brīdis, kad 
persona pauž vēlmi strādāt šīs valsts tieslietu jomā. 
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Ņemot vērā minētos apsvērumus, jāsecina, ka aplūkotā Spānijas likuma noteikumi attiecas 
vienādi uz visām personām, kas pirms jauno kvalifikācijas prasību stāšanās spēkā rīkojušās, 
lai izpildītu iepriekšējās prasības, vai nu sākot studēt Spānijas tiesības, vai lūdzot Spānijas 
varas iestādēm atzīt ārvalstī iegūtu grādu tieslietās, neatkarīgi no šo personu valstspiederības. 

Secinājums

Spānijas Likuma Nr. 34/2006 pārejas noteikumi, šķiet, nodrošina vienādu attieksmi līdzīgās 
situācijās, proti, pret personām, kas šo jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir paudušas vēlmi 
kļūt par Spānijas advokatūras dalībniekiem, sākot studēt Spānijas tiesības vai veicot darbības, 
kas nepieciešamas, lai reģistrētos par advokātu Spānijā, kaut arī tās studējušas ārvalsts 
tiesības. Šķiet, ka šie noteikumi pēc būtības nepārkāpj ES tiesību aktus.


