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Przedmiot: Petycja 1507/2012, którą złożyła Rosella Lucente (Włochy), w sprawie 
nieuznania jej kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, posiadająca „Licenciatura en derecho” w Hiszpanii, sprzeciwia się 
hiszpańskiej ustawie 05/2012, zmieniającej ustawę 34/06, która reguluje zawód prawnika w 
Hiszpanii.

Ustawa 34/06 pozwala obywatelom Hiszpanii na zwolnienie, które nie obowiązuje w 
przypadku pozostałych obywateli UE, z wyjątkiem tych, którzy wnioskowali o uznanie 
kwalifikacji przyznanych w ich kraju przed 31 października 2011 r. Zdaniem składającej 
petycję doszło w tym przypadku do dyskryminacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Na wstępie Komisja pragnie zauważyć, że pytanie składającej petycję wydaje się nie dotyczyć 
„nieuznania kwalifikacji zawodowych”, jak sugeruje się w tytule petycji. Według 
udostępnionych informacji składająca petycję posiada dyplom akademicki w dziedzinie 
prawa, ale nie została uprawniona do wykonywania zawodu prawnika w żadnym państwie 
członkowskim, w wyniku czego nie podlega przepisom żadnej dyrektywy dotyczącej 
uznawania kwalifikacji zawodowych. Petycję należy rozpatrywać w świetle gwarantowanej 
traktatem ogólnej zasady niedyskryminacji.
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Komisja poddała analizie przepisy hiszpańskiej ustawy 34/2006, która wprowadza nowe 
wymogi kwalifikacyjne w zakresie uzyskania tytułu zawodowego „prawnika” w Hiszpanii. 
Komisja rozumie, że do czasu wejścia w życie rzeczonej ustawy do dokonania rejestracji w 
izbie adwokackiej w Hiszpanii oraz wykonywania zawodu na podstawie hiszpańskiego tytułu 
zawodowego wystarczyło uzyskanie dyplomu „Licenciatura en derecho” na uniwersytecie 
hiszpańskim lub decyzji od władz hiszpańskich w sprawie „homologacji” zagranicznego 
dyplomu prawa (procesu akademickiego uznawania będącego poza zakresem prawa UE). 
Ustawa 34/2006 zmienia ten system; przewiduje warunki uzyskania tytułu „prawnika” w 
Hiszpanii w postaci dodatkowego szkolenia i egzaminu.

Ustawa nie przewiduje odmiennego traktowania obywateli hiszpańskich i obywateli 
pozostałych państw członkowskich. Istnieją jednak różnice dotyczące traktowania posiadaczy 
wymaganego dyplomu hiszpańskiego i posiadaczy dyplomu prawa uzyskanego w innym 
państwie członkowskim dla celów stosowania pewnych klauzul przejściowych (klauzul praw 
nabytych). Istnieją dwa odrębne środki przejściowe dla tych kategorii osób. Posiadacze 
hiszpańskiego dyplomu “Licenciatura en derecho” mogą skorzystać ze zwolnienia z nowych 
wymogów kwalifikacyjnych, jeżeli rozpoczęli studia prawnicze w Hiszpanii przed wejściem 
w życie ustawy 34/2006, nawet jeżeli uzyskali dyplom po wejściu w życie tej ustawy. 
Posiadacze dyplomów zagranicznych mogą skorzystać ze zwolnienia, jeżeli ukończyli studia, 
uzyskali dyplom i złożyli wniosek o „homologację” w Hiszpanii przed wejściem w życie 
ustawy. Ustawa weszła w życie w dniu 30 listopada 2011 r.

Na podstawie informacji podanych przez składającą petycję wnioskuje się, że zalicza się ona 
do kategorii osób, które ubiegają się o uzyskanie dostępu do zawodu prawnika w Hiszpanii 
poprzez „homologację” zagranicznego dyplomu prawa: składająca petycję złożyła wniosek o 
„homologację” włoskiego dyplomu „Laurea in Giurisprudenza” w dniu 16 lutego 2012 r. 
Spełniła wymagania dotyczące „homologacji” w czerwcu 2012 r., a 3 września 2012 r. 
wydano w jej sprawie pozytywną decyzję. Nie obejmuje jej przejściowy system zwolnień z 
nowych wymogów dotyczących uzyskania tytułu zawodowego w Hiszpanii, ponieważ 
wniosek o „homologację” włoskiego dyplomu złożyła po wejściu w życie ustawy 34/2006, 
które nastąpiło dnia 30 listopada 2011 r.

Pierwszy krok w ocenie, czy przepisy prawa hiszpańskiego mają charakter dyskryminacyjny 
to ustalenie, czy dwie kategorie osób, których dotyczą odpowiednie przepisy przejściowe 
ustawy 34/2006, można uznać za równe w kontekście celu, jakiemu te przepisy mają służyć. 
Celem jest umożliwienie osobom, które zgłosiły zamiar wykonywania zawodu prawnika na 
podstawie hiszpańskiego tytułu zawodowego przed wprowadzeniem zaostrzonych przepisów, 
skorzystania z możliwości uzyskania takiego tytułu zgodnie z wymogami obowiązującymi w 
momencie podjęcia studiów prowadzących do uzyskania tytułu.

W odniesieniu do niektórych czynności zawodowych miejsce studiów może nie mieć 
znaczenia, ponieważ poparte są one szkoleniem, które na podstawie przepisów UE lub de 
facto są ustandaryzowane w całej Europie. Stąd osoba pragnąca wykonywać taki zawód w 
danym państwie członkowskim może podjąć decyzję o studiowaniu na uniwersytecie w 
innym państwie członkowskim. Ponieważ w każdym państwie członkowskim obowiązuje 
jednak odrębny system prawny, uzyskanie tytułu zawodowego „prawnika” w danym państwie 
członkowskim jest z reguły zależne od posiadanych kompetencji w zakresie prawa krajowego 
takiego państwa członkowskiego. Dlatego studia prawnicze są w dużej mierze ukierunkowane 
na taki system prawny, nawet jeżeli obejmują również prawo wspólnotowe czy 
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międzynarodowe bądź inne zagadnienia wspólne dla programów nauczania w różnych 
krajach. Oznacza to, że uzasadnione jest określenie przez władze państwa członkowskiego 
momentu zgłoszenia przez daną osobę zamiaru wykonywania zawodu prawniczego w danym 
państwie jako momentu podjęcia studiów w zakresie prawa danego państwa lub momentu 
złożenia wniosku o „homologację” zagranicznego dyplomu prawa w takim państwie.

W świetle tych rozważań wywnioskować należy, że badane przepisy hiszpańskiego prawa 
traktują równo każdą osobę, niezależnie od jej narodowości, która przed wejściem w życie 
nowych wymogów kwalifikacyjnych poczyniła kroki w kierunku spełnienia poprzednich 
wymagań poprzez rozpoczęcie studiów w zakresie prawa hiszpańskiego lub poprzez 
ubieganie się o uznanie zagranicznego dyplomu przez hiszpańskie władze.

Wniosek

Przepisy przejściowe hiszpańskiej ustawy 34/2006 wydają się zapewniać równe traktowanie 
podobnych okoliczności, mianowicie osób, które w momencie wejścia w życie nowych 
przepisów wykazały chęć wykonywania zawodu prawniczego w Hiszpanii poprzez podjęcie 
studiów w zakresie prawa hiszpańskiego lub poczynienie niezbędnych kroków w kierunku 
zarejestrowania się jako hiszpański prawnik, pomimo ukończenia studiów w zakresie prawa 
zagranicznego. W związku z tym wydaje się, że przepisy te nie naruszają prawa UE.


