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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1507/2012, ktorú predkladá Rosella Lucente (talianska štátna 
občianka), o neuznaní odbornej kvalifikácie v Španielsku

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície, ktorá je v Španielsku držiteľkou „Licenciatura en derecho“, namieta 
proti španielskemu zákonu č. 05/2012, ktorým sa mení zákon č. 34/06, ktorým sa upravuje 
prístup k právnickému povolaniu v Španielsku.

V zákone č. 34/06 sa ustanovujú výnimky pre španielskych občanov, ktoré sa nevzťahujú na 
občanov EÚ, okrem osôb, ktoré požiadali o schválenie svojej vnútroštátnej kvalifikácie pred 
31. októbrom 2011. Predkladateľka petície sa domnieva, že to je diskriminácia.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 6. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 28. augusta 2013

Komisia by v rámci predbežnej poznámky chcela uviesť, že otázka, ktorú predkladateľka 
predložila, sa zjavne netýka „neuznania odbornej kvalifikácie“, ako vyplýva z názvu petície. 
Z poskytnutých informácií vyplýva, že predkladateľka petície získala akademický titul 
v oblasti práva, nemá však oprávnenie vykonávať právnické povolanie v žiadnom členskom 
štáte, a preto sa na ňu nevzťahuje rozsah pôsobnosti žiadnej zo smerníc v oblasti uznávania 
odborných kvalifikácií. Preto je potrebné posudzovať petíciu na základe všeobecnej zásady 
nediskriminácie zakotvenej v zmluve. 
Komisia preskúmala ustanovenia španielskeho zákona č. 34/2006, ktorým sa ustanovujú nové 
kvalifikačné požiadavky na získanie španielskeho profesijného titulu „právnik“. Komisia 
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vyrozumela, že kým tento zákon nenadobudol platnosť, na účely registrácie v španielskej 
advokátskej komore a vykonávania tohto povolania na základe španielskeho profesijného 
titulu bolo dostačujúce získať titul „licenciatura en derecho“, udelený španielskou 
univerzitou, alebo získať od španielskych orgánov rozhodnutie o tzv. homologizácii 
zahraničného právnického titulu (postup akademického uznávania, ktorý nepatrí do rozsahu 
pôsobnosti právnych predpisov EÚ). Zákonom č. 34/2006 sa tento systém mení; ako 
nevyhnutná podmienka na získanie španielskeho titulu „právnik“ sa ustanovuje dodatočná 
odborná príprava a skúška. 

V zákone sa neustanovuje odlišné zaobchádzanie so španielskymi štátnymi príslušníkmi 
a štátnymi príslušníkmi iných členských štátov. Existujú však rozdiely, pokiaľ ide 
o zaobchádzanie s držiteľmi požadovaného španielskeho titulu a držiteľmi titulov udelených 
v iných členských štátoch, na účely uplatňovania niektorých prechodných doložiek (o ochrane 
predchádzajúceho stavu). V súvislosti s každou z týchto skupín osôb existujú dve samostatné 
prechodné opatrenia. Držitelia španielskeho titulu „licenciatura en derecho“ môžu využívať 
výnimku z nových kvalifikačných požiadaviek, ak svoje právnické štúdium v Španielsku 
začali pred nadobudnutím platnosti zákona č. 34/2006, aj keď sa titul udelil po nadobudnutí 
platnosti tohto zákona. Držitelia zahraničných titulov môžu využiť výnimku, ak pred 
nadobudnutím platnosti zákona ukončili svoje štúdium, bol im udelený titul a požiadali 
o homologizáciu v Španielsku . Zákon nadobudol platnosť 30. novembra 2011.

Z informácií, ktoré predkladateľka petície predložila, vyplýva, že patrí do skupiny osôb, ktoré 
sa usilujú získať prístup k povolaniu právnika v Španielsku na základe homologizácie 
zahraničného právnického titulu: 16. februára 2012 požiadala o homologizáciu talianskeho 
titulu „Laurea in Giurisprudenza“. V júni 2012 splnila požiadavky homologizácie a 3. 
septembra 2012 jej vydali kladné rozhodnutie. Vzhľadom na to je vylúčená z dočasnej 
výnimky z nových požiadaviek na získanie španielskeho profesijného titulu, keďže žiadosť 
o homologizáciu svojho talianskeho diplomu podala po nadobudnutí platnosti zákona č. 
34/2006, teda po 30. novembri 2011. 

Prvým krokom pri určení, či sú ustanovenia španielskeho zákona diskriminačné, musí byť 
zistenie, či podľa príslušných prechodných ustanovení zákona č. 34/2006 možno uvedené dve 
skupiny osôb považovať v súvislosti s cieľom týchto ustanovení za rovnocenné. Týmto 
cieľom je umožniť osobám, ktoré oznámili svoj úmysel vykonávať právnické povolanie na 
základe španielskeho profesijného titulu pred zavedením prísnejších požiadaviek, aby využili 
možnosť získania titulu v súlade s požiadavkami, ktoré sa uplatňovali v období, keď začali 
svoje štúdium vedúce k získaniu titulu. 

V prípade niektorých odborných činností môže byť nepodstatné, kde sa štúdium vykonalo, 
keďže je podporené odbornou prípravou, ktorá je podľa právnych predpisov EÚ alebo de 
facto štandardizovaná v celej Európe. Osoba, ktorá si teda želá vykonávať také povolanie 
v konkrétnom členskom štáte, by sa mohla rozhodnúť študovať na univerzite v inom 
členskom štáte. Keďže však jednotlivé členské štáty majú odlišné právne systémy, získanie 
profesijného titulu „právnik“ v konkrétnom členskom štáte je vo všeobecnosti podporené 
kvalifikáciou v oblasti vnútroštátneho práva príslušného členského štátu. Preto sa štúdium 
práva zameriava zväčša na príslušný právny systém, aj keď zahŕňa právo Spoločenstva 
a medzinárodné právo a iné predmety, ktoré majú študijné programy v jednotlivých členských 
štátoch spoločné. To znamená, že nie je neprimerané, aby orgány členských štátov určili 
okamih, keď príslušná osoba oznámi svoj úmysel vykonávať právnické povolanie v rámci 
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práva príslušného členského štátu ako okamih, keď táto osoba buď začína štúdium práva tohto 
štátu, alebo žiada o homologizáciu zahraničného právnického titulu v tomto štáte. 

Vzhľadom na tieto okolnosti je nevyhnutné dospieť k záveru, že v rámci ustanovení 
príslušného španielskeho zákona sú si bez ohľadu na štátnu príslušnosť rovní všetci, ktorí 
pred nadobudnutím platnosti nových kvalifikačných požiadaviek podnikli kroky na splnenie 
starých požiadaviek, a to buď začatím štúdia španielskeho práva, alebo podaním žiadosti 
o uznanie zahraničného právnického titulu španielskymi orgánmi. 

Záver

Zdá sa, že prechodné ustanovenia španielskeho zákona č. 34/2006 zabezpečujú rovnaké 
zaobchádzanie s podobnými situáciami, konkrétne s osobami, ktoré v období nadobudnutia 
platnosti týchto nových ustanovení vyjadrili svoje želanie stať sa členom španielskej 
právnickej profesie, a to buď začatím štúdia španielskeho práva, alebo prijatím nevyhnutných 
opatrení s cieľom zaregistrovať sa ako španielsky právnik napriek ukončeniu štúdia 
zahraničného práva. Tieto ustanovenia zjavne nepredstavujú porušenie práva EÚ.


