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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1453/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Brigitte 
Maille Calgaro, par viņas Francijā iegūtās juridiskās kvalifikācijas atzīšanu 
Itālijas varas iestādēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Itālijas varas iestāžu Padujas provincē atteikšanos atzīt 
viņas Francijā iegūto juridisko kvalifikāciju, kas liedz viņai praktizēt advokātu birojā Itālijā, 
un pret to, kā Cervarese Santakročes pašvaldības iestāde izskata viņas pieteikumu konkursam 
uz administratīvās asistentes amatu tās juridiskajā nodaļā, norādot, ka viņas Francijā iegūtās 
kvalifikācijas netika ņemtas vērā. Viņa lūdz Itālijas varas iestādes ievērot ES tiesību aktus 
attiecībā uz kvalifikāciju atzīšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja būtībā iebilst pret Itālijas varas iestāžu atteikšanos atzīt viņas 
diplomu tiesību zinātnēs (DAS publiskajās tiesībās) un jo īpaši pret to, ka tika atteikts Padujas 
Advokātu kolēģijai adresētais pieteikums veikt divu gadu juridisko praksi advokātu birojā.
Turklāt viņa sūdzas, ka netika pielaista pie konkursa, kas balstīts uz kvalifikāciju un 
pārbaudījumiem, uz juridiskās nodaļas administratīvā līdzstrādnieka amatu.

Viņa uzdod divus jautājumus. Pirmais attiecas uz iespēju, neuzsākot tiesvedību, vērsties pret 
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varas iestādēm, kas nepiemēro Kopienas tiesību aktus, otrs — uz Kopienas tiesību aktos 
noteikto diplomu līdzvērtīguma atzīšanu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Attiecībā uz ziņoto lūgumraksta iesniedzēja nesniedz dokumentus, kas apliecina Padujas 
Advokātu kolēģijas atteikumu ļaut pieteikties, ne arī dokumentus, kas apliecina konkursu 
rīkojušās administrācijas atteikumu ļaut piedalīties konkursā uz amatu. Viņa arī neprecizē, vai 
šie atteikumi bija galīgi vai ar nosacījumu pierādīt Itālijas tiesību aktos noteikto trūkstošo 
zināšanu un kvalifikāciju ieguvi. Šādu nosacījumu atļauj Eiropas Kopienu Tiesas prakse 
(skatīt 2003. gada 13. novembra spriedumu lietā C-313/01 Morgenbesser, 70. punkts).

Ar pirmo jautājumu viņa vēlas zināt, kādas ir Eiropas Savienības pilsoņa tiesības, saskaroties 
ar atteikšanos piemērot Kopienas tiesību aktus, bet nevēršoties ar prasību Eiropas Kopienu 
Tiesā. Atbilde meklējama SOLVIT tīklā, ar ko viņa var sazināties, atsaucoties uz spriedumu
lietā Morgenbesser par kvalifikāciju atzīšanu, lai varētu veikt advokātu sagatavošanas praksi.
Šis spriedums tika apstiprināts un precizēts ar 2009. gada 10. decembra spriedumu lietā Pesla
(C-345/08).

Otrs jautājums attiecas uz Kopienas tiesību aktos noteikto diplomu līdzvērtīguma atzīšanu, 
kas, pēc viņas domām, vēl jāveic, pamatojoties uz EK līguma 10., 12., 14., 39., 43. un 
149. pantu. Uz šiem pantiem norādīja Itālijas Kasācijas tiesa prejudiciālajā jautājumā, ko tā 
uzdeva Eiropas Kopienu Tiesai lietā Morgenbesser (C-313/01). Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa 
ņēma vērā vienīgi EK līguma 39. un 43. pantu. Patiešām, EK līguma 10., 12. un 14. pants 
izsaka vispārīgākus noteikumus, un EK līguma 149. pants, kas attiecas uz izglītību, izslēdz
dalībvalstu normatīvo aktu un reglamentējošu noteikumu saskaņošanu (skatīt tā 4. punktu).
Šie EK līguma noteikumi tika pēc būtības iekļauti Lisabonas līgumā par Eiropas Savienības 
darbību, attiecīgi ES līguma 3.a panta 3. punktā, LESD līguma 18., 26., 45., 49. un 165. pantā.

Lieta Morgenbesser principā neattiecas tikai uz advokāta profesiju. Turklāt Eiropas Kopienu
Tiesa tajā konstatē, ka Direktīva 89/48/EEK, kas tika ietverta Eiropas Parlamenta un Padomes 
2005. gada 7. septembra Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1, 
attiecas uz pilnībā kvalificētiem profesionāļiem, un nevis uz diplomu akadēmisku 
līdzvērtīgumu, ņemot vērā EK līguma 149. pantu.

Secinājumi

Lūgumraksts nenorāda uz Kopienas tiesību pārkāpumu. Lūgumraksta iesniedzēja var 
sazināties ar SOLVIT tīklu (http://www.ec.europa.eu/solvit/), atsaucoties uz lietu
Morgenbesser.”

                                               
1 OV L255, 30.9.2005., 22. lpp. un s.


