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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1453/2009, którą złożyła Brigitte Maille Calgaro (Francja) w sprawie 
uznania przez władze włoskie jej francuskich kwalifikacji prawniczych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża sprzeciw w związku z wydaną przez władze włoskie w prowincji 
Padwa odmową uznania jej kwalifikacji prawniczych uzyskanych we Francji, co 
uniemożliwia jej podjęcie praktyki w kancelarii prawnej we Włoszech, i protestuje przeciwko 
sposobowi rozpatrzenia przez organ gminny Cervarese Santa Croce jej wniosku o udział 
w konkursie na stanowisko asystenta administracyjnego w wydziale prawnym, wskazując, że 
nie uwzględniono jej francuskich kwalifikacji. Wzywa ona, by władze włoskie przestrzegały 
prawodawstwa UE dotyczącego uznawania kwalifikacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Petycja

Składająca petycję wskazuje zasadniczo na fakt, że jej dyplom w dziedzinie prawa (dyplom 
pogłębionych studiów w zakresie prawa publicznego) nie został uznany przez władze 
włoskie. Odmówiono jej w szczególności wpisania na listę adwokatów w Padwie w celu 
odbycia dwuletniej praktyki w kancelarii prawnej. Składająca petycję skarży się ponadto, że 
nie dopuszczono jej do konkursu, przeprowadzanego na podstawie kwalifikacji i testów, na 
stanowisko pracownika administracyjnego w wydziale prawnym.
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Składająca petycję stawia dwa pytania. Pierwsze z nich dotyczy możliwości pozasądowego 
odwołania od decyzji organów, które nie stosują prawa wspólnotowego, a drugie – realizacji 
równorzędności dyplomów w prawie wspólnotowym.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Jeżeli chodzi o opisywane fakty, składająca petycję nie przekazała dokumentów, które 
poświadczałyby odmowę wpisania jej na listę adwokatów w Padwie oraz odmowę 
dopuszczenia jej do udziału w konkursie rekrutacyjnym ze strony organizującej go 
administracji. Nie sprecyzowała też, czy odmowa w obu przypadkach była ostateczna, czy też 
uzależniona od wykazania, że składająca petycję zdobyła brakującą wiedzę i kwalifikacje 
wymagane w prawie włoskim, który to warunek dopuszcza orzecznictwo Trybunału 
(por. wyrok w sprawie Morgenbesser, C- 313/01 z dnia 13 listopada 2003 r., pkt 70).

Pierwsze pytanie składającej petycję dotyczy tego, jakimi środkami odwoławczymi dysponuje 
obywatel Unii, który spotyka się z odmową stosowania prawa wspólnotowego, poza 
wszczęciem procesu sądowego prowadzącego do rozpatrzenia sprawy przez Trybunał 
Sprawiedliwości. Rozwiązanie stanowi sieć Solvit, do której składająca petycję może się 
zwrócić, powołując się na wyrok w sprawie Morgenbesser dotyczący uznawania kwalifikacji 
w celu dopuszczenia do aplikacji adwokackiej. Wyrok ten został potwierdzony i uściślony 
w wyroku w sprawie Peśli (C- 345/08) z dnia 10 grudnia 2009 r.

Drugie pytanie składającej petycję dotyczy realizacji równorzędności dyplomów w prawie 
wspólnotowym. Zdaniem składającej petycję, realizację tę należy dopiero zapewnić na 
podstawie art. 10, 12, 14, 39, 43 i 149 WE. Na wymienione artykuły powołał się włoski sąd 
kasacyjny w pytaniu prejudycjalnym skierowanym do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
Morgenbesser (C-313/01). Trybunał wybrał jednak tylko art. 39 i 43 WE; art. 10, 12 i 14 WE 
są bowiem przepisami o charakterze bardziej ogólnym, a art. 149 WE dotyczący kształcenia 
wyklucza wszelką możliwość harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych państw 
członkowskich (por. ust. 4 tego artykułu). Omawiane przepisy traktatu WE zostały zasadniczo 
powielone w traktacie lizbońskim dotyczącym funkcjonowania Unii Europejskiej, 
odpowiednio w art. 3a ust. 3 TUE oraz art. 18, 26, 45, 49 i 165 TFUE.

Orzecznictwo w sprawie Morgenbesser nie jest z zasady zastrzeżone dla zawodu adwokata.
Co więcej, Trybunał stwierdził w nim, że dyrektywa 89/48 WE, która została ujęta 
w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1, ma zastosowanie do pracowników w pełni 
wykwalifikowanych, to jest nie do akademickiego uznawania dyplomów, zważywszy na 
art. 149 WE.

Wniosek

Petycja nie wskazuje na naruszenie prawa wspólnotowego. Składająca petycję może zwrócić 
się do sieci Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/), powołując się na orzecznictwo w sprawie 
Morgenbesser.

                                               
1 Dz.U. L255 z 30.9.2005, s. 22 oraz następne. 


