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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1453/2009 dėl Prancūzijoje įgyto teisininkės diplomo pripažinimo 
Italijos valdžios institucijose, kurią pateikė Prancūzijos pilietė Brigitte Maille 
Calgaro

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Italijos Paduvos provincijos valdžios institucijos 
nepripažįsta jos Prancūzijoje įgytų teisės mokslo diplomų, taip užkirsdamos kelią jai dirbti 
pagal profesiją teisininkų kontoroje Italijoje. Peticijos pateikėja taip pat skundžiasi 
savivaldybės Cervarese Santa Croce atstovų elgesiu – ji jiems pateikė dokumentus dalyvauti 
konkurse teisės skyriaus administracijos asistento pareigoms eiti, tačiau jos Prancūzijoje įgyta 
kvalifikacija nebuvo pripažinta. Peticijos pateikėja prašo padėti pasiekti, kad Italijos valdžios 
institucijos vykdytų Bendrijos teisės aktų dėl kvalifikacijų pripažinimo reikalavimus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio, 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja iš esmės tvirtina, kad Italijos valdžios institucijos nepripažįsta jos teisės 
mokslų diplomo (viešosios teisės studijų diplomas). Tiksliau, pateikus prašymą Paduvos 
advokatų tarnybai, ji nebuvo įrašyta į praktikuojančių advokatų sąrašą, kad galėtų atlikti 2 m. 
teisinę praktiką. Be to, peticijos pateikėja skundžiasi, kad jai nebuvo leista dalyvauti konkurse 
teisės skyriaus administracijos asistentės pareigoms užimti. 
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Peticijos pateikėjai iškilo 2 klausimai. Pirma, peticijos pateikėja klausia, ar ji gali pateikti
neginčytiną skundą valdžios institucijoms, netaikančioms Bendrijos teisės, antra, ji nori 
išsiaiškinti, kokia yra diplomų pripažinimo sistema Bendrijos teisėje.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Remiantis nurodytais faktais, peticijos pateikėja nepateikė dokumento, kuriame būtų 
nurodyta, kad buvo atsisakyta ją įrašyti į Paduvos praktikuojančių advokatų sąrašą, ar kad jai 
neleista dalyvauti konkurse teisės skyriaus administracijos asistentės pareigoms užimti. Taip 
pat peticijos pateikėja nepatikslina, ar šis atsisakymas buvo vienareikšmis, ar buvo iškelta 
Teisingumo Teismo praktikos sąlyga įrodyti, kad ji įgijo trūkstamas žinias apie Italijos teisę 
(cfr. 2003 m. lapkričio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas Morgenbesser, C- 313/01, 70 
punktas).

Pirmiausia peticijos pateikėja nori sužinoti, kokį skundą Europos Sąjungos pilietis gali 
pateikti, kai susiduria su atsisakymu taikyti Bendrijos teisę prieš kreipiantis į Teisingumo 
Teismą. Peticijos pateikėja gali kreiptis į tinklą SOLVIT, remdamasi sprendimu 
Morgenbesser dėl kvalifikacijos pripažinimo, kad būtų galima atlikti advokato praktiką. Šis 
sprendimas 2009 m. gruodžio 10 d. patvirtintas ir patikslintas Pesla byloje (C- 345/08).

Antra, peticijos pateikėja klausia, kaip vyksta diplomų pripažinimas Bendrijos teisėje. Pasak 
peticijos pateikėjos, diplomų pripažinimo sistemą dar tik rengiamasi įgyvendinti pagal EB 
sutarties 10, 12, 14, 39, 43 ir 149 straipsnius. Šiais straipsniais rėmėsi Italijos kasacinis 
teismas, spręsdamas Morgenbesser byloje (C-313/01) Teisingumo Teismui užduotą 
prejudicinį klausimą. Tačiau Teismas atsižvelgė tik į EB sutarties 39 ir 43 straipsnius, iš tiesų 
10, 12 ir 14 straipsniai yra bendresnės nuostatos, o 149 straipsnis dėl išsilavinimo yra 
nesuderintas su valstybių narių teisės nuostatomis ir įstatymais (cfr. straipsnio 4 dalis).  Šios 
EB sutarties nuostatos, t. y. ES sutarties 3 straipsnio 3a dalis, SESV 18, 26, 45, 49 ir 165 
straipsniai, iš esmės buvo perkelti į Lisabonos sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo.

Morgenbesser bylos praktika taikoma ne tik advokatų profesijoje. Be to, Teismas šioje byloje 
nustatė, kad Direktyva 89/48/EB, kuri atnaujinta 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1, taikoma reikiamos 
kvalifikacijos specialistams, o ne pagal EB sutarties 149 straipsnį pripažintiems 
akademiniams diplomams.

Išvada

Peticijoje pateikta informacija nepažeidžia Bendrijos teisės. Peticijos pateikėja gali kreiptis į 
tinklą SOLVIT (http://www.ec.europa.eu/solvit/) remdamasi Morgenbesser bylos praktika.

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

Peticijos pateikėja savo 2010 m. liepos 6 d. laiške iš esmės prieštarauja dėl dvejų Komisijos 

                                               
1 OL L 255, 2005 3 30, p. 22 ir tolesni.
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pastabų punktų – dėl Morgenbesser bylos (C-313/01) sprendimo aiškinimo ir dėl konkursą 
organizavusios institucijos pirmininko elgesio.

Pirmuoju klausimu peticijos pateikėja prieštarauja Morgenbesser bylos (C-313/01) sprendimo 
aiškinimui, pagal kurį šiuo sprendimu priimančiajai valstybei narei leidžiama pareikalauti 
„parodyti, kad buvo įgytos tūkstamos Italijos teisės žinios ir kvalifikacija“. Tačiau ši nuostata 
aiškiai išdėstyta šio sprendimo 70 punkte.

Antruoju klausimu ji nurodo, kad jai buvo leista dalyvauti konkurse administracijos asistento 
pareigoms eiti ir laikyti egzaminą, tačiau konkursą organizavusios institucijos pirmininkas 
atsisakė vertinti, nors jis turėjo atsižvelgti į įstatyminį dekretą, kuriuo į nacionalinę teisę 
perkeliamos Europos normos. Kadangi tai yra atskiras veiksmas, peticijos pateikėjai siūloma 
dar kartą kreiptis į tinklą SOLVIT. 

Beje, anksčiau minėtame laiške, tokiame, koks jis buvo pateiktas Komisijai, nėra dokumentų, 
kuriais būtų patvirtinami šie kaltinimai, tai jau buvo pažymėta Komisijai pateikus pirmąsias 
pastabas.

Komisija dar kartą pakartoja, kad pagal peticijoje pateiktą informaciją, Bendrijos teisės 
nepažeidžiamos. Peticijos pateikėja gali kreiptis į tinklą SOLVIT remdamasi Morgenbesser 
bylos praktika.


