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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0977/2012, внесена от Renato Tognini, с италианско гражданство, 
относно признаването в Италия на професионалната квалификация 
„abogado“ и съответния изпит за правоспособност

1. Резюме на петицията

Вносителят повдига въпроси относно критериите, които италианското министерство на 
правосъдието използва при признаването на професионалните квалификации, и по-
специално по отношение на испанското звание „abogado“.

Вносителят пита дали така наречените компенсаторни мерки и съответният изпит за 
правоспособност, по-специално по отношение на лицата, които имат италиански 
дипломи по право, са съвместими с Директива 2005/36/EО.

Вносителят също така твърди, че с течение на времето италианското министерство на 
правосъдието е променило критериите и съдържанието на изпита за правоспособност, 
увеличавайки броя на изпитните предмети.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Вносителят на петицията изисква оценка на съответствието с правото на ЕС на 
критериите, прилагани от италианското Министерство на правосъдието за установяване 
на предметите, по които се полага изпитът за правоспособност за юристи съгласно 
Директива 2005/36/EО относно признаването на професионалните квалификации. 
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Вносителят на петицията препраща по-конкретно към решение на италианското 
Министерство на правосъдието относно признаването на квалификациите, получени в 
Италия и Испания, които дават на своите титуляри правото да упражняват професията 
под испанското професионално звание „abogado“. 

Като четем решението на Министерството на правосъдието изглежда, че предметът на 
възраженията на вносителя на петицията не е толкова установяването на предметите, 
колкото възможността за освобождаване от писмения изпит като цяло.
Комисията първо ще посочи общите принципи, произтичащи от правото на ЕС относно 
организирането на компенсаторни мерки като изпити за правоспособност.  След това тя 
ще представи своите бележки по приложимото италианско законодателство и 
конкретното решение, цитирано от вносителя на петицията.
Тъй като Комисията не разполага с цялата относима информация по отношение на 
конкретното решение (например формалното представяне на квалификациите на 
кандидата, пълния текст на решението, подробните национални изисквания и др.), 
отговорът ще се ограничи с общи наблюдения. Следователно той не следва да бъде 
разглеждан като окончателно решение относно съвместимостта или несъвместимостта 
на решението с правото на ЕС. Следва също да се отбележи по отношение на това, че 
правото на ЕС дава на компетентните органи на държавите членки първостепенна 
компетентност и значителни възможности за решение по собствено усмотрение, както е 
посочено по-долу.
* право на ЕС :
Член 13, параграф 1 от Директива 2005/36/ЕО гласи:

Ако достъпът до регламентирана професия или нейното упражняване в 
приемащата държава членка са обвързани с притежаване на определени 
професионални квалификации, компетентният орган на тази държава членка 
разрешава достъпа до тази професия и нейното упражняване при същите условия, 
които се прилагат към нейните граждани, на молителите, притежаващи 
удостоверение за правоспособност или удостоверение за професионални 
квалификации, изисквани от друга държава членка, за получаване на достъп до 
тази професия и за нейното упражняване на нейната територия. (…)
С други думи държава членка трябва да позволи на гражданин на ЕС да 
упражнява регламентирана професия, дори ако той има квалификация за тази 
професия в друга държава членка.

Независимо от това, съгласно член 14, параграф 1:
Член 13 не е пречка за приемащата държава членка да изисква от молителя 
полагане на период за приспособяване с продължителност до три години или на 
изпит за правоспособност, ако:
а) продължителността на обучението, за което той е представил удостоверение, 
(...) е най-малко с една година по-кратка от изискваната от приемащата държава 
членка;
б) обучението, което е преминал той, обхваща съществено различно съдържание 
от съдържанието, включено в удостоверението за професионални квалификации, 
изисквано от приемащата държава членка;
в) регламентираната професия в приемащата държава членка включва една или 
повече регламентирани професионални дейности, които не са включени в 
съответстващата професия в държавата членка по произход на молителя (...) и 
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това несъответствие се изразява в конкретно обучение, което се изисква в 
приемащата държава членка и чието съдържание се различава съществено от 
включеното в удостоверенията за правоспособност или за професионални 
квалификации на молителя.

От това следва, че компетентният орган на приемащата държава членка трябва 
да сравнява обучението, придобито от кандидата за признаване, с обучението, 
изисквано в приемащата държава членка. Сравнението се основава както на 
продължителността, така и на естеството на обучението. Целта на изпита за 
правоспособност е кандидатът да докаже, че дори и обучението му да е било по-
кратко или да е обхващало съществено различаващо се съдържание от 
изискваното в приемащата държава членка, той е способен да упражнява 
професията в приемащата държава членка. 
Съгласно определението в член 14, параграф 4 „съществено различаващо се 
съдържание“ означава съдържание, чието познаване е необходимо за 
упражняването на професията и по отношение на което обучението, преминато 
от мигранта, се характеризира с важни различия в продължителността или 
съдържанието в сравнение с обучението, изисквано от приемащата държава 
членка“. 
Освен това член 14, параграф 5 се позовава на принципа на пропорционалност, 
който постановява, че „ако приемащата държава членка възнамерява да изиска 
от молителя покриване на период за приспособяване или явяване на изпит за 
правоспособност, тя трябва първо да провери дали знанията, придобити от 
молителя в процеса на професионалния му стаж в държава членка или в трета 
страна, са от такъв характер, че да компенсират, изцяло или отчасти, 
съществените несъответствия(…)“. 
Някои критерии за определяне на предметите в изпита за правоспособност могат 
да бъдат почерпани от следните разпоредби:

i. Предметите трябва да са приложими към лицата, обучавани в 
приемащата държава членка за достъп до професията.

ii. Предметите не трябва да са обхванати от обучението, получено от 
кандидата в някоя държава членка или в трета държава.

iii. Кандидатът не е удостоверил професионален опит, който би могъл да е 
довел до придобиването на знания по тези предмети.

iv. Предметите трябва да бъдат от първостепенно значение за 
упражняването на професията.

Всички тези условия трябва да са изпълнени събирателно по отношение на всеки 
въпрос или предмет, по който е изпитван кандидатът. 
Директивата обаче не ка зва  нищо относно условията на изпита за 
правоспособност. Тя не уточнява по-конкретно дали изпитът следва да бъде 
писмен или устен, или и двете. Това е оставено на компетентните органи, които 
са в най-добра позиция, за да определят най-добрите средства за изпитване на 
кандидатите, като вземат предвид естеството на професията, индивидуалните 
обстоятелства на кандидата и всички практически съображения, които може да 
трябва да се разгледат. Разбира се, те са обвързани с принципа на 
пропорционалност. 
Координатори за Директива 2005/36/ЕО от всички държави членки се споразумяха за 
кодекс за поведение, който да дава на компетентните органи насоки и обща референтна 
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рамка за прилагането на разпоредбите на директивата на практика. Той определя най-
добрите, приемливите и неприемливите конкретни практики, като включва и 
свързаните с изпита за правоспособност. В кодекса за поведение обаче не се 
споменават въпросите, повдигнати от вносителя на петицията. Кодексът само уточнява 
минималната честота на провеждане на изпита, потвърждава задължението за 
предоставяне на цялата необходима информация на кандидата, както и правото на 
кандидата да се яви повторно на изпита. 
* италианско право:
Член 22 от италианския законодателен декрет № 206 от 9 ноември 2007 г. транспонира 
правилно разпоредбите на член 14 от Директива 2005/36/ЕО относно компенсаторните 
мерки, като предвижда общата правна рамка за организирането на изпити за 
правоспособност съгласно правото на ЕС.
Италианският министерски декрет № 191 от 28 май 2003 г. определя подробни правила 
за организирането на изпитите за правоспособност за юристи. Съгласно член 2 от него 
изпитът за правоспособност се състои от две части: писмена и устна. Предметите, 
които могат да бъдат обхванати от изпита, са включени в списък в приложение А към 
декрета:
1. Конституционно право
2. Гражданско право
3. Търговско право
4. Трудово право
5. Наказателно право
6. Административно право
7. Наказателно процесуално право
8. Гражданско процесуално право
9. Международно частно право
10. Професионални правила и професионална етика.
В писмената част на изпита кандидатите трябва да напишат едно или повече есета по не 
повече от три предмета (един от които може да бъде по избор на кандидата), посочени в 
указа за признаването. (Доколкото разбираме, указът за признаването е решението, 
издадено за конкретния кандидат вследствие на сравнението на неговите квалификации 
с националните изисквания, както е посочено от вносителя на петицията.) 
Устната част е по не повече от пет предмета, избрани от кандидата сред посочените в 
указа за  признаването, с изключение на професионалните правила и професионалната 
етика. 
По този начин министерският декрет определя предметите, които се изискват съгласно 
националното право и са съществени за упражняването на професията, като 
същевременно позволява решения според конкретния случай за предметите, по които 
следва да бъде изпитван всеки отделен кандидат. Това не дава основания за възражения 
по правото на ЕС.
Член 5 предвижда освобождаване от писмената част от изпита, когато кандидатът е 
преминал обучение, аналогично на изискваното в Италия.  

Тъй като Директива 2005/36/ЕО не уточнява формата, която трябва да приеме изпитът, 
освобождаването от една от частите на изпита не буди никакви опасения (тъкмо 
обратното, изглежда, отразява принципа на пропорционалност), доколкото се прилага 
по обективен, последователен и недискриминиращ начин. 
* Решение за признаване, получено от вносителя на петицията :
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По отношение на отказа за освобождаване на вносителя на петицията от писмената част 
на изпита, то изглежда основателно и обективно обосновано. Компетентният орган 
обяснява, че аналогичен цикъл на обучение би бил съчетание на диплома (laurea), 
последвана от практика (tirocinio) и изпит, даващ право за упражняване на професията 
(esame di abilitazione). Последният изглежда подобен по формат на изпита за 
правоспособност (включва писмена и устна част). Списъкът от предмети, които могат 
да се съдържат в този изпит, включва всички предмети, съдържащи се в списъка за 
изпита за правоспособност. Доколкото разбираме, за да получи достъп до званието 
„abogado“, вносителят на петицията само е получил диплома. Комисията не разполага с 
достатъчно подробности за обучението и професионалния опит на вносителя на 
петицията, за да може да определи до каква степен той отговаря на останалите условия. 
При всички случаи на първо място компетентният орган е този, който оценява случая 
спрямо националните изисквания. 
По отношение на въпроса за определянето на предметите за изпита за правоспособност, 
първо бихме отбелязали, че придобиването на италианска диплома по право не 
означава освобождаване от предметите, обхванати в тази диплома. В процедурата по 
признаване компетентният орган сравнява квалификациите на кандидата с текущите 
национални изисквания. Разбираме, че националните изисквания са претърпели 
промени по времето, когато вносителят на петицията е получил обучението си в 
Испания, поне по отношение на времетраенето (той споменава „старата система“, която 
се е основавала на четири години обучение) и евентуално и по същество. 
Освен това, доколкото кандидатът е получил в Италия само диплома, а не е отговарял 
на останалите италиански изисквания за практическо обучение и полагане на изпит, 
които се предполага да задълбочават знанията по тези предмети, той може да се счита, 
че не е усвоил предметите до изискваната степен или дълбочина. Следователно 
италианската диплома на кандидата трябва да бъде взета предвид, но може да бъде 
счетена за недостатъчна, за да гарантира освобождаване от изпит по конкретен 
предмет. 
Въз основа на гореизложеното Комисията не споделя виждането на вносителя на 
петицията, че „просто сравнение на предметите […] би довело до парадокс, тъй като 
съдържанието на изпита за правоспособност би било същото като предметите, 
обхванати от италианския курс за придобиване на образователна степен; предметите, за 
които знанията не следва да се проверяват, тъй като са доказани чрез присъждането на 
диплома по право — по старата система — от италиански университет“.
По отношение на степента, до която последващото професионално обучение и опит в 
Италия дава право на вносителя на петицията да бъде освободен от изпит по конкретни 
предмети, Комисията трябва да се ограничи до твърдението, че компетентният орган 
трябва да ги вземе предвид. Комисията не разполага с достатъчно информация за 
подробностите за професионалната дейност на кандидата и допълнителните курсове на 
обучение, за да може да коментира още решението на компетентния орган, което освен
всичко друго, не е предадено в неговата цялост. 

Заключение 
Общата правна рамка за организирането на изпити за правоспособност за юристи, 
търсещи признание на квалификацията си в Италия, изглежда съответства на правото 
на ЕС. Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не дава основание за 
твърдения за нарушение на правото на ЕС от страна на италианския компетентен орган 
в решението му за признаване на квалификациите на вносителя на петицията. 


