
CM\930054LT.doc PE506.304v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

27.2.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0977/2012 dėl abogado profesinės kvalifikacijos pripažinimo 
Italijoje ir atitinkamo profesinio tinkamumo testo, kurią pateikė Italijos 
pilietis Renato Tognini

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia abejones dėl Italijos teisingumo ministerijos taikomų kriterijų 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje, būtent – dėl Ispanijoje suteikiamos abogado
profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

Dėl itališkų teisės diplomų turėtojų peticijos pateikėjas norėtų žinoti, ar vadinamosios 
kompensuojamosios priemonės ir su jomis susijęs profesinio tinkamumo testas neprieštarauja 
Direktyvai 2005/36/EB.

Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad laikui bėgant Italijos teisingumo ministerija pakeitė 
profesinio tinkamumo testo kriterijus ir turinį bei padidino jo apimtį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas prašo, kad būtų įvertinta kriterijų, kuriuos Italijos teisingumo ministerija 
taiko nustatydama teisininkų profesinio tinkamumo testo apimtį pagal Direktyvą 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo, atitiktis ES teisės aktams. Visų pirma peticijos 
pateikėjas nurodo Italijos teisingumo ministerijos sprendimą dėl Italijoje ir Ispanijoje įgytų 
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kvalifikacijų, kurias turintys asmenys turi teisę verstis Ispanijoje suteikiama abogado
profesija, pripažinimo. 

Susipažinus su teisingumo ministerijos sprendimu matyti, kad peticijos pateikėjo reiškiami 
prieštaravimai susiję ne tiek su egzamino apimties nustatymu, kiek su galimybe gauti visišką 
atleidimą nuo raštu laikomos egzamino dalies.
Komisija pirmiausia išdėstys bendruosius principus, išplaukiančius iš ES teisės aktų dėl 
kompensuojamųjų priemonių, pvz., profesinio tinkamumo testų, organizavimo. Antra, ji 
pateiks pastabas dėl taikytinų Italijos teisės aktų ir peticijos pateikėjo nurodyto konkretaus 
sprendimo.
Kadangi Komisija neturi visos su konkrečiu sprendimu susijusios svarbios informacijos (pvz., 
oficialaus pareiškėjo kvalifikacijų įrodymo, viso sprendimo teksto, išsamios informacijos apie 
nacionalinius reikalavimus ir pan.), bus pateiktos tik bendro pobūdžio pastabos. Todėl 
Komisijos atsakymas neturėtų būti vertinamas kaip galutinis suderinamumo su ES teisės 
aktais arba sprendimo įvertinimas. Šiuo atžvilgiu taip pat derėtų pažymėti, kad pagal ES teisės 
aktus, kaip bus parodyta toliau, valstybių narių kompetentingoms institucijoms šioje srityje 
suteikta pagrindinė kompetencija ir didelė veiksmų laisvė.
ES teisės aktai:
Direktyvos 2005/36/EB 13 straipsnio 1 dalyje teigiama:

Jei užsiimti reglamentuojama profesija priimančiojoje valstybėje narėje leidžiama tik 
turint tam tikrą profesinę kvalifikaciją, tos valstybės narės kompetentinga institucija 
leidžia dirbti pagal tą profesiją tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jos 
piliečiams, tiems pareiškėjams, kurie turi kompetenciją patvirtinantį dokumentą ar 
formalios kvalifikacijos įrodymą, kurio kita valstybė narė reikalauja norint užsiimti ta 
profesija jos teritorijoje. <…>
Kitaip tariant, valstybė narė privalo leisti ES piliečiui užsiimti reglamentuojama 
profesija, net jai asmuo įgijo šios profesijos kvalifikaciją kitoje valstybėje narėje.

Nepaisant to, 14 straipsnio 1 dalyje teigiama:
13 straipsnis nedraudžia priimančiai valstybei narei reikalauti, kad pareiškėjas baigtų iki 
trejų metų trunkantį adaptacijos laikotarpį arba atliktų jo tinkamumo testą, jei:
a) rengimo, dėl kurio jis pateikia įrodymą <…>, trukmė yra bent vieneriais metais 
trumpesnė už reikalaujamą priimančiosios valstybės narės;
b) jo įgytas rengimas apima iš esmės skirtingus dalykus nei tie, kuriems skirtas 
formalios kvalifikacijos įrodymas, kurio reikalauja priimančioji valstybė narė;
c) reglamentuojama profesija priimančiojoje valstybėje narėje apima vieną ar daugiau 
reglamentuojamos profesinės veiklos rūšių, kurių nėra atitinkamoje profesijoje kilmės 
valstybėje narėje, <…>, ir šį skirtumą sudaro specifinis rengimas, kuris yra 
reikalaujamas priimančiojoje valstybėje narėje ir apima iš esmės skirtingus dalykus nei 
tie, kuriems skirtas kompetenciją patvirtinantis dokumentas ar formalios kvalifikacijos 
įrodymas.

Vadinasi priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija privalo palyginti 
kvalifikaciją pripažinti prašančio pareiškėjo įgytą rengimą su rengimu, reikalaujamu 
priimančiojoje valstybėje narėje. Lyginama ir pagal rengimo trukmę, ir pagal jo turinį. 
Profesinio tinkamumo testo tikslas – suteikti galimybę pareiškėjui įrodyti, kad jis geba 
užsiimti savo profesija priimančiojoje valstybėje narėje, net jei jo įgytas rengimas 
buvo trumpesnis arba apėmė iš esmės skirtingus dalykus, nei reikalaujama 
priimančiojoje valstybėje narėje. 
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„Iš esmės skirtingi dalykai“ 14 straipsnio 4 dalyje apibrėžti kaip dalykai, kuriuos 
būtina žinoti, norint užsiimti profesija, ir kuriais atvykusiojo parengimas skiriasi iš 
esmės savo trukme ar turiniu nuo priimančiojoje valstybėje narėje reikalaujamo 
parengimo. 
Be to, 14 straipsnio 5 dalyje nurodomas proporcingumo principas, pagal kurį 
reikalaujama, kad „jei valstybė narė ketina reikalauti, kad pareiškėjas baigtų 
adaptacijos laikotarpį arba atliktų tinkamumo testą, ji iš pradžių turi įsitikinti, ar 
žinios, pareiškėjo įgytos per profesinę patirtį valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, 
gali visiškai arba iš dalies užpildyti <…> esminius skirtumus.“ 
Kai kurie kriterijai, taikomi nustatant į profesinio tinkamumo testą įtrauktinus dalykus, 
gali būti numanomi šiose nuostatose:

i. Šių dalykų žinių turi būti reikalaujama iš priimančiojoje valstybėje narėje 
parengtų asmenų, kad jie galėtų užsiimti profesija.

ii. Šie dalykai neturi būti įtraukti į rengimą, kurį pareiškėjas įgijo valstybėje 
narėje arba trečiojoje šalyje.

iii. Pareiškėjas nepateikė įrodymų apie profesinę patirtį, kurią turėdamas jis galėjo 
įgyti šių dalykų žinių.

iv. Šie dalykai turi būti būtini užsiimant profesija.

Visos šios sąlygos dėl dalyko, kurio srityje pareiškėjo žinios tikrinamos, turi būti 
įvykdytos. 
Tačiau direktyvoje nieko nekalbama apie profesinio tinkamumo tikrinimo metodiką. 
Visų pirma joje nenurodoma, kaip testas turėtų būti laikomas – raštu, žodžiu ar ir 
raštu, ir žodžiu. Šį klausimą paliekama spręsti kompetentingoms institucijoms, kurios 
gali geriausiai nustatyti tinkamiausius pareiškėjų tikrinimo būdus atsižvelgiant į 
profesijos pobūdį, asmenines aplinkybes ir praktinius aspektus, į kuriuos gali būti 
reikalinga atsižvelgti. Žinoma, jos privalo vadovautis proporcingumo principu. 
Veiklos įgyvendinant Direktyvą 2005/36/EB koordinatoriai iš visų valstybių narių susitarė dėl 
elgesio kodekso, kuriuo kompetentingoms institucijoms pateikiamos praktinio direktyvos 
nuostatų taikymo gairės ir bendrieji principai. Jame apibrėžiama konkreti geriausia, priimtina 
ir nepriimtina praktika, įskaitant praktiką, susijusią su profesinio tinkamumo testais. Tačiau 
elgesio kodekse peticijoje keliami klausimai visai neminimi. Kodekse tik nurodomas 
minimalus testo atlikimo dažnumas, patvirtinama prievolė suteikti visą būtiną informaciją 
pareiškėjams ir pareiškėjo teisė perlaikyti testą. 
Italijos teisė:
2007 m. lapkričio 9 d. teisės akto Nr. 206 22 straipsniu, kuriuo tiksliai perkeliamos į 
nacionalinę teisę Direktyvos 2005/36/EB 14 straipsnio nuostatos dėl kompensacinių 
priemonių, nustatoma ES teisės aktus atitinkanti bendra teisinė profesinio tinkamumo testų 
organizavimo sistema.
2003 m. gegužės 28 d. Italijos ministro dekretu Nr. 191 pateikiamos išsamios teisininkų 
profesinio tinkamumo testų organizavimo taisyklės. Pagal dekreto 2 straipsnį profesinio 
tinkamumo testą sudaro dvi dalys – rašytinė ir žodinė. Dekreto A priede pateikiamas toks 
dalykų, kurie gali būti įtraukti į testą, sąrašas:
1. Konstitucinė teisė
2. Civilinė teisė
3. Komercinė teisė
4. Darbo teisė
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5. Baudžiamoji teisė
6. Administracinė teisė
7. Procesinė baudžiamoji teisė
8. Procesinė civilinė teisė
9. Tarptautinė privatinė teisė
10. Profesinės normos ir etika
Per raštu laikomą egzaminą pareiškėjai turi parašyti vieną ar kelis rašinius ne daugiau nei trijų 
dalykų, pasirenkamų iš pripažinimo dekrete pateikto sąrašo (vieną jų pareiškėjas gali 
pasirinkti pats), tema. (Suprantame, kad „pripažinimo dekretas“ – su konkrečiu pareiškėju 
susijęs dekretas, priimtas palyginus pareiškėjo kvalifikacijas su nacionaliniais reikalavimais, 
pvz., su reikalavimu, kurį nurodo peticijos pateikėjas.)
Žodinė testo dalis susijusi ne daugiau nei su penkiais dalykas, kuriuos pareiškėjas pasirenka iš 
pripažinimo dekrete pateikto sąrašo, išskyrus profesines normas ir etiką. 
Taigi ministro dekrete nustatyti dalykai, reikalaujami pagal nacionalinę teisę ir būtini 
užsiimant profesija, tačiau pagal jį leidžiama kiekvienu konkrečiu atveju spręsti, kokių dalykų 
srityse reikėtų tikrinti kiekvieno konkretaus pareiškėjo žinias. Tai neprieštarauja ES teisės 
aktų nuostatoms.
5 straipsnyje numatoma atleidimo nuo raštu laikomos testo dalies galimybė, jeigu pareiškėjas 
įgijo rengimą, kurio eiga panaši, kaip reikalaujama Italijoje. 

Kadangi Direktyvoje 2005/36/EB nenurodoma, kokia forma testas turėtų būti laikomas, 
atleidimas nuo vienos iš testo dalių nekelia jokių problemų (priešingai, jis, regis, perteikia 
proporcingumo principą), jeigu jis taikomas laikantis objektyvumo, nuoseklumo ir 
nediskriminavimo principų. 
Peticijos pateikėjo gautas pripažinimo sprendimas:
Atrodo, kad atsisakymas atleisti peticijos pateikėją nuo raštu laikomos testo dalies yra 
pagrįstas ir objektyviai pateisinamas. Kompetentinga institucija aiškina, kad panaši rengimo 
eiga apimtų diplomą (laurea), praktinio rengimo laikotarpį (tirocinio) ir egzaminą, kurį 
sėkmingai išlaikius suteikiama teisė užsiimti profesija (esame di abilitazione). Atrodo, kad 
egzaminas rengiamas panašia kaip profesinio tinkamumo testo forma (jį sudaro rašytinė ir 
žodinė dalys). Dalykų, kurie gali būti įtraukti į egzamino apimtį, sąrašas apima visus 
išvardytus dalykus, susijusius su profesiniu tinkamumo testu. Yra žinoma, kad peticijos 
pateikėjui abogado titulas suteiktas įgijus tik diplomą. Komisija neturi pakankamai išsamios 
informacijos apie tai, kokį rengimą ar profesinę patirtį peticijos pateikėjas įgijo, kad galėtų 
nustatyti, kokiu mastu galėjo būti įvykdytos kitos sąlygos.  Bet kuriuo atveju tai nustato 
pirmiausia kompetentinga institucija, atsižvelgdama į nacionalinius reikalavimus. 
Dėl klausimo, susijusio su dalykų, įtrauktinų į profesinio tinkamumo testo apimtį, nustatymu, 
pirma norėtume atkreipti dėmesį, kad tai, jog asmuo turi Italijoje gautą teisininko diplomą, 
nebūtinai reiškia, kad jis turi būti atleistas nuo dalykų, kuriuos jo diplomas apima, žinių 
tikrinimo. Tai, kad kompetentinga institucija palygino pareiškėjo kvalifikacijas vykdydama 
pripažinimo procedūrą, prieštarauja dabar galiojantiems nacionaliniams reikalavimams. Yra 
žinoma, kad per tą laiką, kol peticijos pateikėjas mokėsi Ispanijoje, nacionaliniai reikalavimai, 
bent dėl rengimo trukmės (jis mini senąją sistemą, pagal kurią buvo studijuojama ketverius 
metus) ir galbūt turinio, pakito. 
Be to, kadangi pareiškėjas Italijoje įgijo tik diplomą, o kitų Italijoje taikomų reikalavimų dėl 
praktinio rengimo ir egzamino, kurių, kaip manoma, reikia siekiant įgyti tolesnių žinių dalykų 
srityse, neįvykdė, galėjo būti manoma, kad jo žinios šių dalykų srityse nėra tokio lygio arba 
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tokios išsamios, kaip reikalaujama. Todėl į pareiškėjo Italijoje įgytą diplomą turi būti 
atsižvelgta, bet jo gali nepakakti, kad būtų pateisintas atleidimas nuo konkretaus dalyko žinių 
tikrinimo. 
Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisija nepritaria peticijos pateikėjo nuomonei, kad 
„kad vien tik dalykų palyginimas <…> sukeltų paradoksą, nes profesinio tinkamumo testo 
turinys apimtų tuos pačius dalykus, kurie yra numatyti Italijos universitete baigto mokymo 
kurse, dalykus, dėl kurių žinių neturėtų kilti abejonių, nes tai, kad asmuo jas įgijo, įrodo 
Italijos universiteto pagal seną sistemą suteiktas mokslinis laipsnis teisės srityje“. 
Dėl to, kokiu mastu vėliau peticijos pateikėjo Italijoje įgytas rengimas ir patirtis profesijos 
srityje suteikia jam teisę būti atleistam nuo konkrečių dalykų, Komisija turi apsiriboti tik 
tvirtinimu, kad kompetentinga institucija turi atsižvelgti į asmens įgytą profesinį rengimą ir 
profesinę patirtį. Komisija neturi pakankamai išsamių žinių apie pareiškėjo vykdomą 
profesinę veiklą ir dalyvavimą papildomuose mokymo kursuose, kad galėtų pateikti daugiau 
pastabų dėl kompetentingos institucijos priimto sprendimo, juolab kad visas jo tekstas nebuvo 
pateiktas. 

Išvada
Atrodo, kad bendra teisinė profesinio tinkamumo testų, skirtų teisininkams, prašantiems jų 
kvalifikacijų pripažinimo Italijoje, organizavimo sistema atitinka ES teisės aktus. Peticijos 
pateikėjo pateikta informacija neįrodo, kad Italijos kompetentinga institucija savo dekretu dėl 
peticijos pateikėjo kvalifikacijų pripažinimo pažeidė ES teisės aktus.“ 


