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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0977/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Renato 
Tognini, par profesionālās kvalifikācijas „abogado” atzīšanu Itālijā un par 
atbilstošu zināšanu pārbaudi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumu par kritērijiem, ko izmanto Itālijas Tieslietu 
ministrija profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, jo īpaši attiecībā uz Spānijas kvalifikācijas 
nosaukumu „abogado”.

Proti, attiecībā uz Itālijā piešķirto diplomu ieguvējiem tiesību zinātnēs lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas noskaidrot jautājumu, vai tā sauktie kompensācijas pasākumi un attiecīgā 
zināšanu pārbaude atbilst Direktīvai 2005/36/EK.

Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka Itālijas Tieslietu ministrija laika gaitā ir mainījusi 
kritērijus un zināšanu pārbaudes testu saturu, palielinot to priekšmetu skaitu, kas iekļauti 
testos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz izvērtēt to kritēriju atbilstību ES tiesību aktiem, kurus Itālijas 
Tieslietu ministrija izmanto, lai noteiktu zināšanu pārbaudes priekšmetus juristiem saskaņā ar 
Direktīvu 2005/36/EK par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Proti, lūgumraksta iesniedzējs 
atsaucas uz Itālijas Tieslietu ministrijas lēmumu par tādas Itālijā un Spānijā iegūtās 
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kvalifikācijas atzīšanu, kura ļauj tās ieguvējiem praktizēt ar kvalifikācijas nosaukumu 
„abogado”. 

Lasot Tieslietu ministrijas lēmumu, rodas iespaids, ka lūgumraksta iesniedzēja iebildumu 
būtība nav vis priekšmetu noteikšana, bet gan iespēja iegūt pilnīgi atbrīvojumu no pārbaudes 
rakstiskās daļas.
Pirmkārt, Komisija izklāstīs vispārējos principus, kas izriet no ES tiesību aktiem attiecībā uz 
kompensācijas pasākumu, piemēram, kvalifikācijas pārbaužu organizēšanu. Otrkārt, tā sniegs 
komentāru par piemērojamiem Itālijas tiesību aktiem un konkrēto lēmumu, kuru citējis 
lūgumraksta iesniedzējs.
Tā kā Komisijas rīcībā nav visas atbilstīgās informācijas par konkrēto lēmumu (piemēram, 
pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, lēmuma pilna teksta, sīkākas informācijas 
par valsts prasībām utt.), tās atbilde aprobežosies ar vispārīgiem novērojumiem. Tādējādi šī 
atbilde nebūtu jāuzskata par galīgu spriedumu attiecībā uz minētā lēmuma atbilstību ES 
tiesību aktiem vai kādu citu tā galīgu vērtējumu. Šajā saistībā būtu arī jānorāda, ka ES tiesību 
akti piešķir dalībvalstu kompetentajām iestādēm primāro kompetenci un ievērojamu rīcības 
brīvības pakāpi šajā jomā, kā norādīts turpmāk.
* ES tiesību akti
Direktīvas 2005/36/EK 13. panta 1. punktā noteikts:

Ja attiecībā uz darbības sākšanu vai veikšanu reglamentētā profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī pastāv nosacījums, ka vajadzīgas specifiskas profesionālās kvalifikācijas, tad 
šīs dalībvalsts kompetentā iestāde atļauj sākt vai veikt darbību šajā profesijā — ievērojot 
tādus pašus nosacījumus, kādi attiecas uz tās pilsoņiem — pretendentiem, kuriem ir 
kompetences apliecinājums vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kāds vajadzīgs citā 
dalībvalstī, lai sāktu un veiktu darbību šādā profesijā pēdējās minētās dalībvalsts 
teritorijā. (..)
Citiem vārdiem sakot, dalībvalstīm ir jāļauj ES pilsonim veikt darbību reglamentētā 
profesijā arī tad, ja attiecīgais pilsonis profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis citā 
dalībvalstī.

Taču 14. panta 1. punktā noteikts:
Šīs direktīvas 13. pants neliedz uzņēmējai dalībvalstij prasīt, lai pretendents pabeidz 
adaptācijas periodu, kura ilgums ir līdz trim gadiem, vai veic zināšanu pārbaudi, ja:
a) tās apmācības ilgums, kuras apliecinājumu viņš iesniedz (..), ir vismaz par vienu gadu 
īsāks nekā uzņēmējā dalībvalstī prasītais;
b) apmācība, ko viņš saņēmis, aptver mācību priekšmetus, kas būtiski atšķiras no tiem, 
ko aptver kvalifikāciju apliecinošais dokuments, kas nepieciešams uzņēmējā dalībvalstī;
c) reglamentētā profesija uzņēmējā dalībvalstī ietver vienu vai vairākas reglamentētas 
profesionālās darbības, kas atbilstīgajā profesijā nepastāv pretendenta izcelsmes 
dalībvalstī, (..) un ja šī atšķirība ietver specifisku apmācību, kas ir nepieciešama 
uzņēmējā dalībvalstī un aptver mācību priekšmetus, kas būtiski atšķiras no tiem, ko 
aptver pretendenta kompetences apliecinājums vai kvalifikāciju apliecinošais 
dokuments.

Tādējādi uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir jāsalīdzina tā izglītība, ko 
attiecīgais pretendents ir saņēmis, ar izglītību, kas ir nepieciešama uzņēmējā 
dalībvalstī. Salīdzinājums tiek veikts, pamatojoties gan uz mācību ilgumu, gan 
aptvertajiem mācību priekšmetiem. Pretendenta kvalifikācijas pārbaudes mērķis ir 
parādīt, ka — arī tad, ja tā mācību periods bijis īsāks vai aptvēris priekšmetus, kas 
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būtiski atšķiras no uzņēmējā dalībvalstī prasītajiem, — pretendents spēj veikt darbību 
attiecīgajā profesijā uzņēmējā dalībvalstī. 
„Mācību priekšmeti, kas būtiski atšķiras” 14. panta 4. punktā ir definēti kā mācību 
priekšmeti, „kuru pārzināšana ir būtiska darbības veikšanai attiecīgajā profesijā un 
attiecībā uz kuriem ieceļotāja saņemtā apmācība tās ilguma vai satura nozīmē būtiski 
atšķiras no apmācības, kas vajadzīga uzņēmējā dalībvalstī”. 
Turklāt 14. panta 5. punktā ir ietverta atsauce uz proporcionalitātes principu, kas 
nosaka, ka gadījumā, „ja uzņēmēja dalībvalsts paredz prasīt, lai pretendents pabeidz 
adaptācijas periodu vai veic zināšanu pārbaudi, tad tai vispirms jāpārliecinās par to, 
vai zināšanas, ko pretendents apguvis savas profesionālās pieredzes gaitā dalībvalstī 
vai trešajā valstī, ir tādas zināšanas, kas pilnīgi vai daļēji aptver (..) būtisko atšķirību”. 
Zināmus kritērijus zināšanu pārbaudes mācību priekšmetu noteikšanai var secināt no 
šiem nosacījumiem:

i) mācību priekšmeti attiecībā uz piekļuvi attiecīgajai profesijai ir jāapgūst 
personām, kuras tiek mācītas uzņēmējā dalībvalstī;

ii) mācību priekšmeti nedrīkst būt iekļauti mācībās, ko pretendents saņem kādā 
dalībvalstī vai trešā valstī;

iii) pretendents nav iesniedzis pierādījumus profesionālajai pieredzei, kuras 
rezultātā tas varētu būt apguvis zināšanas šajos mācību priekšmetos;

iv) šiem mācību priekšmetiem jābūt būtiskiem, lai veiktu darbību attiecīgajā 
profesijā.

Visiem minētajiem nosacījumiem jābūt izpildītiem kopumā attiecībā uz visiem mācību 
priekšmetiem, kuros tiek veikta pretendenta zināšanu pārbaude. 
Savukārt direktīvā zināšanu pārbaudes veikšanas kārtība nav izklāstīta. Proti, tajā nav 
noteikts, vai pārbaudei jānotiek rakstveidā, mutiski vai abos veidos. Tas ir atstāts 
kompetento iestāžu ziņā, kuras vislabāk var noteikt labākos pretendentu pārbaudīšanas 
līdzekļus, ņemot vērā profesijas būtību, attiecīgā pretendenta individuālos apstākļus un 
jebkādus praktiskus apsvērumus, kuri varētu būt jāņem vērā. Protams, kompetentajām 
iestādēm ir jāņem vērā proporcionalitātes princips. 
Direktīvas 2005/36/EK koordinatori no visām dalībvalstīm ir vienojušies par rīcības kodeksu, 
kurā kompetentajām iestādēm ir sniegtas vadlīnijas un kopēja atsauce attiecībā uz direktīvas 
nosacījumu piemērošanu praksē. Tajā ir noteikta labākā, pieņemama un nepieņemama prakse, 
tostarp prakse, kas saistīta ar zināšanu pārbaudi. Taču rīcības kodeksā nav atsauces uz tiem 
jautājumiem, ko izvirzījis lūgumraksta iesniedzējs. Kodeksā vienīgi ir noteikts pārbaužu 
minimālais biežums, apstiprināts pienākums sniegt visu nepieciešamo informāciju 
pretendentiem un pretendentu tiesības vēlreiz kārtot rakstveida pārbaudi. 
* Itālijas likums
Itālijas 2007. gada 9. novembra Likumdošanas dekrēta Nr. 206 22. pantā ir precīzi transponēti 
Direktīvas 2005/36/EK 14. panta nosacījumi par kompensācijas pasākumiem, nodrošinot 
vispārējo tiesisko regulējumu zināšanu pārbaužu organizēšanai, kurš atbilst ES tiesību aktiem.
Itālijas 2003. gada 28. maija Ministrijas dekrētā Nr. 191 ir noteikti sīki izstrādāti noteikumi 
par zināšanu pārbaužu organizēšanu juristiem. Saskaņā ar šā dekrēta 2. pantu zināšanu 
pārbaude sastāv no divām daļām: rakstiskās un mutiskās daļas. Temati, kuri var būt iekļauti 
zināšanu pārbaudē, ir uzskaitīti šā dekrēta A pielikumā:
1. Konstitucionālās tiesības
2. Civiltiesības
3. Komerctiesības
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4. Darba tiesības
5. Krimināltiesības
6. Administratīvās tiesības
7. Procesuālās krimināltiesības
8. Procesuālās civiltiesības
9. Starptautiskās privāttiesības
10. Profesionālie noteikumi un deontoloģija
Eksāmena rakstiskajā daļā pretendentiem ir jāuzraksta viena vai vairākas esejas ne vairāk kā 
par trim tematiem (no kuriem vienu var izvēlēties pretendents), kas noteikti dekrētā par 
kvalifikācijas atzīšanu. (Mēs saprotam, ka „dekrēts par kvalifikācijas atzīšanu” ir dekrēts, kas 
izdots attiecībā uz konkrēto pretendentu pēc tā kvalifikācijas salīdzināšanas ar attiecīgās valsts 
prasībām, piemēram, lūgumraksta iesniedzēja citētais dekrēts.) 
Eksāmena mutiskā daļa attiecas ne vairāk kā uz pieciem tematiem, kurus pretendents izvēlas 
no tiem tematiem, kas uzskaitīti dekrētā par kvalifikācijas atzīšanu, izņemot profesionālos 
noteikumus un deontoloģiju. 
Tādējādi Ministrijas dekrētā ir noteikti tie mācību priekšmeti, kuri tiek prasīti saskaņā ar 
valsts tiesību aktiem un kuri ir būtiski darbības veikšanai attiecīgajā profesijā, vienlaikus 
ļaujot pieņemt lēmumu katrā gadījumā atsevišķi par mācību priekšmetiem, kuros būtu 
jāpārbauda katrs atsevišķais pretendents. Tas nerada nekādus iebildumus attiecībā uz 
atbilstību ES tiesību aktiem.
Dekrēta 5. pantā ir paredzēts atbrīvojums no pārbaudes rakstiskās daļas gadījumā, ja 
pretendenta mācību ceļš ir bijis analogs tam, kāds tiek prasīts Itālijā. 

Tā kā Direktīvā 2005/36/EK nav noteikts veids, kādā būtu jānotiek pārbaudei, atbrīvojums no 
vienas no pārbaudes daļām nerada nekādas bažas (gluži pretēji — šķiet, ka tas atspoguļo 
proporcionalitātes principu), ciktāl šī pārbaude tiek piemērota objektīvi, konsekventi un 
nediskriminējoši. 
* Lēmums par kvalifikācijas atzīšanu, ko saņēmis lūgumraksta iesniedzējs
Atteikums atbrīvot lūgumraksta iesniedzēju no pārbaudes rakstiskās daļas, šķiet, ir saprātīgs 
un objektīvi pamatots. Kompetentā iestāde paskaidro, ka analogs mācību ceļš būtu diploma 
(laurea), praktiskā mācību perioda (tirocinio) un eksāmena, kas ļautu veikt darbību šajā 
profesijā (esame di abilitazione), apvienojums. Šķiet, ka minētais eksāmens formāta ziņā ir 
līdzīgs zināšanu pārbaudei (tas ietver gan rakstisko, gan mutisko daļu). To tematu saraksts, 
kas var būt aptverti šajā eksāmenā, ietver visus mācību priekšmetus, kuri uzskaitīti attiecībā 
uz zināšanu pārbaudi. Ir saprotams, ka attiecībā uz tiesībām saņemt kvalifikācijas nosaukumu 
„abogado” lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis tikai diplomu. Komisijas rīcībā nav pietiekamas 
sīkas informācijas par lūgumraksta iesniedzēja mācībām vai profesionālo pieredzi, lai 
noteiktu, cik lielā mērā varētu būt izpildīti pārējie nosacījumi. Jebkurā gadījumā tas 
galvenokārt ir jāizvērtē kompetentajai iestādei, ņemot vērā attiecīgās valsts prasības. 
Attiecībā uz jautājumu par zināšanu pārbaudē iekļaujamo tematu noteikšanu mēs galvenokārt 
novērojam to, ka Itālijas diploma tieslietās iegūšana nebūt neatbrīvo no tiem mācību 
priekšmetiem, kuri ir iekļauti šā diplomā iegūšanas procesā. Tas, ka kompetentā iestāde 
pretendenta kvalifikāciju salīdzinātu, piemērojot atzīšanas procedūru, būtu pretrunā 
pašreizējām valsts prasībām. Ir saprotams, ka valsts prasības laikā, kamēr pretendents apguvis 
mācības Spānijā, ir mainījušās, vismaz ilguma ziņā (pretendents atsaucas uz „veco sistēmu”, 
ko veidoja četri mācību gadi) un, iespējams, arī satura ziņā. 
Turklāt, tā kā pretendents tikai ir ieguvis diplomu Itālijā un nav izpildījis pārējās Itālijas 
prasības attiecībā uz praktiskajām mācībām un eksāmenu, kas, jādomā, padziļinātu zināšanas 
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attiecīgajos mācību priekšmetos; iespējams, viņš nav apguvis šos priekšmetus nepieciešamajā 
līmenī vai dziļumā. Līdz ar to pretendenta Itālijas diploms ir jāņem vērā, taču tas varētu tikt 
uzskatīts par nepietiekamu, lai garantētu atbrīvojumu no konkrēta mācību priekšmeta. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija nepiekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim, ka 
„vienkārša mācību priekšmetu salīdzināšana (..) varētu būt paradoksāla, jo zināšanu pārbaude 
ietvertu tos pašus mācību priekšmetus, kas iekļauti Itālijas diploma iegūšanas mācību procesā; 
mācību priekšmeti, kuru pārzināšana nebūtu jāpašauba, jo tā ir pierādīta, izsniedzot Itālijas 
universitātes — vecās sistēmas — diplomu tiesībzinātnēs”.
Attiecībā uz to, kādā mērā lūgumraksta iesniedzēja turpmākās profesionālās mācības un 
pieredze Itālijā ļauj tam iegūt atbrīvojumu no zināšanu pārbaudes konkrētos mācību 
priekšmetos, Komisijai nākas aprobežoties ar apgalvojumu, ka tas ir jāņem vērā 
kompetentajai iestādei. Komisijai nav pietiekami sīkas informācijas par pretendenta 
profesionālajām darbībām un papildu mācību kursiem, lai sniegtu komentārus par 
kompetentās iestādes lēmumu, kurš turklāt nav sniegts pilnīgi. 

Nobeigums
Šķiet, ka kopējais tiesiskais regulējums attiecībā uz zināšanas pārbaužu organizēšanu tiem 
juristiem, kuri vēlas iegūt savas kvalifikācijas atzīšanu Itālijā, atbilst ES tiesību aktiem. 
Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nav pierādījums tam, ka Itālijas kompetentā 
iestāde savā dekrētā par lūgumraksta iesniedzēja kvalifikācijas atzīšanu būtu pārkāpusi ES
tiesību aktus. 


