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Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0977/2012, którą złożył Renato Tognini (Włochy) w sprawie uznania 
we Włoszech tytułu zawodowego „abogado” nadawanego wskutek 
pomyślnego przejścia egzaminu kwalifikacyjnego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję podaje w wątpliwość kryteria stosowane przez włoskie Ministerstwo 
Sprawiedliwości w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych, a w szczególności 
hiszpańskiego tytułu zawodowego „abogado”.

W szczególności pada pytanie, czy w odniesieniu do włoskiego tytułu magistra prawa 
tak zwane środki wyrównawcze oraz związany z nimi test umiejętności są zgodne z
dyrektywą 2005/36/WE.

Składający petycję twierdzi również, że włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości miałoby w 
przeszłości zmienić kryteria oraz materiał, jakiego dotyczy egzamin kwalifikacyjny, 
zwiększając jego zakres.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję zwraca się o dokonanie oceny zgodności z prawem UE kryteriów 
stosowanych przez włoskie Ministerstwo Sprawiedliwości przy określaniu zagadnień, jakich 
dotyczy test umiejętności dla prawników przeprowadzany na mocy dyrektywy 2005/36/WE w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. W szczególności składający petycję odnosi się 
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do decyzji włoskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie uznawania uzyskanych we 
Włoszech i Hiszpanii kwalifikacji, które uprawniają ich posiadacza do prowadzenia praktyki 
w oparciu o hiszpański tytuł zawodowy abogado. 

Jeżeli chodzi o decyzję Ministerstwa Sprawiedliwości, wydaje się, że przedmiotem zastrzeżeń 
składającego petycję jest nie tyle kwestia określenia zagadnień, co możliwość uzyskania 
całkowitego zwolnienia z pisemnej części testu.
Na początku Komisja przedstawi wynikające z prawa UE zasady ogólne dotyczące 
organizacji środków wyrównawczych, takich jak testy umiejętności. Następnie przedstawi 
uwagi na temat obowiązującego ustawodawstwa włoskiego oraz konkretnej decyzji, do której 
odnosi się składający petycję.
Ponieważ Komisja nie dysponuje wszystkimi odnośnymi informacjami na temat tej 
konkretnej decyzji (np. formalnym dokumentem poświadczającym kwalifikacje 
wnioskodawcy, pełnym tekstem decyzji, szczegółowymi danymi dotyczącymi wymogów 
krajowych itd.), w swojej odpowiedzi ograniczy się do uwag ogólnych. Odpowiedzi tej nie 
należy zatem rozumieć jako ostatecznej oceny zgodności z prawem UE czy też oceny 
przedmiotowej decyzji dokonanej w świetle prawa UE. W tym kontekście należy też 
zauważyć, że w prawie UE przyznaje się właściwym organom państw członkowskich 
nadrzędne uprawnienia i znaczny stopnień swobody w tym obszarze, co zostanie wykazane 
poniżej.
* Prawo UE:
Art. 13 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE stanowi:

W przypadku gdy w przyjmującym państwie członkowskim podjęcie lub wykonywanie 
zawodu regulowanego uzależnione jest od posiadania określonych kwalifikacji 
zawodowych, właściwy organ tego państwa obowiązany jest zezwolić na podjęcie i 
wykonywanie tego zawodu na tych samych warunkach, które obowiązują własnych 
obywateli, przez wnioskodawców posiadających poświadczenie kompetencji lub 
dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wymagany w innym państwie 
członkowskim do dostępu do danego zawodu lub jego wykonywania na terytorium tego 
państwa. (...)
Innymi słowy państwa członkowskie muszą zezwolić obywatelowi UE na wykonywanie 
zawodu regulowanego, nawet jeśli uzyskał on kwalifikacje do wykonywania tego 
zawodu w innym państwie członkowskim.

Niemniej jednak zgodnie z art. 14 ust. 1:
Przepisy art. 13 nie stanowią przeszkody dla wymagania przez państwo członkowskie 
od wnioskodawcy odbycia stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej niż trzy lata lub 
przystąpienia do testu umiejętności, jeżeli:
(a) okres kształcenia, wykazanego przez wnioskodawcę (...) jest co najmniej o rok 
krótszy od okresu wymaganego w przyjmującym państwie członkowskim;
(b) kształcenie, które wnioskodawca odbył, obejmuje materiał zasadniczo różniący się 
od tego, którego opanowanie jest podstawą uzyskania dokumentu potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji w przyjmującym państwie członkowskim;
(c) na zawód regulowany w przyjmującym państwie członkowskim składają się jedna 
lub więcej regulowanych działalności zawodowych, które nie wchodzą w zakres 
odpowiadającego mu zawodu w rodzimym państwie członkowskim wnioskodawcy (...), 
a różnica ta polega na specyficznym programie kształcenia wymaganym w 
przyjmującym państwie członkowskim, który obejmuje materiał zasadniczo różniący się 
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od objętego kształceniem, którego ukończenie potwierdza poświadczenie kompetencji 
lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy.

Wynika z tego, że właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego musi 
porównać kształcenie, które odbył wnioskodawca ubiegający się o uznanie 
kwalifikacji, z kształceniem wymaganym w przyjmującym państwie członkowskim. 
Porównanie dotyczy zarówno czasu trwania, jak i treści merytorycznej kształcenia. 
Test umiejętności ma na celu wykazanie przez wnioskodawcę, że – nawet jeżeli jego 
kształcenie trwało krócej i obejmowało zasadniczo różniący się materiał niż ten 
wymagany w przyjmującym państwie członkowskim – jest on w stanie wykonywać 
dany zawód w tymże państwie członkowskim. 
„Zasadniczo różniący się materiał” definiuje się w art. 14 ust. 4 jako „materiał, 
którego znajomość jest niezbędna dla wykonywania zawodu, a w odniesieniu do 
którego kształcenie odbyte przez migranta wykazuje istotne różnice pod względem 
długości i treści w porównaniu z kształceniem wymaganym przez przyjmujące 
państwo członkowskie”. 
Ponadto w art. 14 ust. 5 znajduje się odniesienie do zasady proporcjonalności, która 
mówi, że „jeżeli przyjmujące państwo członkowskie zamierza wymagać od 
wnioskodawcy odbycia stażu adaptacyjnego lub zdania testu umiejętności, musi 
najpierw upewnić się, że wiedza wnioskodawcy wynikająca z doświadczenia 
zawodowego zdobytego w jednym z państw członkowskich lub państwie trzecim 
może wyrównać w całości lub w części zasadnicze różnice w materiale (...)”. 
Niektóre kryteria identyfikacji zagadnień objętych testem umiejętności można określić 
na podstawie poniższych przepisów:

i. znajomości tych zagadnień wymaga się od osób, które kształcą się w 
przyjmującym państwie członkowskim w celu uzyskania dostępu do danego 
zawodu;

ii. zagadnienia te nie były objęte zakresem kształcenia, jakie wnioskodawca 
ukończył w jakimkolwiek państwie członkowskim lub w państwie trzecim;

iii. wnioskodawca nie przedstawił dokumentu potwierdzającego doświadczenie 
zawodowe, które mogło prowadzić do zdobycia wiedzy na temat tych 
zagadnień;

iv. znajomość tych zagadnień musi być nieodzowna do wykonywania danego 
zawodu.

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie w odniesieniu do każdego 
zagadnienia objętego testem, który zdaje wnioskodawca. 
Z drugiej strony natomiast w przedmiotowej dyrektywie nie wspomina się nic na 
temat sposobu przeprowadzania testu umiejętności. W szczególności nie określa się, 
czy test powinien być pisemny czy ustny, czy też należy zastosować obie te formy. To 
w gestii właściwych organów pozostawia się decyzję co do tego, kto może najlepiej 
określić najbardziej adekwatne metody testowania wnioskodawców, biorąc pod uwagę 
charakter danego zawodu, indywidualną sytuację wnioskodawcy oraz wszelkie 
aspekty praktyczne, które mogą wymagać uwzględnienia. Organy te wiąże oczywiście 
zasada proporcjonalności. 
W przypadku dyrektywy 2005/36/WE koordynatorzy ze wszystkich państw członkowskich 
uzgodnili kodeks postępowania, który zawiera wytyczne dla właściwych organów oraz 
wspólne punkty odniesienia, jeżeli chodzi o stosowanie w praktyce przepisów tego aktu 
prawnego. Definiuje się w nim konkretne najlepsze, dopuszczalne i niedopuszczalne praktyki, 
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w tym te związane z testami umiejętności. Jednak w przedmiotowym kodeksie postępowania 
nie znajduje się odniesienie do kwestii poruszonych przez składającego petycję. W kodeksie 
tym określa się tylko minimalną częstotliwość organizowania testów, potwierdza obowiązek 
udzielania wnioskodawcom wszelkich niezbędnych informacji, a także prawo wnioskodawcy 
do ponownego zdawania testu. 
* Prawo włoskie:
W art. 22 włoskiego dekretu z mocą ustawy nr 206 z dnia 9 listopada 2007 r. dokładnie 
transponuje się przepisy art. 14 dyrektywy 2005/36/WE dotyczące środków wyrównawczych, 
ustanawiając ogólne ramy prawne dla organizacji testów umiejętności, które są zgodne z 
prawem UE.
We włoskim dekrecie ministerialnym nr 191 z dnia 28 maja 2003 r. przewiduje się 
szczegółowe zasady organizacji testów umiejętności dla prawników. Zgodnie z art. 2 tego 
dekretu test umiejętności składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Zagadnienia, jakie 
mogą być objęte testem, wymienia się w załączniku A do przedmiotowego dekretu:
1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo cywilne
3. Prawo handlowe
4. Prawo pracy
5. Prawo karne
6. Prawo administracyjne
7. Prawo karne procesowe
8. Prawo cywilne procesowe
9. Międzynarodowe prawo prywatne
10. Zasady zawodowe i deontologia
W ramach pisemnej części egzaminu wnioskodawcy muszą napisać jeden esej lub większą 
ich liczbę na nie więcej niż trzy tematy określone w dekrecie w sprawie uznawania (jeden z 
nich może wybrać wnioskodawca). (Rozumiemy, że „dekret w sprawie uznawania” to dekret, 
który dotyczy konkretnego wnioskodawcy, wydawany po dokonaniu porównania jego 
kwalifikacji z wymogami krajowymi, taki jak ten wspomniany przez składający petycję.) 
Część ustna egzaminu dotyczy nie więcej niż pięciu zagadnień wybranych przez 
wnioskodawcę spośród tych wymienionych w dekrecie w sprawie uznawania, z wyłączeniem 
zasad zawodowych i deontologii. 
A zatem w dekrecie ministerialnym definiuje się zagadnienia, których znajomość jest 
wymagana na mocy prawa krajowego i niezbędna do wykonywania danego zawodu, a także 
dopuszcza podejmowanie w poszczególnych przypadkach decyzji w sprawie zagadnień, z 
których indywidualny wnioskodawca powinien zostać przeegzaminowany. Nie budzi to 
zastrzeżeń na mocy prawa UE.
W art. 5 przewiduje się zwolnienie z części pisemnej testu, jeżeli wnioskodawca przeszedł 
ścieżkę kształcenia, która jest analogiczna do tej wymaganej we Włoszech. 

Ponieważ w dyrektywie 2005/36/WE nie określa się formy testu, zwolnienie z jednej jego 
części nie budzi zastrzeżeń (a wręcz zdaje się odzwierciedlać zasadę proporcjonalności), o ile 
stosuje się je w obiektywny, spójny i niedyskryminujący sposób. 
* Decyzja o uznawaniu otrzymana przez składającego petycję:
Jeżeli chodzi o odmowę zwolnienia składającego petycję z pisemnej części testu, wydaje się, 
że decyzja ta jest właściwa i obiektywnie uzasadniona. Właściwy organ wyjaśnia, że na 
analogiczną ścieżkę kształcenia składałby się dyplom (laurea), okres szkolenia zawodowego 
(tirocinio) oraz egzamin uprawniający do wykonywania zawodu (esame di abilitazione). 
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Wydaje się, że ten ostatni egzamin ma podobną formę do testu umiejętności (obejmuje 
zarówno część pisemną, jak i ustną). Lista zagadnień, które mogą być objęte tym egzaminem, 
zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w odniesieniu do testu umiejętności. Rozumiemy, 
że aby zyskać dostęp do tytułu abogado, składający petycję musiał tylko otrzymać dyplom. 
Komisja nie dysponuje wystarczającymi danymi szczegółowymi na temat kształcenia czy 
doświadczenia zawodowego składającego petycję, aby ustalić, w jakim zakresie mogły zostać 
spełnione pozostałe warunki. W każdym razie to do właściwego organu w pierwszym rzędzie 
należy przeprowadzenie oceny w świetle wymogów krajowych. 
Jeżeli chodzi o określanie zagadnień, które wchodzą w zakres testu umiejętności, po pierwsze 
zauważamy, że posiadanie włoskiego dyplomu z dziedziny prawa nie musi prowadzić do 
wyłączenia zagadnień, które ów dyplom obejmuje. Sprzeczne z obowiązującymi obecnie 
wymogami krajowymi jest to, by właściwy organ dokonywał porównania kwalifikacji 
wnioskodawcy w ramach procedury uznawania. Rozumiemy, że wymogi krajowe uległy 
zmianie od czasu, kiedy składający petycję przeszedł kształcenie w Hiszpanii, przynajmniej 
jeżeli chodzi o czas trwania (odnosi się on do „starego systemu”, który obejmował cztery lata 
studiów), a ewentualnie też o materiał. 
Ponieważ wnioskodawca uzyskał tylko dyplom we Włoszech i nie spełnił innych włoskich 
wymogów dotyczących szkolenia praktycznego i egzaminu, co najprawdopodobniej ma 
służyć poszerzeniu wiedzy na temat wspomnianych zagadnień, można uznać, że nie opanował 
ich na wymaganym poziomie czy w wymaganym zakresie. W związku z tym włoski dyplom 
wnioskodawcy musi zostać wzięty pod uwagę, można go jednak uznać za niewystarczającą 
podstawę do zwolnienia z konkretnego przedmiotu. 
Na podstawie powyższego Komisja nie podziela poglądu składającego petycję, że „samo 
porównanie zagadnień […] prowadzi do paradoksalnej sytuacji, ponieważ test umiejętności 
obejmuje te same zagadnienia co program włoskich studiów; zagadnienia, których znajomość 
nie powinna być kwestionowana, ponieważ została potwierdzona poprzez nadanie tytułu w 
dziedzinie prawa (w starym systemie) przez włoską uczelnię wyższą”.
Jeżeli chodzi o zakres, w jakim późniejsze włoskie kształcenie i doświadczenie zawodowe 
składającego petycję uprawnia go do uzyskania zwolnienia w zakresie konkretnych 
zagadnień, Komisja musi ograniczyć się do potwierdzenia, że muszą one zostać uwzględnione 
przez właściwy organ. Komisja nie posiada wystarczającej wiedzy na temat szczegółów 
działalności zawodowej i dodatkowych kursów szkoleniowych odbytych przez 
wnioskodawcę, aby formułować dalsze uwagi na temat decyzji właściwego organu, która nie 
została ponadto przesłana w całości.

Wniosek
Wydaje się, że ogólne ramy prawne organizacji testów umiejętności dla prawników, którzy 
ubiegają się o uznanie ich kwalifikacji we Włoszech, są zgodne z prawem UE. Informacje 
przekazane przez składającego petycję nie świadczą o tym, że właściwy organ włoski 
naruszył prawo UE w swoim dekrecie dotyczącym uznawania jego kwalifikacji. 


