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Om: Andragende 0177/2013 af Andrea Dimitri, italiensk statsborger, om
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren er italiensk statsborger og fik i 2012 tildelt et Licenciatura en derecho i Spanien, 
idet han havde sikret sig officiel godkendelse af sin italienske juridiske eksamen.

I mellemtiden har lov 05/2012 ændret lov 34/06, som regulerer adgangen til advokaterhvervet 
i Spanien og indfører undtagelser for dem, der blev tildelt titlen licenciado en derecho efter 
den 31. oktober 2011, og som fritager spanske statsborgere fra at tage en masteruddannelse, 
hvis de begynder at praktisere som advokat inden to år. Hvad angår udlændinge, er kun 
personer, som ansøgte om godkendelse af deres kvalifikation før den 31. oktober 2011, 
fritaget fra de nye, strengere krav til at begynde at praktisere som advokat.

Andrageren mener, at dette er en overtrædelse af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer og i strid med det grundlæggende princip i EU-lovgivningen, 
som forbyder forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. november.2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 31. januar 2014

Kommissionen vil gerne indledningsvis bemærke, at det af andrageren rejste spørgsmål ligner 
det, der rejstes i andragende 1507/2012 og i forespørgsel til skriftlig besvarelse E-
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004805/2013 EN. Kommissionens svar vil derfor være i tråd med de svar, der blev afgivet på 
anmodningerne i nævnte andragende og forespørgsel. 

Desuden synes det af andrageren rejste spørgsmål ikke at vedrøre "anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer" som angivet i titlen på andragendet. Ifølge de forelagte 
oplysninger har andrageren en akademisk grad i jura, men har ikke opnået advokatbestalling i 
en medlemsstat og falder derfor ikke ind under anvendelsesområdet for nogen af direktiverne 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Andragendet skal således ses i lyset af 
traktatens generelle princip om forbud mod forskelsbehandling. 

Kommissionen har undersøgt bestemmelserne i den spanske lov 34/2006, som indfører nye 
kvalifikationskrav med henblik på erhvervelse af erhvervsbetegnelsen "advokat" i Spanien. 
Kommissionen kan forstå, at det indtil ikrafttrædelsen af denne lov var tilstrækkeligt at have 
en "licenciatura en derecho" fra et spansk universitet eller opnå en afgørelse fra de spanske 
myndigheder om "godkendelse" af en udenlandsk juridisk eksamen (en akademisk 
anerkendelsesproces, som ligger uden for rammerne af EU-retten) med henblik på at opnå 
advokatbestalling og praktisere som advokat i Spanien. Lov 34/2006 ændrer dette system, idet 
der indføres regler om yderligere uddannelse og en eksamen som betingelser for erhvervelse 
af betegnelsen "advokat" i Spanien. 

Loven indebærer ingen forskelsbehandling mellem spanske statsborgere og andre 
medlemsstaters statsborgere. Der er dog forskelle med hensyn til behandlingen af indehavere 
af den fornødne spanske juraeksamen og indehavere af juraeksamener fra andre 
medlemsstater ved anvendelsen af visse overgangsbestemmelser. Der er to separate 
overgangsforanstaltninger for hver af disse kategorier af personer. Indehavere af den spanske 
"licenciatura en derecho" kan fritages fra de nye kvalifikationskrav, hvis de påbegyndte deres 
jurastudier i Spanien før ikrafttrædelsen af lov 34 /2006, selv om deres eksamen er taget efter 
lovens ikrafttræden. Indehavere af udenlandske eksamensbeviser kan fritages, hvis de har 
afsluttet deres studier, taget deres eksamen og anmodet om "godkendelse" i Spanien inden 
lovens ikrafttræden, dvs. inden den 30. november 2011.

Ifølge de forelagte oplysninger tilhører andrageren den kategori af personer, der forsøger at få 
adgang til advokaterhvervet i Spanien via godkendelse af en udenlandsk juraeksamen. Han 
anmodede om godkendelse af sin italienske "laurea in giurisprudenza"-eksamen i september 
2012 og modtog en positiv afgørelse den 27. september 2012. Han kan således ikke nyde godt 
af overgangsfritagelsen, eftersom han indgav en anmodning om godkendelse af sin italienske 
eksamen efter ikrafttrædelsen af lov 34/2006 den 30. november 2011.

Det første skridt ved afgørelsen om, hvorvidt bestemmelserne i den spanske lov er 
diskriminerende, må være at få fastslået, om de to kategorier af personer, der er berørt af de 
respektive overgangsbestemmelser i lov 34/2006, kan betragtes som lige i relation til formålet 
med disse bestemmelser. Formålet er at give personer, der har registreret deres hensigt om at 
drive advokatvirksomhed i Spanien, før de skærpede krav blev indført, mulighed for at opnå 
advokatbestalling i overensstemmelse med de krav, der var gældende, da de påbegyndte de 
hertil fornødne studier. 

Det kan for nogle former for erhvervsmæssig virksomhed være uden betydning, hvor man har 
studeret, da de bygger på en uddannelse, som i kraft af EU-lovgivningen eller de facto er 
standardiseret i hele EU. En person, der i sidste ende ønsker at udøve et sådant erhverv i en 
bestemt medlemsstat, kan således beslutte at studere på et universitet i en anden medlemsstat. 
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Da medlemsstaterne imidlertid har hver deres retssystem, kan man normalt kun få bestalling 
som advokat i en bestemt medlemsstat, hvis man har kompetencer i den pågældende 
medlemsstats nationale ret. Følgelig er jurastudierne i vidt omfang afpasset efter det 
pågældende lands retssystem, selv om de omfatter EU-retten og international ret og andre 
emner, som studieprogrammerne i de forskellige lande har til fælles. Det er derfor ikke 
urimeligt, at myndighederne i en medlemsstat definerer det øjeblik, hvor en person registrerer 
sin hensigt om at drive advokatvirksomhed i det pågældende land, som det øjeblik, hvor han 
eller hun påbegynder de nødvendige studier i landets nationale ret eller anmoder om 
godkendelse af en udenlandsk juridisk eksamen i det pågældende land.

Det må på den baggrund konkluderes, at bestemmelserne i den omhandlede spanske lov 
indebærer ligebehandling af alle, uanset nationalitet, som før ikrafttrædelsen af de nye 
kvalifikationskrav tog skridt til at opfylde de gamle krav, enten ved at studere spansk ret eller 
ved at anmode de spanske myndigheder om anerkendelse af en udenlandsk juridisk eksamen. 

Konklusion

Overgangsbestemmelserne i den spanske lov 34/2006 synes at sikre ligebehandling af 
ensartede situationer, nemlig af personer, der på tidspunktet for ikrafttrædelsen af de 
pågældende nye bestemmelser har vist, at de ønsker at drive advokatvirksomhed i Spanien, 
enten ved at studere spansk ret eller ved at tage de nødvendige skridt med henblik på at opnå 
bestalling som spansk advokat, selv om de har studeret udenlandsk ret. Som sådanne synes de 
ikke at overtræde EU-retten.


