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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0177/2013, του Andrea Dimitri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιταλός πολίτης, στον οποίο απονεμήθηκε, το 2012, το πτυχίο «Licenciatura 
en derecho» στην Ισπανία, αφού είχε προηγουμένως λάβει επίσημη έγκριση του πτυχίου 
νομικής που απέκτησε στην Ιταλία.

Εντωμεταξύ, ο νόμος 05/2012 τροποποίησε τον νόμο 34/06, ο οποίος διέπει την πρόσβαση 
στο δικηγορικό επάγγελμα στην Ισπανία, θεσπίζοντας εξαιρέσεις για εκείνους στους οποίους 
έχει απονεμηθεί ο τίτλος licenciado en derecho μετά την 31η Οκτωβρίου 2011 και ορίζοντας 
ότι οι ισπανοί πολίτες δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών, εάν εγγραφούν στον δικηγορικό σύλλογο εντός δύο ετών. Όσον αφορά τους 
αλλοδαπούς, οι μόνοι που εξαιρούνται από τις νέες, πιο αυστηρές απαιτήσεις για την εγγραφή 
στον δικηγορικό σύλλογο είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση για έγκριση των επαγγελματικών τους 
προσόντων πριν από την 31η Οκτωβρίου 2011.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτό συνιστά παράβαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και παραβίαση της θεμελιώδους αρχής του 
ενωσιακού δικαίου, η οποία προβλέπει την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014
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Ως προκαταρκτική παρατήρηση, η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι το ζήτημα που 
τέθηκε από τον αναφέροντα είναι παρόμοιο με εκείνο που τέθηκε στην Αναφορά 1507/2012 
και στη γραπτή ερώτηση E-004805/2013 EN. Επομένως, η απάντηση της Επιτροπής θα είναι 
σύμφωνη προς εκείνες που δόθηκαν στα προαναφερθέντα αιτήματα.

Επιπλέον, το ζήτημα που τέθηκε από τον αναφέροντα δεν φαίνεται να σχετίζεται με την 
«αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων», όπως υποδηλώνει ο τίτλος της αναφοράς. 
Βάσει των πληροφοριών που παρέχονται, ο αναφέρων είναι κάτοχος ακαδημαϊκού τίτλου 
νομικών σπουδών αλλά δεν του έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης του δικηγορικού 
επαγγέλματος σε κανένα κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, το ζήτημα που θέτει δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής καμίας από τις οδηγίες που αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών 
προσόντων. Η αναφορά πρέπει επομένως να εξεταστεί υπό το πρίσμα της γενικής αρχής της 
μη εισαγωγής διακρίσεων που προβλέπεται στη Συνθήκη. 

Η Επιτροπή μελέτησε τις διατάξεις του ισπανικού νόμου 34/2006, ο οποίος θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις προσόντων για την απόκτηση του ισπανικού επαγγελματικού τίτλου του 
δικηγόρου. Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι, μέχρι την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόμου, για την 
εγγραφή στον ισπανικό δικηγορικό σύλλογο και την άσκηση του επαγγέλματος βάσει του 
ισπανικού επαγγελματικού τίτλου αρκούσε η κατοχή του τίτλου σπουδών «licenciatura en 
derecho» από ισπανικό πανεπιστήμιο ή η έκδοση από τις ισπανικές αρχές απόφασης για την 
αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας πτυχίου νομικής από ίδρυμα του εξωτερικού 
(διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ). Ο νόμος 34/2006 τροποποιεί το προαναφερθέν σύστημα· προβλέπει την 
παρακολούθηση προγράμματος πρόσθετης κατάρτισης και τη συμμετοχή σε εξετάσεις ως 
προϋποθέσεις για την απόκτηση του ισπανικού επαγγελματικού τίτλου του δικηγόρου. 

Ο νόμος δεν προβλέπει διαφορετική μεταχείριση των ισπανών υπηκόων και των υπηκόων 
των υπόλοιπων κρατών μελών. Ωστόσο, για τους σκοπούς της εφαρμογής ορισμένων 
μεταβατικών ρητρών (αποδοχής κεκτημένων δικαιωμάτων), προβλέπεται η διαφορετική 
μεταχείριση των κατόχων του απαιτούμενου ισπανικού τίτλου σπουδών και των κατόχων 
πτυχίων νομικής που έχουν αποκτηθεί σε άλλα κράτη μέλη. Υπάρχουν δύο διαφορετικά 
μεταβατικά μέτρα για κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες ατόμων. Οι κάτοχοι του 
ισπανικού τίτλου «licenciatura en derecho» είναι δυνατό να απαλλαγούν από τις νέες 
απαιτήσεις προσόντων εάν ξεκίνησαν τις νομικές τους σπουδές στην Ισπανία πριν από την 
έναρξη ισχύος του νόμου 34/2006, ακόμα και αν ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε μετά την 
έναρξη ισχύος του νόμου. Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού είναι 
δυνατό να απαλλαγούν εάν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν αποκτήσει τον τίτλο 
σπουδών τους και έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του τίτλου τους στην Ισπανία 
πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή πριν τις 30 Νοεμβρίου 2011.

Βάσει των πληροφοριών που παρείχε, ο αναφέρων εμπίπτει στην κατηγορία των ατόμων που 
επιδιώκουν να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελμα στην Ισπανία ζητώντας την αναγνώριση 
πτυχίου νομικής από ίδρυμα του εξωτερικού. Υπέβαλε αίτηση για την αναγνώριση της 
ακαδημαϊκής ισοτιμίας του ιταλικού τίτλου σπουδών «Laurea in Giurisprudenza» τον 
Σεπτέμβριο του 2012 και η θετική απόφαση ελήφθη στις 27 Σεπτεμβρίου 2012. Ως εκ τούτου, 
ο αναφέρων αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της μεταβατικής απαλλαγής, δεδομένου ότι 
υπέβαλε αίτηση αναγνώρισης του ιταλικού του πτυχίου μετά τις 30 Νοεμβρίου 2011, 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 34/2006. 

Προκειμένου να καθοριστεί το κατά πόσον οι διατάξεις της ισπανικής νομοθεσίας εισάγουν 
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διακρίσεις, θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να εξεταστεί εάν οι δύο κατηγορίες ατόμων τις οποίες 
αφορούν οι αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του νόμου 34/2006 μπορούν να θεωρηθούν 
ισότιμες στο πλαίσιο του επιδιωκόμενου στόχου των εν λόγω διατάξεων. Στόχος των 
διατάξεων είναι να παράσχουν, στα άτομα που διατύπωσαν την πρόθεσή τους να ασκήσουν 
το δικηγορικό επάγγελμα βάσει του ισπανικού επαγγελματικού τίτλου πριν από τη θέσπιση 
των αυστηρότερων απαιτήσεων, τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον τίτλο σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ίσχυαν όταν ξεκίνησαν τις σπουδές τους με απώτερο στόχο την απόκτηση του 
τίτλου. 

Για ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες μπορεί να μην έχει σημασία ο τόπος 
διεξαγωγής των σπουδών, δεδομένου ότι συνοδεύονται από κατάρτιση η οποία, είτε βάσει 
της νομοθεσίας της ΕΕ είτε εκ των πραγμάτων, είναι τυποποιημένη σε όλη την Ευρώπη. 
Συνεπώς, οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει ένα τέτοιο επάγγελμα σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να πραγματοποιήσει τις σπουδές του σε ένα 
πανεπιστήμιο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, δεδομένου ότι κάθε κράτος 
μέλος έχει διαφορετικό νομικό σύστημα, η απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου του 
δικηγόρου σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος εξαρτάται σε γενικές γραμμές από την 
απόκτηση ικανοτήτων σχετικών με το εθνικό δίκαιο του συγκεκριμένου κράτους μέλους. 
Επομένως, οι νομικές σπουδές βασίζονται ως επί το πλείστον στο συγκεκριμένο νομικό 
σύστημα, ακόμη και αν περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, καθώς και άλλα 
μαθήματα τα οποία είναι κοινά στα προγράμματα σπουδών των διαφόρων χωρών. Τούτο 
σημαίνει ότι δεν είναι παράλογο οι αρχές ενός κράτους μέλους να θεωρούν ότι η χρονική 
στιγμή κατά την οποία ένα άτομο διατυπώνει την πρόθεσή του να ασκήσει το δικηγορικό 
επάγγελμα στο συγκεκριμένο κράτος αντιστοιχεί στη χρονική στιγμή κατά την οποία είτε
ξεκίνησε τις νομικές σπουδές του στο συγκεκριμένο κράτος είτε υπέβαλε αίτηση για την 
αναγνώριση, από το εν λόγω κράτος, του πτυχίου νομικής από ίδρυμα του εξωτερικού. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι διατάξεις του εν 
λόγω ισπανικού νόμου αντιμετωπίζουν ισότιμα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, όλους τους πολίτες, 
οι οποίοι, πριν από την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων προσόντων, είχαν προβεί στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την ικανοποίηση των παλαιών απαιτήσεων, είτε ξεκινώντας τις 
σπουδές τους στο ισπανικό δίκαιο είτε επιδιώκοντας την αναγνώριση, από τις ισπανικές 
αρχές, πτυχίου νομικής από ίδρυμα του εξωτερικού. 

Συμπέρασμα

Προκύπτει ότι οι μεταβατικές διατάξεις του ισπανικού νόμου 34/2006 διασφαλίζουν την 
ισότιμη μεταχείριση παρόμοιων καταστάσεων, δηλαδή των ατόμων που κατά την έναρξη 
ισχύος των εν λόγω νέων απαιτήσεων είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν το 
επάγγελμα του δικηγόρου στην Ισπανία είτε ξεκινώντας τις σπουδές τους στο ισπανικό δίκαιο 
είτε προβαίνοντας στις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγραφή τους στον ισπανικό 
δικηγορικό σύλλογο, παρότι οι σπουδές τους είχαν λάβει χώρα στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, 
δεν προκύπτει ότι οι εν λόγω διατάξεις παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ.


