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Taljana, dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa ċittadin Taljan li, fl-2012, ingħata l-“Licenciatura en derecho” fi Spanja, 
wara li assigura l-approvazzjoni uffiċjali tal-lawrja tiegħu fil-liġi Taljana.

Sadanittant, il-Liġi 05/2012 emendat il-Liġi 34/06, li tirregola l-aċċess għall-professjoni ta’ 
avukat fi Spanja, li tintroduċi eżenzjonijiet għal dawk li ġew mogħtija t-titolu ta’ licenciado 
en derecho wara d-data tal-31 ta’ Ottubru 2011 u li tippermetti li ċ-ċittadini Spanjoli ma 
jagħmlux kors fil-livell ta’ Master jekk fi żmien sentejn isiru avukati prattikanti fil-qorti. Fir-
rigward ta’ barranin, huma biss dawk li applikaw għall-approvazzjoni tal-kwalifiki tagħhom 
qabel il-31 ta’ Ottubru 2011 li huma esklużi mir-rekwiżiti ġodda iżjed stretti biex isiru avukati 
prattikanti fil-qorti.

Il-petizzjonant hu tal-fehma li dan huwa ksur tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali u ksur tal-prinċipju fundamentali tad-dritt tal-UE li 
jipprevedi l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni abbażi taċ-ċittadinanza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-6 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-31 ta’ Jannar 2014

Bħala rimarka preliminari, il-Kummissjoni tixtieq tinnota li l-kwistjoni mqajma mill-
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petizzjonant hija simili għal dik imqajma fil-Petizzjoni 1507/2012 għall-mistoqsija bil-miktub 
E-004805/2013 EN. Għaldaqstant it-tweġiba tal-Kummissjoni se tkun konformi ma’ dawk 
maħruġa b’risposta għat-talbiet imsemmija.

Barra minn hekk, il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant ma tidhirx li hija relatata mar-
“rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali”, kif jissuġġerixxi t-titolu tal-petizzjoni. Abbażi 
tal-informazzjoni pprovduta, il-petizzjonant għandu lawrja akkademika fil-liġi imma ma ġie 
awtorizzat li jipprattika l-professjoni ta’ avukat fl-ebda Stat Membru u, għaldaqstant, ma jaqa’ 
fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-ebda Direttiva fil-qasam tar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali. Il-petizzjoni trid għaldaqstant titqies fid-dawl tal-prinċipju ġenerali ta’ 
nondiskriminazzjoni stabbilit fit-Trattat. 

Il-Kummissjoni eżaminat id-dispożizzjonijiet tal-Liġi Spanjola 34/2006 li tintroduċi rekwiżiti 
ta’ kwalifiki ġodda għall-ksib tat-titolu professjonali Spanjol ta’ “avukat”. Il-Kummissjoni 
tifhem li, sa meta daħlet fis-seħħ din il-Liġi, kien biżżejjed li wieħed jingħata l-lawrja 
“licenciatura en derecho” minn università Spanjola, jew jikseb mill-awtoritajiet Spanjoli 
deċiżjoni dwar l-“omologazzjoni” ta’ lawrja fil-liġi barranija (proċess ta’ rikonoxximent 
akkademiku li jmur lil hinn mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi tal-UE), sabiex jirreġistra mal-
qrati Spanjoli u jipprattika taħt it-titolu professjonali Spanjol. Il-Liġi 34/2006 timmodifika din 
is-sistema; din tipprevedi taħriġ addizzjonali u eżami bħala prekundizzjonijiet għall-ksib tat-
titolu Spanjol ta’ “avukat”. 

Il-Liġi ma tipprevedi l-ebda differenza fit-trattament bejn iċ-ċittadini Spanjoli u ċ-ċittadini ta’ 
Stati Membri oħra. Madankollu, jeżistu differenzi fir-rigward tat-trattament tad-detenturi tal-
lawrja Spanjola mitluba u d-detenturi tal-lawrji fil-liġi mogħtija fi Stati Membri oħra, għall-
għanijiet tal-applikazzjoni ta’ ċerti klawżoli tranżizzjonali (“grand-fathering”). Jeżistu żewġ 
miżuri tranżizzjonali separati għal kull waħda minn dawn il-kategoriji ta’ persuni. Id-detenturi 
tal-“licenciatura en derecho” Spanjola jistgħu jibbenefikaw minn eżenzjoni mir-rekwiżiti ta’ 
kwalifiki l-ġodda jekk bdew l-istudji legali tagħhom fi Spanja qabel id-dħul fis-seħħ tal-
Liġi 34/2006, anke jekk il-lawrja tagħhom ingħatat wara d-dħul fis-seħħ tal-Liġi. Id-detenturi 
ta’ diplomi barranin jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjoni jekk ikunu kkonkludew l-istudji 
tagħhom, ingħataw il-lawrji tagħhom u talbu “omologazzjoni” fi Spanja qabel id-dħul fis-seħħ 
tal-Liġi, jiġifieri fit-30 ta’ Novembru 2011.

Abbażi tal-informazzjoni pprovduta, il-petizzjonant jagħmel parti mill-kategorija ta’ persuni li 
qed jippruvaw jaċċessaw il-professjoni ta’ avukat fi Spanja permezz tal-omologazzjoni ta’ 
lawrja fil-liġi barranija: huwa talab l-“omologazzjoni” tal-lawrja “Laurea in Giurisprudenza” 
Taljana tiegħu f’Settembru 2012 u nħarġitlu deċiżjoni pożittiva fis-27 ta’ Settembru 2012. 
Għalhekk huwa eskluż mill-eżenzjoni tranżizzjonali peress li huwa ssottometta applikazzjoni 
għall-“omologazzjoni" tad-diploma Taljana tiegħu qabel id-dħul fis-seħħ tal-Liġi 34/2006 fit-
30 ta’ Novembru 2011. 

L-ewwel pass fid-determinazzjoni ta’ jekk id-dispożizzjonijiet tal-liġi Spanjola humiex 
diskriminatorji jrid ikun li jiġi stabbilit jekk iż-żewġ kategoriji ta’ persuni kkonċernati mid-
dispożizzjonijiet tranżizzjonali rispettivi tal-Liġi 34/2006 jistgħux jitqiesu bħala ugwali fil-
kuntest tal-objettiv imfittex minn dawn id-dispożizzjonijiet. Dan l-objettiv huwa li l-persuni li 
rreġistraw l-intenzjoni tagħhom li jipprattikaw il-liġi taħt it-titolu professjonali Spanjol qabel 
ma ġew introdotti r-rekwiżiti iżjed stretti jitħallew jibbenefikaw mill-possibbiltà li jiksbu t-
titolu f’konformità mar-rekwiżiti li kienu fis-seħħ fiż-żmien li fih wettqu l-istudji li jwasslu 
għall-ksib tat-titolu. 
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Għal xi attivitajiet professjonali, jista’ jkun irrilevanti fejn saru l-istudji, peress li dawn huma 
sostnuti b’taħriġ li, bis-saħħa tal-liġi tal-UE jew de facto, huwa standardizzat madwar l-
Ewropa. Għalhekk, xi ħadd li fl-aħħar mill-aħħar jixtieq jipprattika tali professjoni fi Stat 
Membru partikolari jista’ jiddeċiedi li jistudja f’università li tinsab fi Stat Membru ieħor. 
Madankollu, peress li kull Stat Membru għandu sistema legali distinta, il-ksib tat-titolu 
professjonali ta’ “avukat” ta’ Stat Membru partikolari b’mod ġenerali huwa sostnut minn 
kompetenza fil-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat Membru. Konsegwentement, l-istudji tal-liġi 
huma fil-biċċa l-kbira orjentati lejn dik is-sistema legali, anke jekk dawn jinkludu l-liġi 
Ewropea u dik internazzjonali u suġġetti oħra li jkunu komuni fil-programmi ta’ studji 
f’pajjiżi differenti. Dan ifisser li huwa raġonevoli li l-awtoritajiet ta’ Stat Membru 
jiddefinixxu l-mument meta xi ħadd jirreġistra l-intenzjoni tiegħu li jipprattika fil-liġi ta’ dak 
l-Istat bħala l-mument meta jew dan iwettaq l-istudji fil-liġi ta’ dak l-Istat inkella jitlob l-
“omologazzjoni” ta’ lawrja fil-liġi barranija f’dak l-Istat. 

Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet, irid jiġi konkluż li d-dispożizzjonijiet tal-liġi 
Spanjola inkwistjoni jittrattaw b’mod ugwali lil kull min, irrispettivament miċ-ċittadinanza, 
qabel id-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti ta’ kwalifiki l-ġodda ħa passi biex jissodisfa r-rekwiżiti l-
antiki jew billi jwettaq studji fil-liġi Spanjola nkella billi jfittex ir-rikonoxximent ta’ lawrja 
fil-liġi barranija mill-awtoritajiet Spanjoli. 

Konklużjoni

Id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali tal-Liġi Spanjola 34/2006 jidhru li jiżguraw trattament 
ugwali ta’ sitwazzjonijiet simili, jiġifieri l-persuni li fiż-żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dawn id-
dispożizzjonijiet il-ġodda wrew ix-xewqa li jsiru membri tal-professjoni legali Spanjola, jew 
billi impenjaw ruħhom fi studji tal-liġi Spanjola nkella billi ħadu l-passi neċessarji biex 
jirreġistraw bħala avukati Spanjoli minkejja li studjaw liġi barranija. Bħala tali, dawn ma 
jidhrux li jiksru l-liġi tal-UE.


