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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1453/2009, της Brigitte Maille Calgaro, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση του γαλλικού τίτλου νομικών σπουδών της από 
την πλευρά των ιταλικών αρχών

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει τη συμπεριφορά των ιταλικών αρχών της επαρχίας της Padua, οι 
οποίες δεν της αναγνώρισαν τον τίτλο νομικών σπουδών που απέκτησε στη Γαλλία, και το 
γεγονός αυτό δεν της επέτρεψε να κάνει την πρακτική της άσκηση σε ένα δικηγορικό γραφείο 
στην Ιταλία. Καταγγέλλει επίσης τη μεταχείρισή της από τον δήμο Cervarese Santa Croce 
στον οποίο υπέβαλε αίτηση για μια θέση «βοηθού διοίκησης στο νομικό τμήμα» στο πλαίσιο 
της οποίας ο γαλλικός της τίτλος σπουδών δεν συνυπολογίστηκε για τον γενικό διαγωνισμό. 
Ζητεί από τις ιταλικές αρχές να εφαρμόσουν την κοινοτική νομοθεσία σε ό,τι αφορά την 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ουσιαστικά το γεγονός ότι το πτυχίο νομικής της (δίπλωμα 
σπουδών δημοσίου δικαίου προηγμένου επιπέδου - diplôme d'études avancées en droit 
public) δεν αναγνωρίστηκε από τις ιταλικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, δεν της επετράπη η 
εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων της Padova προκειμένου να πραγματοποιήσει τα δύο έτη 
πρακτικής άσκησης σε ένα δικηγορικό γραφείο. Επίσης, καταγγέλλει ότι δεν έγινε δεκτή η 
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συμμετοχή της σε διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για τη θέση της βοηθού διοίκησης 
στο νομικό τμήμα. 

Θέτει δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τη δυνατότητα μη δικαστικής προσφυγής κατά των 
αρχών που δεν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο και το δεύτερο αφορά την αναγνώριση της 
ισοτιμίας των τίτλων σπουδών στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σε ό,τι αφορά τα καταγγελλόμενα γεγονότα, η αναφέρουσα δεν παρέχει έγγραφα που θα 
αποδείκνυαν την άρνηση εγγραφής στο μητρώο των δικηγόρων της Padova ή την άρνηση 
συμμετοχής σε διαγωνισμό πρόσληψης από τη διοικητική αρχή που διοργάνωνε τον 
διαγωνισμό. Επίσης δεν διευκρινίζει αν οι αρνήσεις αυτές ήταν απόλυτες ή τελούσαν υπό τον 
όρο της προσκόμισης εγγράφων που θα αποδείκνυαν ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τα 
προσόντα που λείπουν βάσει του ιταλικού δικαίου, προϋπόθεση που αποδέχεται η νομολογία
του Δικαστηρίου (βλ. απόφαση Morgenbesser, C- 313/01 της 13 Νοεμβρίου 2003, αιτ. σκέψη
70).

Το πρώτο της ερώτημα αφορά τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του ένας πολίτης της 
Ένωσης ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με άρνηση εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου χωρίς 
να καταφύγει σε δικαστική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Η απάντηση βρίσκεται στο 
δίκτυο Solvit στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί επικαλούμενη την απόφαση Morgenbesser
σχετικά με την αναγνώριση προσόντων για την πρόσβαση στην πρακτική άσκηση των 
δικηγόρων. Αυτή η απόφαση επιβεβαιώθηκε και διασαφηνίστηκε από την απόφαση Pesla (C-
345/08) της 10ης Δεκεμβρίου 2009.

Το δεύτερο ερώτημά της αφορά την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών στο 
πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου. Αυτή η αναγνώριση δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, 
σύμφωνα με την αναφέρουσα, με βάση τα άρθρα 10, 12, 14, 39, 43 και 149 ΕΚ. Αυτά τα 
άρθρα επικαλέστηκε το ιταλικό ακυρωτικό δικαστήριο στο προδικαστικό ερώτημα που το 
τελευταίο υπέβαλε στο Δικαστήριο στην υπόθεση Morgenbesser (C-313/01). Ωστόσο, το 
Δικαστήριο έλαβε υπόψη μόνο τα άρθρα 39 και 43 ΕΚ· στην πραγματικότητα, τα άρθρα 10, 
12 και 14 ΕΚ είναι πιο γενικές διατάξεις και το άρθρο 149 ΕΚ σχετικά με την εκπαίδευση 
αποκλείει κάθε εναρμόνιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών 
μελών (πρβλ. παράγραφο 4). Αυτές οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ ενσωματώθηκαν 
ουσιαστικά και στη Συνθήκη της Λισαβόνας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αντιστοίχως από τα άρθρα 3α, παράγραφος 3 ΕΕ, 18, 26, 45, 49 και 165 ΣΛΕΕ.

Η νομολογία Morgenbesser δεν αφορά καταρχήν αποκλειστικά το επάγγελμα του δικηγόρου. 
Άλλωστε, το δικαστήριο διαπιστώνει ότι η οδηγία 89/48/ΕΚ, που περιλαμβάνεται στην 
οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1, ισχύει για επαγγέλματα 
πλήρους ειδίκευσης, δηλαδή όχι για την ακαδημαϊκή ισοτιμία των τίτλων σπουδών υπό το 
πρίσμα του εν λόγω άρθρου 149 ΕΚ.

Συμπέρασμα

                                               
1 ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22 κ.ε.
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Η αναφορά δεν στοιχειοθετεί παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Η αναφέρουσα μπορεί να 
απευθυνθεί στο δίκτυο Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/) επικαλούμενη τη νομολογία
Morgenbesser.


