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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0977/2012, του Renato Tognini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου του «δικηγόρου» στην Ιταλία και τη 
σχετική δοκιμασία επάρκειας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από το 
υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και 
συγκεκριμένα του τίτλου του «δικηγόρου» που χορηγείται από ισπανικά πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους κατόχους ιταλικού πτυχίου νομικής, διερωτάται κατά πόσον τα 
λεγόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και η σχετική δοκιμασία επάρκειας είναι συμβατά με την 
οδηγία 2005/36/ΕΚ.

Ο αναφέρων υποστηρίζει επίσης ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας θα έπρεπε να έχει 
τροποποιήσει, συν τω χρόνω, τα κριτήρια και το περιεχόμενο της δοκιμασίας επάρκειας, 
διευρύνοντας τα θέματα εξέτασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο αναφέρων ζητεί να αξιολογηθεί κατά πόσον τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το υπουργείο 
Δικαιοσύνης της Ιταλίας για να προσδιορίσει τα θέματα της δοκιμασίας επάρκειας για 
δικηγόρους, σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων, συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ο αναφέρων παραπέμπει 
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συγκεκριμένα σε απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης της Ιταλίας σχετικά με την 
αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν στην Ιταλία και την Ισπανία και τα οποία 
παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα άσκησης δραστηριοτήτων υπό τον ισπανικό 
επαγγελματικό τίτλο του «δικηγόρου» (abogado).

Από την ανάγνωση της απόφασης του υπουργείου Δικαιοσύνης διαφαίνεται ότι το θέμα της 
καταγγελίας του αναφέροντα δεν συνίσταται τόσο στον προσδιορισμό των θεμάτων, όσο στη 
δυνατότητα εξασφάλισης πλήρους εξαίρεσης από το γραπτό μέρος της δοκιμασίας.
Η Επιτροπή θα αναφέρει αρχικά τις γενικές αρχές που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ 
σχετικά με την οργάνωση αντισταθμιστικών μέτρων, όπως είναι οι δοκιμασίες επάρκειας. Στη 
συνέχεια, θα σχολιαστεί η ισχύουσα ιταλική νομοθεσία και η συγκεκριμένη απόφαση για την 
οποία κάνει λόγο ο αναφέρων.
Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη 
συγκεκριμένη απόφαση (πχ τους τίτλους των προσόντων του αιτούντος, το πλήρες κείμενο 
της απόφασης, λεπτομέρειες για τις εθνικές απαιτήσεις, κλπ), η απάντηση θα περιοριστεί σε 
γενικές παρατηρήσεις. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να εκληφθεί ως οριστική κρίση σχετικά με 
τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση της απόφασης με τη νομοθεσία της ΕΕ. Πρέπει επίσης 
να επισημανθεί, εν προκειμένω, ότι η νομοθεσία της ΕΕ παρέχει στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών την κύρια αρμοδιότητα και ένα σημαντικό βαθμό διακριτικής ευχέρειας στον 
τομέα αυτόν, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω.
* Νομοθεσία της ΕΕ:
Το άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ορίζει τα εξής:

Εάν σε ένα κράτος μέλος υποδοχής απαιτείται για την ανάληψη ή την άσκηση 
νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος η κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών 
προσόντων, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους παρέχει την δυνατότητα 
ανάληψης του οικείου επαγγέλματος και της άσκησής του, υπό τους ίδιους όρους με 
εκείνους που ισχύουν για τους υπηκόους του, στους αιτούντες που είναι κάτοχοι της 
βεβαίωσης επάρκειας ή του τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείται από άλλο κράτος μέλος 
για την ανάληψη ή την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος στην επικράτειά του. (…)
Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ τη 
δυνατότητα να ασκούν νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα ακόμα και αν έχουν 
αποκτήσει τα προσόντα για το επάγγελμα αυτό σε άλλο κράτος μέλος.

Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1:
Το άρθρο 13 δεν κωλύει το κράτος μέλος υποδοχής να απαιτεί από τον αιτούντα την 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ' ανώτατο όριο, ή 
την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εφόσον η διάρκεια της εκπαίδευσης που επικαλείται (...) είναι μικρότερη κατά 
τουλάχιστον ένα έτος από εκείνη που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής·
β) εφόσον η εκπαίδευση που έχει λάβει αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς 
διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τον απαιτούμενο τίτλο εκπαίδευσης 
στο κράτος μέλος υποδοχής·
γ) εφόσον το νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής 
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικώς κατοχυρωμένες επαγγελματικές 
δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος 
καταγωγής του αιτούντος (...) και εφόσον η εν λόγω διαφορά συνίσταται στη 
συγκεκριμένη εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής και η οποία 
αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη 
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βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.
Συνεπώς, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής πρέπει να συγκρίνει την 
εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών την αναγνώριση με την απαιτούμενη εκπαίδευση 
στο κράτος μέλος υποδοχής. Η σύγκριση βασίζεται τόσο στη διάρκεια όσο και στο 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Στόχος της δοκιμασίας επάρκειας είναι να αποδείξει ο 
αιτών ότι - ακόμα και εάν η εκπαίδευση του ήταν μικρότερης διάρκειας ή κάλυπτε 
τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από τους απαιτούμενους στο κράτος μέλος 
υποδοχής - είναι ικανός να ασκήσει το επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής. 
Οι «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 4 
ως «τομείς των οποίων η γνώση είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος 
και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο μετανάστης παρουσιάζει 
σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά τη διάρκεια ή το περιεχόμενο σε σχέση με την 
εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής». 
Παράλληλα, το άρθρο 14 παράγραφος 5 αναφέρεται στην αρχή της αναλογικότητας η 
οποία ορίζει ότι «εάν το κράτος μέλος υποδοχής προτίθεται να απαιτήσει από τον 
αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή την υποβολή του 
σε δοκιμασία επάρκειας, πρέπει κατ' αρχάς να εξακριβώσει κατά πόσον οι γνώσεις 
που έχει αποκτήσει ο αιτών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας του σε 
κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα είναι ικανές να καλύψουν, πλήρως ή μερικώς, την 
ουσιώδη διαφορά (…)». 
Ορισμένα κριτήρια για τον εντοπισμό των θεμάτων της δοκιμασίας επάρκειας 
μπορούν να συναχθούν από τις ακόλουθες διατάξεις:

i. Τα θέματα πρέπει να απαιτούνται από άτομα που έχουν εκπαιδευθεί στο 
κράτος μέλος υποδοχής για πρόσβαση στο επάγγελμα.

ii. Τα θέματα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση που έχει λάβει ο 
αιτών σε οιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα.

iii. Ο αιτών δεν έχει αποδείξει ότι διαθέτει επαγγελματική πείρα η οποία θα 
μπορούσε να έχει οδηγήσει στην απόκτηση γνώσης των θεμάτων.

iv. Τα θέματα πρέπει να είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται σωρευτικώς όσον αφορά οιοδήποτε 
θέμα στο οποίο πρόκειται να εξεταστεί ο αιτών. 
Από την άλλη πλευρά, η οδηγία δεν αναφέρεται στις λεπτομέρειες της δοκιμασίας 
επάρκειας. Συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζει κατά πόσον η δοκιμασία πρέπει να έχει 
γραπτή ή προφορική μορφή ή και τα δύο. Η σχετική απόφαση εναπόκειται στις 
αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι οι πλέον ενδεδειγμένες για να καθορίσουν τα 
καλύτερα μέσα για τη δοκιμασία των αιτούντων, συνυπολογίζοντας τη φύση του 
επαγγέλματος, τη μεμονωμένη περίπτωση του εκάστοτε αιτούντος, καθώς και τυχόν 
πολιτικές παραμέτρους που ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όπως είναι 
φυσικό, στη διαδικασία αυτή δεσμεύονται από την αρχή της αναλογικότητας. 
Συντονιστές από όλα τα κράτη μέλη για την οδηγία 2005/36/ΕΚ ενέκριναν έναν κώδικα 
δεοντολογίας ο οποίος παρέχει στις αρμόδιες αρχές καθοδήγηση και ένα κοινό σημείο 
αναφοράς για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας στην πράξη. Ο εν λόγω κώδικας 
ορίζει συγκεκριμένες βέλτιστες, αποδεκτές και μη αποδεκτές πρακτικές, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με δοκιμασίες επάρκειας. Εντούτοις, ο 
κώδικας δεοντολογίας δεν αναφέρεται στα ζητήματα που εγείρει η αναφορά, αλλά 
προσδιορίζει μόνο την ελάχιστη συχνότητα διεξαγωγής της δοκιμασίας και διασφαλίζει την 
υποχρέωση παροχής των αναγκαίων πληροφοριών στον αιτούντα, καθώς και το δικαίωμα του 
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αιτούντα να επαναλάβει τη δοκιμασία. 
* Ιταλικό δίκαιο:
Το άρθρο 22 του ιταλικού νομοθετικού διατάγματος αριθ. 206 της 9ης Νοεμβρίου 2007 
μεταφέρει πιστά τις διατάξεις του άρθρου 14 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για τα αντισταθμιστικά 
μέτρα, ορίζοντας το γενικό νομικό πλαίσιο για τη διοργάνωση δοκιμασιών επάρκειας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ.
Το ιταλικό υπουργικό διάταγμα αριθ. 191 της 28ης Μαΐου 2003 προβλέπει λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση δοκιμασιών επάρκειας για δικηγόρους. Σύμφωνα με το 
άρθρο 2 του εν λόγω διατάγματος, οι δοκιμασίες επάρκειας αποτελούνται από δύο μέρη: το 
γραπτό και το προφορικό. Τα θέματα που μπορούν να καλύπτουν οι δοκιμασίες 
απαριθμούνται στο παράρτημα Α του διατάγματος.
1. Συνταγματικό δίκαιο
2. Αστικό δίκαιο
3. Εμπορικό δίκαιο
4. Εργατικό δίκαιο
5. Ποινικό δίκαιο
6. Διοικητικό δίκαιο
7. Δικονομικό ποινικό δίκαιο
8. Δικονομικό αστικό δίκαιο
9. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
10. Επαγγελματικοί κανόνες και δεοντολογία
Στο γραπτό μέρος της εξέτασης, οι αιτούντες πρέπει να συντάξουν μία ή περισσότερες 
γραπτές ασκήσεις για το πολύ τρία εκ των θεμάτων που ορίζονται στο διάταγμα περί 
αναγνώρισης (ένα από αυτά μπορεί να επιλεχθεί από τον αιτούντα). (Ως «διάταγμα περί 
αναγνώρισης» νοείται το εκδοθέν διάταγμα που αφορά τον συγκεκριμένο αιτούντα, μετά τη 
σύγκριση των προσόντων του με τις εθνικές απαιτήσεις, όπως αυτό στο οποίο παραπέμπει ο 
αναφέρων). 
Το προφορικό μέρος περιλαμβάνει το πολύ πέντε θέματα τα οποία επιλέγει ο αιτών μεταξύ 
των παρατιθέμενων στο διάταγμα περί αναγνώρισης, εκτός από τους επαγγελματικούς 
κανόνες και τη δεοντολογία. 
Επομένως, το υπουργικό διάταγμα ορίζει τα θέματα που απαιτεί η εθνική νομοθεσία και τα 
οποία είναι απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα 
λήψης αποφάσεων κατά περίπτωση σχετικά με τα θέματα στα οποία πρέπει να εξεταστεί ο 
εκάστοτε αιτών. Αυτό δεν αντιτάσσεται στη νομοθεσία της ΕΕ.
Το άρθρο 5 προβλέπει εξαίρεση από το γραπτό μέρος της εξέτασης εάν ο αιτών έχει 
ακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο είναι ανάλογο του προγράμματος που 
απαιτείται στην Ιταλία.  

Δεδομένου ότι η οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν προσδιορίζει τη μορφή που πρέπει να έχει η 
δοκιμασία, η εξαίρεση από κάποιο μέρος αυτής δεν εγείρει ανησυχίες (αντιθέτως, φαίνεται να 
συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας) - εφόσον εφαρμόζεται κατά τρόπο αντικειμενικό, 
συνεπή και αμερόληπτο. 
* Απόφαση περί αναγνώρισης την οποία έλαβε ο αναφέρων
Όσον αφορά την άρνηση εξαίρεσης του αναφέροντος από το γραπτό μέρος της δοκιμασίας, η 
απόφαση αυτή φαίνεται λογικά και αντικειμενικά δικαιολογημένη. Η αρμόδια αρχή εξηγεί ότι 
ένα ανάλογο πρόγραμμα κατάρτισης θα περιλάμβανε συνδυασμό διπλώματος (laurea), 
περιόδου πρακτικής άσκησης (tirocinio) και εξέτασης για παροχή του δικαιώματος άσκησης 
του επαγγέλματος (esame di abilitazione). Η προαναφερθείσα εξέταση φαίνεται να έχει 
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παρόμοια μορφή με τη δοκιμασία επάρκειας (περιλαμβάνει γραπτό και προφορικό μέρος). Ο 
κατάλογος των θεμάτων που μπορεί να καλύπτει η εξέταση αυτή περιλαμβάνει όλα τα θέματα 
που απαριθμούνται στον κατάλογο για τη δοκιμασία επάρκειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
προκύπτει ότι ο αιτών διαθέτει μόνο δίπλωμα για πρόσβαση στον τίτλο του «δικηγόρου» 
(abogado). Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με την κατάρτιση ή την 
επαγγελματική πείρα του αναφέροντος, προκειμένου να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό 
ενδεχομένως καλύπτονται οι λοιπές προϋποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα αυτό 
πρέπει να αξιολογηθεί από την αρμόδια αρχή υπό το πρίσμα των εθνικών απαιτήσεων. 
Σε σχέση με το ζήτημα προσδιορισμού των θεμάτων για τη δοκιμασία επάρκειας, 
επισημαίνεται αρχικά ότι η κατοχή ιταλικού διπλώματος Νομικής δεν οδηγεί απαραιτήτως σε 
εξαίρεση από τα θέματα που καλύπτει το δίπλωμα αυτό. Η σύγκριση των προσόντων του 
αιτούντα από την αρμόδια αρχή κατά τη διαδικασία αναγνώρισης αντίκειται στις ισχύουσες 
εθνικές απαιτήσεις. Εξυπακούεται ότι οι εθνικές απαιτήσεις έχουν υποστεί αλλαγές κατά την 
περίοδο που ο αναφέρων παρακολουθούσε εκπαίδευση στην Ισπανία, τουλάχιστον σε σχέση 
με τη διάρκεια (αναφέρεται στο παλαιό σύστημα το οποίο περιλάμβανε τέσσερα έτη 
σπουδών), καθώς και ενδεχομένως σε σχέση με το περιεχόμενο. 
Επιπλέον, δεδομένου ότι ο αιτών απέκτησε μόνο το δίπλωμα στην Ιταλία και δεν ικανοποιεί 
τις λοιπές προϋποθέσεις που ισχύουν στην Ιταλία σε σχέση με την πρακτική άσκηση και την 
εξέταση, οι οποίες προφανώς προσφέρουν περαιτέρω γνώση των θεμάτων, μπορεί να 
συναχθεί ότι δεν κατέχει τα θέματα στο απαιτούμενο επίπεδο ή βάθος. Ως εκ τούτου, το 
ιταλικό δίπλωμα του αιτούντα πρέπει να προσμετρηθεί, αλλά ενδέχεται να κριθεί ανεπαρκές 
για χορήγηση εξαίρεσης από συγκεκριμένο θέμα. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την άποψη του αναφέροντα ότι η απλή 
σύγκριση των θεμάτων […] θα δημιουργούσε μια παράδοξη κατάσταση, διότι το περιεχόμενο 
της δοκιμασίας επάρκειας θα περιλάμβανε τα ίδια θέματα που παρέχονται στον ιταλικό κύκλο 
σπουδών και η γνώση των θεμάτων αυτών δεν θα πρέπει να αμφισβητείται εφόσον έχει 
αποδειχθεί μέσω της απόκτησης του πτυχίου Νομικής - του παλαιού συστήματος - από 
ιταλικό πανεπιστήμιο.
Όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η μετέπειτα επαγγελματική κατάρτιση και πείρα του 
αναφέροντα στην Ιταλία του παρέχει το δικαίωμα εξαίρεσης από συγκεκριμένα θέματα, η 
Επιτροπή οφείλει να περιοριστεί στη διαβεβαίωση ότι τα προσόντα αυτά πρέπει να ληφθούν 
υπόψη από την αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς γνώσεις σχετικά με τις 
λεπτομέρειες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της περαιτέρω κατάρτισης του 
αιτούντα προκειμένου να αναφερθεί περαιτέρω στην απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία, 
επιπλέον, δεν παρατίθεται εξ ολοκλήρου. 

Συμπέρασμα
Το γενικό νομικό πλαίσιο για τη διοργάνωση δοκιμασιών επάρκειας για δικηγόρους που 
επιθυμούν αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Ιταλία φαίνεται να 
συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων δεν αποδεικνύουν 
παραβίαση της νομοθεσία της ΕΕ από την αρμόδια αρχή της Ιταλίας όσον αφορά το διάταγμά 
της για την αναγνώριση των προσόντων του αναφέροντος. 


