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Suġġett: Petizzjoni 0977/2012, imressqa minn Renato Tognini, ta’ ċittadinanza 
Taljana, rigward rikonoxximent fl-Italja tat-titolu professjonali ta’ 
“abogado” u tat-test ta’ kapaċità relatat

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqajjem mistoqsijiet dwar il-kriterji użati mill-Ministeru tal-Ġustizzja Taljan 
rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, b’mod speċifiku t-titolu Spanjol ta’ 
“abogado”.

B’mod partikolari, għal dak li jirrigwarda lil min għandu lawrja Taljana fil-liġi, jistaqsi jekk l-
hekk imsejħa miżuri ta’ kumpens u t-test ta’ kapaċità relatat humiex kompatibbli mad-
Direttiva 2005/36/KE.

Il-petizzjonant isostni wkoll li l-Ministeru tal-Ġustizzja Taljan maż-żmien biddel il-kriterji u 
l-kontenut tat-test tal-kapaċità billi żied is-suġġetti għall-eżami.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-30 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-petizzjonant jitlob valutazzjoni tal-konformità tal-kriterji użati mill-Ministeru tal-Ġustizzja 
Taljan biex jidentifika s-suġġetti tat-test ta’ kapaċità għall-avukati skont id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali mal-liġi tal-UE. 
B’mod partikolari, il-petizzjonant jirreferi għad-deċiżjoni meħuda mill-Ministeru tal-
Ġustizzja Taljan dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki miksuba fl-Italja u Spanja li jippermettu 
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lill-persuna li għandha dawn il-kwalifiki tipprattika skont it-titolu professjonali Spanjol ta’ 
“abogado”. 

Wara l-qari tad-deċiżjoni tal-Ministeru tal-Ġustizzja, jidher li s-suġġett tal-oġġezzjonijiet tal-
petizzjonant huwa aktar il-possibilità tal-ksib ta’ eżenzjoni kompleta mill-parti miktuba tat-
test milli l-identifikazzjoni tas-suġġetti.
L-ewwel nett, il-Kummissjoni se tistabbilixxi l-prinċipji ġenerali li jirriżultaw mil-liġi tal-UE 
dwar l-organizzazzjoni tal-miżuri ta’ kumpens, bħat-testijiet ta’ kapaċità. It-tieni, se 
tikkummenta dwar il-leġiżlazzjoni Taljana applikabbli u d-deċiżjoni speċifika msemmija mill-
petizzjonant.
Peress li l-Kummissjoni m’għandhiex l-informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward tad-
deċiżjoni speċifika (eż. il-provi formali tal-kwalifiki tal-applikant, it-test kollu tad-deċiżjoni, 
id-dettalji tar-rekwiżiti nazzjonali, eċċ.), ir-risposta se tiġi llimitata għal osservazzjonijiet
ġenerali. Konsegwentement, ir-risposta m’għandhiex titqies bħala ġudizzju definittiv tal-
konformità, jew xi mod ieħor, tad-deċiżjoni mal-liġi tal-UE. Ta’ min jinnota wkoll, f’dan ir-
rigward, li l-liġi tal-UE tagħti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru l-kompetenza 
ewlenija u livell konsiderevoli ta’ diskrezzjoni f’dan il-qasam, kif se jintwera hawn taħt.
*Il-liġi tal-UE:
L-Artikolu 13.1 tad-Direttiva 2005/36/KE jiddikjara:

Jekk l-aċċess jew l-eżerċizzju ta’ professjoni regolata fi Stat Membru ospitanti huwa 
kontinġenti fuq il-pussess ta’ kwalifiki professjonali, l-awtorità kompetenti ta’ dak l-
Istat Membru għandha tippermetti l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta’ dik il-professjoni, taħt 
l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tiegħu, lil applikanti li għandhom l-
attestazzjoni ta’ kompetenza jew provi ta’ kwalifiki formali meħtieġa minn Stat Membru 
ieħor sabiex jiksbu l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta’ dik il-professjoni fit-territorju tiegħu. 
(…)
Fi kliem ieħor, l-Istat Membru għandu jippermetti li ċittadin tal-UE jipprattika 
professjoni regolata, anke jekk hu jew hi kkwalifika/t għal din il-professjoni fi Stat 
Membru ieħor.

Madankollu, skont l-Artikolu 14.1:
L-Artikolu 13 ma jżommx lill-Istat Membru ospitanti milli jeħtieġ li l-applikant itemm 
perijodu ta’ adattament ta’ mhux aktar minn tliet snin jew li jagħmel test ta’ kapaċità 
jekk:
(a) il-perijodu tat-taħriġ li tiegħu jipprovdi prova (...) ikun ta’ mhux inqas minn sena 
iqsar minn dak meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti;
(b) it-taħriġ li rċieva jkopri sostanzjalment suġġetti differenti minn dawk koperti mill-
provi ta’ kwalifiki formali meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti;
(c) il-professjoni regolata fl-Istat Membru ospitanti tinkludi attività professjonali waħda 
jew aktar regolata li ma teżistix fil-professjoni korrispondenti fl-Istat Membru tal-oriġini 
tal-applikant (...) u dik id-differenza tikkonsisti f’taħriġ speċifiku li huwa meħtieġ fl-
Istat Membru ospitanti liema taħriġ ikopri suġġetti sostanzjalment differenti minn dawk 
koperti mill-attestazzjoni ta’ kompetenza jew il-provi ta’ kwalifiki formali tal-applikant.

Jirriżulta li l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ospitanti għandha tqabbel it-taħriġ 
li rċieva l-applikant għar-rikonoxximent ma’ dak meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti. It-
tqabbil jiġi bbażat kemm fuq il-perijodu kif ukoll fuq is-sustanza tat-taħriġ. L-objettiv 
ta’ test ta’ kapaċità huwa li l-applikant juri li – anke jekk it-taħriġ tiegħu jew tagħha 
kien iqsar jew kopra suġġetti sostenzjalment differenti minn dawk meħtieġa fl-Istat 
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Membru ospitanti – hu jew hi huma kapaċi jipprattikaw il-professjoni fl-Istat Membru 
ospitanti. 
“Suġġetti sostanzjalment differenti” huma definiti fl-Artikolu 14.4 bħala “suġġetti li l-
għarfien tagħhom huwa essenzjali għall-eżerċizzju tal-professjoni u li fir-rigward 
tagħhom it-taħriġ li l-migrant irċieva juri differenzi importanti fir-rigward tal-perijodu 
jew il-kontenut mit-taħriġ meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti”. 
Barra minn hekk, l-Artikolu 14.5 jirreferi għall-prinċipju ta’ proporzjonalità li jiddetta 
li “jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-ħsieb li jeħtieġ li l-applikant itemm perijodu 
ta’ adattament jew jagħmel test ta’ kapaċità, għandu l-ewwel jistabbilixxi jekk l-
għarfien miksub mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu fi Stat Membru 
jew f'pajjiż terz, huwiex ta’ natura li jkopri, b’mod sħiħ jew parzjali, id-differenza 
sostanzjali (...)”. 
Ċerti kriterji għall-identifikazzjoni tas-suġġetti tat-test ta’ kapaċità jistgħu jiġu 
konklużi permezz ta’ dawn id-dispożizzjonijiet:

i. Is-suġġetti għandhom ikunu meħtieġa minn persuni mħarrġa fl-Istat Membru 
ospitanti għall-aċċess għall-professjoni.

ii. Is-suġġetti ma jridux ikunu koperti mit-taħriġ irċevut mill-applikant fi 
kwalunkwe Stat Membru jew f’pajjiż terz.

iii. L-applikant ma weriex evidenza ta’ esperjenza professjonali li setgħet wasslet 
għall-kisba tal-għarfien tas-suġġetti.

iv. Is-suġġetti għandhom ikunu essenzjali għall-prattika tal-professjoni.

Dawn il-kundizzjonijiet kollha jridu jiġu sodisfati b’mod kumulattiv fir-rigward ta’ 
kwalunkwe suġġett li fuqu se jiġi ttestjat l-applikant. 
Għall-kuntrarju, id-Direttiva ma tgħid xejn dwar il-modalitajiet tat-test ta’ kapaċità. 
B’mod partikolari, ma tispeċifikax jekk it-test għandux ikun miktub jew orali jew it-
tnejn li huma. Dan jitħalla f’idejn l-awtoritajiet kompetenti li jinsabu f’pożizzjoni 
aħjar biex jiddeterminaw l-aqwa mezzi biex jiġi ttestjat l-applikant billi jieħdu 
inkunsiderazzjoni n-natura tal-professjoni, iċ-ċirkostanzi individwali tal-applikant u 
kwalunkwe kunsiderazzjonijiet prattiċi li għandhom jiġu kkunsidrati. Ovvjament, 
huma marbuta bil-prinċipju ta’ proporzjonalità. 
Il-Koordinaturi mill-Istati Membri kollha għad-Direttiva 2005/36/KE qablu fuq Kodiċi ta’ 
Kondotta li jipprovdi lill-awtoritajiet kompetenti bi gwida u referenza komuni għall-
applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva fil-prattika. Dan jiddefinixxi l-aqwa prattiki 
speċifiċi, aċċettabbli u mhux aċċettabbli, inklużi dawk relatati mat-testijiet ta’ kapaċità 
Madankollu, fil-Kodiċi ta’ Kondotta m’hemm l-ebda referenza għall-mistoqsijiet imqajma 
mill-petizzjoni. Il-Kodiċi jispeċifika biss il-frekwenza minima tat-test, jistabbilixxi l-obbligu 
għall-provvediment tal-informazzjoni kollha meħtieġa lill-applikanti u d-dritt tal-applikant li 
jerġa’ jagħmel it-test. 
*Il-liġi Taljana:
L-Artikolu 22 tad-Digriet Leġiżlattiv Taljan Nru 206 tad-9 ta’ Novembru 2007, jittrasponi 
b’fedeltà d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 2005/36/KE dwar il-miżuri 
kompensatorji, u jipprovdi l-qafas legali ġenerali għall-organizzazzjoni tat-testijiet ta’ 
kapaċità f’konformità mal-liġi tal-UE.
Id-Digriet Ministerjali Taljan Nru 191 tat-28 ta’ Mejju 2003 jipprovdi regoli ddettaljati għall-
organizzazzjoni tat-testijiet ta’ kapaċità għall-avukati. Skont l-Artikolu 2 tad-Digriet, it-test 
ta’ kapaċità jikkonsisti minn żewġ partijiet: dik miktuba u dik orali. Is-suġġetti li jistgħu jiġu 
koperti fit-test huma elenkati fl-Anness A tad-Digriet:
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1. Il-liġi kostituzzjonali
2. Il-liġi ċivili
3. Il-liġi kummerċjali
4. Il-liġi tax-xogħol
5. Il-liġi kriminali
6. Il-liġi amministrattiva
7. Il-liġi kriminali proċedurali
8. Il-liġi ċivili proċedurali
9. Id-dritt internazzjonali privat
10. Ir-regoli u d-deontoloġija professjonali
Fil-parti miktuba tal-eżami, l-applikanti għandhom jiktbu komponiment wieħed jew aktar 
dwar mhux aktar minn tlieta mis-suġġetti (wieħed minnhom jista’ jintgħażel mill-applikant) 
speċifikati fil-Grad ta’ rikonoxximent. (Nifhmu li “l--Grad ta’ rikonoxximent” huwa l--Grad 
maħruġ dwar l-applikant partikolari, bħala riżultat tat-tqabbil tal-kwalifiki tiegħu jew tagħha 
mar-rekwiżiti nazzjonali, bħal dak imsemmi mill-petizzjonant.) 
Il-parti orali tikkonċerna mhux aktar minn ħames suġġetti magħżula mill-applikant minn fost 
dawk elenkati fid-Digriet ta’ rikonoxximent, ħlief ir-regoli u d-deontoloġija professjonali. 
Għaldaqstant, id-Digriet Ministerjali jiddefinixxi s-suġġetti meħtieġa skont il-liġi nazzjonali u 
li huma essenzjali għall-prattika tal-professjoni, filwaqt li jippermetti għal deċiżjonijiet każ 
b’każ dwar is-suġġetti li dwarhom kull applikant individwali għandu jiġi ttestjat. Dan ma 
jqajjem l-ebda oġġezzjonijiet skont il-liġi tal-UE.
L-Artikolu 5 jipprovdi għal eżenzjoni mill-parti miktuba tat-test, meta l-applikant segwa linja 
ta’ taħriġ simili għal dik meħtieġa fl-Italja.  

Peress li d-Direttiva 2005/36/KE ma tispeċifikax il-forma li għandu jieħu t-test, eżenzjoni 
minn waħda mill-partijiet tat-test ma tqajjem l-ebda tħassib (għall-kuntrarju, tidher li tirrifletti 
l-prinċipju ta’ proporzjonalità) - sakemm tiġi applikata b'mod oġġettiv, konsistenti u 
nondiskriminatorju. 
* Id-Deċiżjoni ta’ Rikonoxximent li rċieva l-petizzjonant:
Fir-rigward tar-rifjut li l-petizzjonant jiġi eżentat mill-parti miktuba tat-test, dan jidher li hu 
ġġustifikat b’mod raġonevoli u oġġettiv. L-awtorità kompetenti tispjega li linja ta’ taħriġ 
simili tfisser kombinament ta’ diploma (laurea), perijodu ta’ taħriġ prattiku (tironcino) u 
eżami li jwassal għall-eżerċizzju tal-professjoni (esame di abilitazione). Dan tal-aħħar jidher 
li fil-format huwa simili għat-test ta’ kapaċità (jinvolvi kemm partijiet miktuba u kemm orali). 
Il-lista tas-suġġetti li jistgħu jiġu koperti f’dan l-eżami tinkludi s-suġġetti kollha elenkati 
b’referenza għat-test ta’ kapaċità. Qed jitqies li, sabiex kiseb aċċess għat-titolu ta’ “abogado”, 
il-petizzjonant kiseb biss diploma. Il-Kummissjoni m’għandhiex dettalji suffiċjenti dwar it-
taħriġ jew l-esperjenza professjonali tal-petizzjonant biex tiddetermina sa liema punt il-
kundizzjonijiet l-oħra setgħu ġew sodisfati. Hu x’inhu l-każ, l-awtorità kompetenti għandha 
primarjament tivvaluta dan fid-dawl tar-rekwiżiti nazzjonali. 
Fir-rigward tal-kwistjoni tal-identifikazzjoni tas-suġġetti tat-test ta’ kapaċità, nosservaw l-
ewwel nett li l-fatt li jkollok diploma Taljana fil-liġi mhux bilfors iwassal għal eżenzjonijiet 
mis-suġġetti li ġew koperti minn din id-diploma. Il-fatt li l-awtorità kompetenti qabblet il-
kwalifiki tal-applikant fil-proċedura ta’ rikonoxximent imur kontra r-rekwiżiti nazzjonali 
attwali. Qed jitqies li r-rekwiżiti nazzjonali ġew suġġetti għal bidliet matul iż-żmien li fih il-
petizzjonant segwa taħriġ fi Spanja, tal-anqas fir-rigward tal-perijodu (huwa jirreferi għas-
“sistema l-antika” li kienet tikkonsisti minn erba’ snin ta’ studju) u possibilment anke tas-
sustanza. 
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Barra minn hekk, peress li l-applikant kiseb biss diploma fl-Italja u ma kompliex ir-rekwiżiti 
Taljani l-oħra ta’ taħriġ prattiku u eżami li mid-dehra jservu biex iwessgħu l-għarfien fis-
suġġetti; jista’ jitqies li ma kisibx il-ħila fis-suġġetti fil-livell jew dettall meħtieġ. 
Konsegwentement, id-diploma Taljana tal-applikant għandha tittieħed inkunsiderazzjoni, 
imma tista’ tinstab insuffiċjenti biex tiġġustifika eżenzjoni minn suġġett partikolari. 
Abbażi ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni ma taqbilx mal-perspettiva tal-petizzjonant li 
sempliċi tqabbil tas-suġġetti iqajjem paradoss, peress li l-kontenut tat-test ta’ kapaċità 
jikkonsisti mill-istess suġġetti previsti fil-kors tal-lawrja Taljan; suġġetti li m'għandux 
jitqajjem dubju dwar l-għarfien tagħhom, peress li kien ġie approvat permezz tal-għoti ta’ 
lawrja fil-liġi – is-sistema l-antika – minn università Taljana.
Fir-rigward tal-punt sa fejn it-taħriġ u l-esperjenza professjonali sussegwenti tal-petizzjonant 
fl-Italja jintitolawh għal eżenzjoni minn suġġetti speċifiċi, il-Kummissjoni trid tillimita lilha 
nnifisha għad-dikjarazzjoni li dawn għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni mill-awtorità 
kompetenti. Il-Kummissjoni m’għandhiex għarfien suffiċjenti dwar id-dettalji tal-attivitajiet 
professjonali u korsijiet ta’ taħriġ addizzjonali tal-applikant biex tikkummenta aktar dwar id-
deċiżjoni tal-awtorità kompetenti li, barra minn hekk, ma ġietx riprodotta kollha. 

Konklużjoni 
Il-qafas legali globali għall-organizzazzjoni tat-testijiet ta’ kapaċità għall-avukati li jfittxu 
rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom fl-Italja jidher li hu konformi mal-liġi tal-UE. L-
informazzjoni pprovduta mill-petizzjonant ma tagħtix prova ta’ ksur tal-liġi tal-UE mill-
awtorità kompetenti Taljana fid-Digriet tagħha dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki tal-
petizzjonant. 


