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Vetoomus nro 82/2003, Petros-Constantinos Evangelatos , Kreikan kansalainen,
tutkintojen tunnustamisesta Kreikassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä, joka on suorittanut oikeustieteen tutkinnon ja jatkotutkintoja Grenoblen 
yliopistossa Ranskassa, ilmoittaa kirjautuneensa Kreikassa ammatilliseen opintokeskukseen
yliopisto-opintoja varten. Kun hän halusi rekisteröityä Ateenan asianajajayhdistykseen, häntä 
vaadittiin suorittamaan 18 kuukauden käytännön harjoittelu, minkä hän suorittikin. Lisäksi 
vaadittiin, että ulkomaisten tutkintotodistusten tunnustamista käsittelevä yliopistojen välinen 
keskus DIKATSA tunnustaa hänen tutkintonsa. Tätä varten DIKATSA vaati vetoomuksen 
esittäjältä todisteita opintojen aikaisesta oleskelusta kyseisessä maassa (sähkölaskut, 
puhelinlaskut jne.). Vetoomuksen esittäjä ei voinut esittää näitä todisteita, koska hän oli 
opiskellut Kreikassa ammatillisessa opintokeskuksessa, joka on kuitenkin Ranskan hallituksen 
ja opetusministeriön täysin hyväksymä oppilaitos. Lisäksi hänen tutkintotodistuksensa, joiden 
todisteena ovat kansalliset tutkintotodistukset, on todistettu oikeiksi vetoomustuomioistuimen 
yleisen syyttäjän toimistossa Grenoblessa, jossa yliopistokin sijaitsee. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää apua Euroopan parlamentilta, jotta DIKATSA ei voisi estää hänen ulkomailla 
saamiensa tutkintojen tunnustamista.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 4. syyskuuta 2003. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja (työjärjestyksen 175 artiklan 4 kohdan mukaisesti).

3. Komission vastaus, saatu 14. tammikuuta 2004

"Evangelatosilla on Ranskassa sijaitsevan Grenoblen yliopiston antama todistus oikeustieteen 
ensimmäisen asteen tutkinnosta (licence) ja perustutkinnosta (maîtrise). Hän suoritti tutkinnot 
opiskeltuaan Kreikassa ammatillisessa opintokeskuksessa. Sen jälkeen hän suoritti vuoden 
kestävän käytännön harjoittelun kreikkalaisessa asianajotoimistossa. Vetoomuksen esittäjä 
valittaa, että (a) Ateenan asianajajayhdistys on vaatinut hänen tutkintojensa akateemista 
tunnustamista Kreikan tutkintoja vastaaviksi, ennen kuin hän saa suorittaa tutkinnon, joka
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oikeuttaa hänet harjoittamaan asianajajan ammattia, ja että (b) akateemisesta tunnustamisesta 
vastaava Kreikan viranomainen, DIKATSA, on kieltäytynyt tunnustamasta hänen tutkintojaan 
sillä perusteella, että hän ei suorittanut osaa opinnoista Ranskan maaperällä. Vetoomuksen 
esittäjä väittää, että kumpikin päätös on korkeammasta koulutuksesta annettujen 
tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annetun 
direktiivin 89/48/ETY vastainen.

Komissio kommentoi asiaa seuraavasti:

(a) Vaatimus, joka koskee vetoomuksen esittäjän tutkintotodistuksen akateemista 
tunnustamista edellytyksenä osallistumiselle asianajajan ammatin harjoittamiseen 
oikeuttavaan tutkintoon

Direktiiviä 89/48/ETY sovelletaan ainoastaan täysin päteviin ammatinharjoittajiin. Tämä
direktiivi koskee vain sellaisten ammatillisten tutkintotodistusten haltijoita, joilla osoitetaan, 
että haltijalla on ammattipätevyys harjoittaa säänneltyä ammattia jäsenvaltiossa, josta hän on 
peräisin (ks. direktiivin 1 artiklan a kohdan kolmas alakohta). Vetoomuksen esittäjän 
antamien tietojen mukaan näyttää siltä, että hänellä on akateeminen pätevyys, mutta ei 
asianajajan ammatin harjoittamiseen Ranskassa vaadittavaa todistusta (CAPA – certificat 
d'aptitude à la profession d'avocat). Hänellä ei siis ole direktiivin 89/48/ETY mukaista 
kelpoisuutta saada ammatillista tunnustamista, eikä kyseisen direktiivin säännöksiä ole 
rikottu.

Jos kuitenkin vetoomuksen esittäjä työskentelee Kreikassa asianajajaharjoittelijana ja hänelle 
maksetaan siitä palkkaa, hänen tutkintotodistuksensa voidaan tunnustaa EY:n 
perustamissopimuksen nojalla. Italiaa vastaan nostetussa asiassa C-313/01, Morgenbesser, 
antamassaan tuomiossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin piti yhteisön oikeuden vastaisena 
sitä, että palkattuun asianajotoiminnan harjoitteluun hyväksymiselle asetettiin edellytykseksi 
muissa jäsenvaltioissa hankittujen oikeustieteellisten tutkintotodistusten akateeminen 
tunnustaminen. Se totesi, että jos asianajajaharjoittelijan työhön sisältyy palkattua toimintaa,
sovelletaan EY:n perustamissopimuksen 39 ja 43 artiklaan perustuvassa yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettuja periaatteita. Näiden periaatteiden mukaan 
kansallisten viranomaisten on verrattava asianomaisen henkilön tietoja, jotka ilmenevät 
lähtöjäsenvaltiossa tai vastaanottavassa jäsenvaltiossa hankitusta pätevyydestä tai 
ammattikokemuksesta, niihin tietoihin, joista kansallisessa laissa vaadittu tutkintotodistus 
todistaa. Jos vertailu osoittaa, että tiedot ovat vastaavat, tutkintotodistus on hyväksyttävä. Jos 
taas vertailu osoittaa vain osittaisen vastaavuuden, vastaanottavalla jäsenvaltiolla on oikeus 
vaatia asianomaista henkilöä osoittamaan, että tämä on hankkinut puuttuneet tiedot. 

Jotta edellä kuvattua analyysiä voitaisiin täydentää, komissio pyytää vetoomuksen esittäjältä 
lisätietoja selvittääkseen, juontaako akateemisen tunnustamisen tilanne tässä tapauksessa 
juurensa Kreikan laista ja saako asianajajaharjoittelija Kreikassa palkkaa.

(b) DIKATSAn kieltäytyminen tunnustamasta vetoomuksen esittäjän oikeustieteellisiä 
tutkintotodistuksia sillä perusteella, että hän ei ollut suorittanut osaa opinnoistaan 
Ranskassa

Komissiolle on ilmoitettu, että Kreikan viranomaiset kieltäytyvät tunnustamasta franchise-
sopimuksen mukaisesti annettuja tutkintotodistuksia. Franchise-sopimukset ovat kahden eri 
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jäsenvaltioissa (A ja B) sijaitsevan oppilaitoksen välisiä sopimuksia. Kun opiskelijat ovat 
läpäisseet kurssin jäsenvaltiossa B sijaitsevassa oppilaitoksessa ja suorittaneet jäsenvaltiossa 
A sijaitsevan oppilaitoksen standardien mukaisia tutkintoja, he saavat tutkintotodistuksen 
jäsenvaltion A oppilaitoksesta.

Italiaa vastaan nostetussa asiassa 13. marraskuuta 2003 antamassaan tuomiossa yhteisöjen 
tuomioistuin piti EY:n perustamissopimuksen 43 artiklan vastaisena sitä, että toisessa 
jäsenvaltiossa myönnettyjä tutkintotodistuksia ei tunnusteta sillä perusteella, että ne on 
annettu franchise-sopimuksen mukaisesti.

Komissio on aloittanut Kreikkaa vastaan kaksi rikkomisesta johtuvaa menettelyä, joissa 
kummassakin yksi väitteistä liittyy siihen, että kyseisessä maassa ei tunnusteta 
tutkintotodistuksia, jos ne on annettu franchise-sopimuksen mukaisesti. Päätös asian 
viemisestä yhteisöjen tuomioistuimeen on tehty toisen menettelyn osalta. Asian käsittely 
alkanee piakkoin."

4. Komission väliaikainen vastaus, saatu 19. lokakuuta 2004

"Vetoomuksen tekijää vaaditaan hankkimaan tutkintotodistukselleen akateeminen 
tunnustaminen, jotta hän voisi osallistua tutkintoon, jonka suorittaminen antaa oikeuden 
harjoittaa asianajajan ammattia. Tämän vuoksi hän on lähettänyt komissiolle muun muassa 
asianajajaharjoittelijoiden palkkausta koskevan asiakirja-aineiston. Asiakirjoja tutkitaan 
parhaillaan yhdessä toisen tapauksen kanssa, josta komissiolle on ilmoitettu ja josta on 
pyydetty lisätietoja."

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 28. helmikuuta 2007

"I. Tausta/Yhteenveto tosiasioista/Historia

"Vetoomuksen esittäjä väittää, että vaikka hän sai todistuksen ranskalaisen Grenoblen 
yliopiston oikeustieteellisestä tutkinnosta Kreikassa sijaitsevan vapaiden opintojen keskuksen 
välityksellä, Kreikan viranomaiset eivät tunnusta hänen tutkintonsa vastaavuutta ja sen vuoksi 
estävät häntä suorittamasta asianajajatutkintoa Kreikassa. Hän väittää myös, että Kreikan 
viranomaiset eivät sovella yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Morgenbesser (C-313/01)
antamasta tuomiosta johtuvia päätelmiä, vaan asettavat asianajotutkinnon suorittamisluvan 
ehdoksi vaaditun yliopistotutkinnon akateemisen tunnustamisen.

Komissio kertoi vetoomuksen esittäjälle 26.4.2006 päivätyssä kirjeessä viimeisimmät tiedot 
franchise-tutkintotodistuksen antamiseen ja lainsäädäntöasetukseen 3026/1954 
(asianajajalaki) liittyvistä toimista sekä pyysi häntä toimittamaan lisänäyttöä pyyntönsä 
tueksi. 

Komissio antoi vetoomusvaliokunnalle viimeisimmän tilannekatsauksen 20.6.2006 pidetyssä 
kokouksessaan."

II. Komission kommentit vetoomuksessa esitettyihin väitteisiin
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"Edellä mainittujen väitteiden osalta tilanne on nyt seuraava:
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a) Morgenbesser-päätöksen päätelmien väitetty soveltamatta jättäminen: Komissio tutki 
asian perusteellisesti. Saatuaan lopulta Kreikan viranomaisilta tyhjentävän vastauksen 
heinäkuussa 2006 lähettämäänsä ylimääräiseen viralliseen ilmoitukseen komissio 
katsoo, että Kreikan viranomaiset eivät enää riko EY:n perustamissopimuksen 43 ja 
49 artiklaa. Kreikan viranomaiset sanovat mahdollisuudesta työskennellä 
asianajotoiminnan harjoittelijana, että ulkomailla suoritetun oikeustieteellisen 
tutkintotodistuksen haltijat hyväksytään heti ja ilman lisämuodollisuuksia 
asianajajaharjoittelijoiden luetteloon (ei korvaavia toimia, vaikka Kreikan kansallisen 
lainsäädännön nojalla vaadittavat oikeudellisia erityiskysymyksiä koskevat tiedot 
olisivat puutteelliset). Käsitellessään lupaa suorittaa asianajajan loppututkinto
Kreikan viranomaiset selittävät, että käytössä olevan järjestelmän avulla 
asianajajaharjoittelijan tietoja ja taitoja voidaan vertailla perusteellisesti: 1) DOATAP-
keskus vertailee ennen asianajajatutkinnon suorittamista ulkomaisen oikeustieteellisen 
oppiarvon haltijan opiskelemia aineita niihin aineisiin, joita kreikkalaisen opiskelijan 
on opiskeltava saadakseen oikeustieteellisen oppiarvon. Sen jälkeen DOATAP
järjestää tutkinnot niissä oikeustieteellisissä oppiaineissa, jotka ovat pääasiallisesti
erilaisia vastaavissa kansallisissa oikeusjärjestelmissä (siviilioikeus, siviiliprosessi, 
perustuslaki). 2) Tämän jälkeen Ateenan asianajajayhdistys arvioi muun pätevyyden
(harjoitteluaika, harjoittelukokemus ulkomailla jne.).

b) Franchise-periaatteella suoritettujen opintojen yhteydessä myönnettyjen 
oikeustieteellisten tutkintotodistusten tunnustamatta jättäminen. Tässä tapauksessa on 
kyseessä ranskalaisen julkisen laitoksen, Grenoblen yliopiston, ja yksityisen 
kreikkalaisen oppilaitoksen (vapaa opintokeskus) välinen franchise-toiminta. Koska 
Kreikan viranomaiset eivät tunnusta vetoomuksen esittäjän oikeustieteellistä 
tutkintotodistusta, he rikkovat EY:n perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaa. 

Vaikka EY-tuomioistuin on jo kerran tehnyt päätöksen, joka koskee kahden julkisesti 
tunnustetun oppilaitoksen välisiä franchise-sopimuksia (asia C-209/01, Neri, vuonna 2003), ja 
todennut, että Italian viranomaisten päätös jättää tunnustamatta kyseisten sopimusten 
perusteella myönnettyjä tutkintotodistuksia on EY:n perustamissopimuksen 43 artiklan 
vastainen, komissio päätti haastaa Kreikan EY-tuomioistuimeen 4. heinäkuuta 2005 (asia C-
274/05). Syynä on se, että esitetyissä vastalauseissa on kaksi eri näkökohtaa: komissio vaati
EY-tuomioistuinta toteamaan, että jättämällä tunnustamatta tutkintotodistuksia (opettajan ja 
insinöörin tutkinnot), jotka on myönnetty franchise-periaatteella (EU:n jäsenvaltiossa 
sijaitsevan yleisesti tunnustetun oppilaitoksen ja yksityisen kreikkalaisen oppilaitoksen 
välinen sopimus), Kreikan viranomaiset rikkovat direktiiviä 89/48/ETY. 

III. Johtopäätökset
Komissio odottaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätöstä asiassa C-2005/274. Se 
ratkaisee, onko Kreikan viranomaisilla oikeus puolellaan heidän torjuessaan 
tutkintotodistukset, jotka on myönnetty julkisesti tunnustetun EU:ssa sijaitsevan oppilaitoksen 
ja yksityisen kreikkalaisen oppilaitoksen välillä tehdyn franchise-sopimuksen perusteella.
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