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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Petros-Konstantinos Evangelatou, görög állampolgár által benyújtott , 82/2003 sz. 
petíció a képesítések Görögországban történő elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának jogi diplomája van, ezenkívül a Grenoble-i egyetemen 
(Franciaország) további posztgraduális képesítéseket is szerzett. Erre az egyetemre egy 
görögországi szabadegyetem közvetítésével iratkozott be. Amikor felvételét kérte az athéni 
ügyvédi kamaránál, azon kívül, hogy 18 hónapos bojtári időszakot kértek tőle (amit letöltött), 
azt kérték, hogy honosíttassa végzettségeit a DIKATSA [Külföldön szerzett végzettségeket 
honosító egyetemközi központ]-nál. A diplomák honosításához a DIKATSA szintén 
különböző dokumentumok benyújtását kérte annak igazolására, hogy a kérelmező az érintett 
államban tartózkodott a tanulmányai időtartamára (villany-, telefonszámlák, stb.). A petíció 
benyújtója nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, mert tanulmányai Görögországban 
zajlottak a szabadegyetemen, amelyet a francia Állam és a francia Oktatásügyi Minisztérium 
teljes jogú felsőfokú képzésnek ismer el, és amely által kiadott diplomák nemzeti 
végzettségek oklevelei, melyeket a Grenoble-i fellebbviteli bíróság főügyészi hivatala 
láttamozott, amely egyben a fenti egyetem székhelye is. A petíció benyújtója kéri az Európai 
Parlament beavatkozását, hogy a DIKATSA ne akadályozza többet a külföldön megszerzett 
szakképesítések elismerését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2003. szeptember 4. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 175. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2004. január 14-én kapott válasz.

Evangelatos úrnak olyan jogi diplomája és doktorátusa van, melyet a Grenoble-i egyetem 
állított ki Franciaországban. Ezeket a diplomákat egy görögországi székhelyű szabadegyetem 
közbejöttével szerezte meg. Ezután egyéves ügyvédbojtári gyakorlatot töltött le egy ügyvédi 
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irodában, Görögországban. A petíció benyújtójának panasza arra terjed ki, hogy a) az athéni 
ügyvédi kamara kérte tőle, hogy diplomáit az akadémia a megfelelő görög diplomákkal 
egyenértékűnek ismerje el, mielőtt az ügyvédi vizsga letételét engedélyezték volna a számára, 
és b) az akadémiai elismerésre illetékes görög hatóság (DIKATSA) visszautasította a 
diplomák elismerését azon az alapon, hogy tanulmányainak egy részét nem francia területen 
végezte. A petíció benyújtója állítása szerint mindkét döntés ellentétes a 89/48/EGK 
irányelvvel, amely bevezetett egy „általános rendszert” a felsőoktatási szakmai képzés 
lezárására kiadott diplomák elismerésére.

A petícióra a Bizottság az alábbi észrevételeket teszi:

a) A petíció benyújtója diplomáját illetően akadémiai elismerés követelése az ügyvédi vizsga 
letételéhez

A 89/48/EGK. sz. Irányelv csak a teljes felsőfokú végzettségű minősített szakemberekre 
alkalmazható. Csak a szakképzettséget adó diplomák tulajdonosai – azaz akinek a diplomája 
azt tanúsítja, hogy az illető a származási Tagállamában jogosult a szabályozott körbe tartozó 
szakmáját gyakorolni (lásd az Irányelvben az 1. cikk a) pont, harmadik francia bekezdést) –
részére kedvező az irányelv. A petíció benyújtója által szolgáltatott információ szerint neki 
akadémiai diplomái vannak, de nem rendelkezik az ügyvédi alkalmassági bizonyítvánnyal 
(CAPA), azzal a diplomával, melyet az ügyvédi szakma gyakorlásához megkövetelnek 
Franciaországban. Ezért nem ismerhető el a szakképzettsége a 89/48/EGK. sz. Irányelvben 
foglaltak szerint. Tehát nem sértették meg az irányelv rendelkezéseit.

Azonban, mivel a petíció benyújtója Görögországban dolgozik ügyvédbojtári minőségben, és 
ebből a tevékenységből jövedelme származik, az EU Szerződés rendelkezéseit kielégítő 
diplomája elismerhető. A Morgenbesser ügyben (C-313/01) meghozott ítéletben, amely 
elmarasztalta Olaszországot, a Bíróság összeegyeztethetetlennek minősítette a közösségi 
joggal, hogy az ügyvédbojtári gyakorlat tevékenységére történő felvételhez a más tagállamban 
megszerzett jogi diplomákat előzetes akadémiai elismeréshez kötötték. A Bíróság 
megállapította, hogy amikor az ügyvédbojtári tevékenység jövedelmet hozó tevékenységgel 
jár együtt, a rá hatályos alapelvek a saját joghatóságát megalapozó EK Szerződés 39. és 43. 
cikkeiből vezetendők le. Ezen alapelvek szerint, a nemzeti hatóságok kötelesek 
összehasonlítani az érdekelt ismereteit, melyet minősítései igazolnak, vagy a szakmai 
gyakorlata során szerzett meg, akár abban az Államban, ahonnan érkezett, akár a befogadó 
Államban, a nemzeti törvény szerint megkívánt diplomával igazoltan. Ha az összehasonlító 
vizsgálat kimutatja, hogy az ismeretek egyenértékűek, a diplomát el kell ismerni. Ha ezzel 
szemben a vizsgálat azt mutatja ki, hogy az egyezés csak részleges, a befogadó Állam 
megkövetelheti, hogy az érintett mutassa ki, hogy megszerezte a hiányzó tudásanyagot.

A fenti elemzés kiegészítésére a Bizottság kiegészítő információt fog kérni a petíció 
benyújtójától, hogy megtudja, hogy különösen az akadémiai elismerés követelményét az ő 
esetében a görög törvényből vezették-e le, és hogy az ügyvédbojtári gyakorlat fizetett 
tevékenység-e Görögországban.
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b) A DIKATSA részéről a petíció benyújtója jogi diplomája elismerésének elutasítása azon az 
alapon, hogy tanulmányai egy részét sem végezte Franciaországban

A Bizottság előtt ismeretes, hogy a görög hatóságok elutasítják a mentességi (társegyetemi) 
megállapodások keretében kiadott diplomák elismerését. A mentességi megállapodás lényege 
egy A Tagállamban székelő oktatási intézmény és egy B Tagállamban székelő oktatási 
intézménye között megkötött olyan megállapodás, mely szerint, ha valaki a tanulmányait a B 
Tagállamban levő létesítményben végezte el és a sikeres vizsgái kielégítik az A Tagállamban 
székelő létesítmény előírásait, a hallgató részére kiadják a diplomát az A Tagállamban székelő 
létesítményben.

A Bíróság a Neri ügyben 2003.11.13-án kimondott ítéletében elmarasztalta Olaszországot és 
az EK Szerződés 43. cikkébe ütközőnek mondta ki a más Tagállamok által kiadott diplomák 
elismerésének elutasítását azon az alapon, hogy mentességgel lettek kiadva.

A Bizottság két szabálysértési eljárást indított Görögország ellen, amelyek közül az egyik 
vádpont az, hogy a diplomák elismerését elutasítják azon az alapon, hogy mentességgel lettek 
kiadva. Az egyik eljárásban elrendelték a végrehajtást; ez rövidesen meg is történik.

4. A Bizottságtól 2004. október 19-én kapott ideiglenes válasz.

Ami a petíció benyújtója diplomájának akadémiai elismerése követelményét illeti az ügyvédi 
vizsgán való részvételhez, a Bizottság kiegészítő információt kapott a panaszostól, mely 
szerint az ügyvédbojtári gyakorlat fizetett tevékenység-e Görögországban. Ezt a 
dokumentációt vizsgálják egy másik esettel összefüggésben is, amely a Bizottság tudomására 
jutott, és amelyhez kiegészítő információt kértek.

5. A Bizottságtól 2007. február 28-án kapott kiegészítő válasz.

I. Háttér/A tények összegzése/Előzmények
A petíció benyújtója azt állítja, hogy a görög hatóságok annak ellenére nem ismerik el 
egyenértékűnek a diplomáját, hogy a franciaországi Grenoble-i egyetemen egy görögországi 
szabad oktatási központ közvetítésével jogi diplomát szerzett, és ezért megakadályozzák 
abban, hogy Görögországban jogi szakvizsgát tegyen. Azt is állítja, hogy a görög hatóságok 
nem alkalmazzák az EB Morgenbesser ügyben (C-313/01) hozott döntését, és a szakvizsga 
letételének engedélyezését a szükséges egyetemi oklevél tanulmányi célú elismeréséhez kötik.

A Bizottság a 2006.4.26-i levelében tájékoztatta a petíció benyújtóját a mentesség alapján 
kiadott diplomák kérdésével és a 3026/1954. sz. törvényrendelettel (ügyvédi kódex) 
kapcsolatban tett intézkedésekről, és arra kérte, hogy kérelmének igazolására szolgáljon 
további bizonyítékokkal.

A Bizottság a 2006.6.20-i ülésén számolt be a legújabb fejleményekről a Petíciós 
Bizottságnak.
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II. A Bizottság észrevételei a petíció állításaival kapcsolatban
A fenti két állítást illetően a legújabb fejlemények a következők:

a) a Morgenbesser döntés következtetései alkalmazásának állítólagos elmulasztása: a 
Bizottság alaposan megvizsgálta ezt a kérdést, és miután végül megkapta a görög hatóságok 
átfogó válaszát a 2006 júliusában küldött kiegészítő felszólító levelére, megállapítja, hogy a 
görög hatóságok már nem sértik az EKSz 43. és 49. cikkét. Az ügyvédbojtárként történő 
munkavégzés lehetőségét illetően a külföldi jogi diplomával rendelkezőket a tájékoztatás 
szerint további alakiságok nélkül azonnal felveszik az ügyvédbojtárok listájára (a görög 
nemzeti jog semmilyen kompenzáló intézkedést nem ír elő a meghatározott jogi kérdésekkel 
kapcsolatos ismeretek hiánya miatt). A végleges szakvizsga letételére vonatkozó engedélyt 
illetően a görög hatóságok azt a tájékoztatást adták, hogy a bevezetett rendszer lehetővé teszi 
az ügyvédbojtárok képességeinek és ismereteinek átfogó összehasonlító elemzését: 1) a 
szakvizsga letétele előtt a DOATAP elvégzi a külföldi jogi diploma birtokosa által tanult 
tárgyak és a görög diákok által a jogi diploma megszerzése érdekében elsajátítandó tárgyak 
összehasonlítását; a DOATAP ezt követően megszervezi a vizsgákat azokból a jogi 
tárgyakból, amelyek a különböző nemzeti jogrendszerekben nagyrészt eltérnek (polgári jog, 
polgári eljárás, alkotmányjog); 2) ezután következik az egyéb feltételek értékelése (képzési 
idő, külföldi képzési gyakorlat stb.), amit az athéni szakvizsgabizottság végez.

b) a mentességi megállapodások alapján folytatott tanulmányok keretében kiadott jogi 
diplomák elismerésének elutasítása (a jelen esetben egy francia állami intézmény, a Grenoble-
i Egyetem, valamint egy görög oktatási magánintézmény (szabad oktatási központ) közötti 
mentességi megállapodás). Azzal, hogy nem ismerik el a petíció benyújtójának jogi 
diplomáját, a görög hatóságok megsértik az EKSz 43. és 49. cikkét.

Bár az EB egyszer már határozatot hozott a két államilag elismert oktatási intézmény között 
kötött mentességi megállapodásokról (C-209/01, Neri, 2003-ban), és kijelentette, hogy az 
ilyen megállapodások alapján kiadott diplomák elismerésének megtagadásával az olasz 
hatóságok megsértik az EKSz 43. cikkét, a Bizottság 2005. július 4-én úgy határozott, hogy 
Görögország ellen eljárást indít az EB előtt (C-274/05), mivel a felhozott kifogások két 
szempontból különböznek: a Bizottság kérte, hogy az EB jelentse ki, hogy a mentesség (egy 
EU tagállam államilag elismert oktatási intézménye és egy görög oktatási magánintézmény 
közötti megállapodás) alapján kiadott diplomák (tanári és mérnöki diplomák) elismerésének 
elutasításával a görög hatóságok sértik a 89/48/EGK irányelvet. 

III. Következtetések
A Bizottság az Európai Bíróság döntésére vár a C-2005/247. sz. ügyben, amely majd 
meghatározza, hogy joguk van-e a görög hatóságoknak ahhoz, hogy elutasítsák az államilag 
elismert uniós oktatási intézmények és görög oktatási magánintézmények között létrejött 
mentességi megállapodás alapján kiadott diplomákat.
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