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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 82/2003, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais Petros-Constantinos 
Evangelatos, par kvalifikācijas atzīšanu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kuram ir Grenobles Universitātes (Francija) grāds tiesību zinātnē un 
pēcdiploma kvalifikācija, norāda, ka universitātei viņš pieteicās Grieķijas Profesionālo studiju 
centrā. Mēģinot reģistrēties Atēnu juristu biedrībā, viņam pieprasīja iegūt astoņpadsmit 
mēnešu ilgu praktisko pieredzi (ko viņš izdarīja) un DIKATSA Diplomu atzīšanas komitejas
kvalifikācijas atzīšanu. Šim nolūkam DIKATSA pieprasīja, lai lūgumraksta iesniedzējs sniegtu 
apliecinājumu par viņa uzturēšanos attiecīgajā valstī studiju laikā (elektrības, telefona rēķini 
u.c.). Lūgumraksta iesniedzējs to nevarēja izdarīt tāpēc, ka viņš studēja Profesionālo studiju 
centrā Grieķijā, kuru tomēr pilnībā atzīst Francijas valdība un Francijas Izglītības ministrija. 
Turklāt, kā to apliecina valsts diplomi, viņa kvalifikācijas autentiskums ir apstiprināts
Apelācijas tiesas Prokuratūrā Grenoblē, kur universitāte atrodas. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamenta palīdzību, lai novērstu to, ka DIKATSA kavē viņa 
ārzemēs iegūtās kvalifikācijas atzīšanu.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2003. gada 4. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 175. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2004. gada 14. janvārī

P.-C. Evangelatos Grenobles Universitāte Francijā ir piešķīrusi bakalaura un maģistra grādu
tiesību zinātnē. Minēto kvalifikāciju viņš ieguva Profesionālo studiju centrā Grieķijā. Pēc tam 
viņš ieguva vienu gadu ilgu praktisko pieredzi advokātu birojā Grieķijā. Lūgumraksta 
iesniedzējs iebilst pret to, ka a) pirms atļaujas izsniegšanas eksāmenu kārtošanai, kas dod 
iespēju strādāt advokāta profesijā, Atēnu juristu biedrība ir pieprasījusi viņa kvalifikācijas 
akadēmisku atzīšanu, lai pierādītu tās līdzvērtību attiecīgajai kvalifikācijai Grieķijā, un b) par 
akadēmisku atzīšanu atbildīgā Grieķijas iestāde DIKATSA ir atteikusies atzīt viņa 
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kvalifikāciju, pamatojoties uz to, ka viņš nepabeidza daļu no studiju programmas Francijas 
teritorijā. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka abi lēmumi ir pretrunā Direktīvai 89/48/EEK, 
kas nosaka „vispārēju sistēmu” tādu augstākās izglītības diplomu atzīšanai, ko piešķir par 
profesionālo izglītību.

Komisija vēlas sniegt šādus komentārus:

a) Prasība par lūgumraksta iesniedzēja diploma akadēmisku atzīšanu kā priekšnoteikums 
eksāmenam, kas dod iespēju strādāt advokāta profesijā

Direktīva 89/48/EEK attiecas tikai uz pilnībā kvalificētiem speciālistiem. Minētajā direktīvā 
ietverti tikai profesionālās izglītības diplomu īpašnieki, t.i., diplomu, kas apliecina, ka to 
īpašnieki ir kvalificēti veikt reglamentētu darbu savā izcelsmes dalībvalstī (skatīt direktīvas 
1. panta a) apakšpunkta trešo daļu). Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, 
šķiet, ka viņam ir akadēmiskā kvalifikācija, bet nav vajadzīgā sertifikāta CAPA (advokāta 
profesionālās prasmes sertifikāts), lai strādātu par advokātu Francijā. Tādēļ viņš nav tiesīgs 
pretendēt uz profesionālās izglītības atzīšanu saskaņā ar Direktīvu 89/48/EEK, un tādējādi  
minētā direktīva nav pārkāpta.

Tomēr, ja lūgumraksta iesniedzējs strādā Grieķijā par juristu-praktikantu un saņem atlīdzību 
par savu darbību, viņš ir tiesīgs pretendēt uz diploma atzīšanu saskaņā ar EK līguma 
noteikumiem. Eiropas Kopienu Tiesa Morgenbesser spriedumā (C-313/01), kurā tiesvedība 
bija sākta pret Itāliju, nolēma, ka pieņemšanai par juristu-praktikantu prasīt tādu diplomu 
tiesību zinātnē iepriekšēju akadēmisku atzīšanu, kuri iegūti citā dalībvalstī, ir nesavienojami 
ar Kopienas tiesībām. Tiesa norādīja, ka, tiklīdz jurista-praktikanta darbs saistīts ar darbību, 
kas ir apmaksāta, piemērojamos principus nosaka Tiesas prakse, pamatojoties uz EK līguma 
39. un 43. pantu. Saskaņā ar šiem principiem valsts iestādēm ir jāsalīdzina attiecīgās personas 
zināšanas, kuras apliecina viņa vai viņas kvalifikāciju vai iegūto profesionālo pieredzi
izcelsmes dalībvalstī vai uzņēmējā dalībvalstī, ar vajadzīgajām zināšanām, lai iegūtu šādu 
diplomu saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Ja šī salīdzinošā pārbaude apstiprina, ka zināšanas ir 
līdzvērtīgas, diploms ir jāatzīst. No otras puses, ja salīdzinošā pārbaude parāda tikai daļēju 
līdzvērtību, uzņēmēja dalībvalsts var pieprasīt kandidātam pierādīt, ka viņš vai viņa ir 
apguvusi trūkstošās zināšanas.

Lai pabeigtu iepriekš minēto analīzi, Komisija pieprasīs lūgumraksta iesniedzējam papildu 
informāciju, lai noskaidrotu, vai viņa gadījumā akadēmiska diploma atzīšanas nosacījums 
izriet no Grieķijas tiesību aktiem un vai jurista-praktikanta darbs Grieķijā ir apmaksāts.

b) DIKATSA atteikums atzīt lūgumraksta iesniedzēja diplomus tiesību zinātnē, pamatojoties 
uz to, ka viņš nav pabeidzis daļu no studiju programmas Francijā

Komisija ir informēta, ka Grieķijas iestādes atsakās atzīt diplomus, kas izsniegti saskaņā ar 
franšīzes līgumiem. Franšīzes līgumi ir līgumi starp divām mācību iestādēm dažādās 
dalībvalstīs (A un B). Kad studenti ir pabeiguši studiju programmu dalībvalsts B mācību 
iestādē un nokārtojuši eksāmenus, kuri atbilst dalībvalsts A mācību iestādes standartiem, 
viņiem izsniedz dalībvalsts A mācību iestādes diplomu.



CM\657014LV.doc 3/4 PE 339.408v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Tiesa 2003. gada 13. novembra Neri spriedumā tiesvedībā pret Itāliju, uzskatīja, ka 
atteikšanās atzīt citas dalībvalsts diplomus, pamatojoties uz to, ka tie ir izsniegti saskaņā ar 
franšīzes līgumu, ir pretrunā EK līguma 43. pantam.

Komisija ir sākusi divas pārkāpumu procedūras pret Grieķiju, kurās viens no apgalvojumiem 
ir saistīts ar valsts atteikšanos atzīt diplomus, pamatojoties uz to, ka tie ir izsniegti saskaņā ar 
franšīzes līgumu. Lēmums vērsties Tiesā ir pieņemts par vienu no procedūrām, un tiesvedībai 
vajadzētu drīz sākties.

4. Komisijas starpposma atbilde saņemta 2004. gada 19. oktobrī

Attiecībā uz prasību par lūgumraksta iesniedzēja diploma akadēmisku atzīšanu, lai viņš varētu 
nokārtot pārbaudījumu, kas ļauj strādāt advokāta darbu, sūdzības iesniedzējs ir nosūtījis 
Komisijai dokumentu kopumu arī par jurista-praktikanta darba atlīdzību. Minētos dokumentus 
pašlaik izskata kopā ar vēl vienu gadījumu, par kuru Komisija ir informēta un par kuru ir 
pieprasīta papildu informācija.

5. Komisijas papildu atbilde saņemta 2007. gada 28. februārī

I. Pamatojums/Faktu kopsavilkums/Priekšvēsture
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka pat tad, ja Grenobles Universitātes Francijā grādu tiesību 
zinātnē viņš ieguva ar mācību centra Grieķijā starpniecību, Grieķijas iestādes neatzīst viņa 
grādu par līdzvērtīgu un tādēļ neļauj viņam kārtot advokāta eksāmenu Grieķijā. Viņš arī 
apgalvo, ka Grieķijas iestādes nepiemēro Eiropas Kopienu Tiesas Morgenbesser nolēmuma 
secinājumus (C-313/01), saistot atļauju kārtot advokāta eksāmenu ar prasītā universitātes 
grāda akadēmisko atzīšanu.

Komisija 2006. gada 26. aprīļa vēstulē lūgumraksta iesniedzējam ziņoja par veiktajiem 
pasākumiem franšīzes diplomu jautājumā un par Dekrētu 3026/1954 (Advokātu kodekss) un 
prasīja, lai viņš, atbalstot savu lūgumu, sniegtu papildu pierādījumus.

Komisija ziņoja par sasniegto Lūgumrakstu komitejas sanāksmē 2006. gada 20. jūnijā.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstā izteiktajiem argumentiem
Attiecībā uz diviem iepriekš minētajiem apgalvojumiem situācija ir šāda:

a) Morgenbesser nolēmuma secinājumu varbūtēja nepiemērošana – Komisija šo jautājumu 
rūpīgi izmeklēja un pēc beidzot saņemtas Grieķijas iestāžu visaptverošas atbildes uz 
2006. gada jūlija oficiālo papildu brīdinājuma vēstuli secina, ka Grieķijas iestādes vairs 
nepārkāpj EK līguma 43. un 49. pantu. Attiecībā uz iespēju strādāt par juristu-praktikantu
ārzemēs piešķirta grāda tiesību zinātnē īpašniekiem ir teikts, ka par juristiem-praktikantiem 
pieņem nekavējoties bez papildu formalitātēm (saskaņā ar Grieķijas valsts tiesību aktiem nav 
vajadzīgi nepietiekamu zināšanu specifiskos tiesību jautājumos kompensējoši pasākumi). 
Attiecībā uz atļauju kārtot advokāta gala eksāmenu Grieķijas iestādes ir paskaidrojušas, ka 
ieviestā sistēma ļauj īstenot jurista praktikanta prasmju un zināšanu vispārēju salīdzinošu 
analīzi: 1) pirms advokāta eksāmena DOATAP veic to priekšmetu salīdzināšanu, kurus 
apguvis ārzemēs piešķirtā grāda tiesību zinātnē īpašnieks, ar priekšmetiem, kurus jāapgūst 
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studentam, lai iegūtu grādu tiesību zinātnē Grieķijā; pēc tam DOATAP organizē arī 
eksāmenus tiesību priekšmetos, kas galvenokārt atšķiras attiecīgās valsts tiesību sistēmā 
(civiltiesības, civilprocess, konstitucionālās tiesības), 2) pēc tam Atēnu Advokātu kolēģija 
veic pārējās kvalifikācijas novērtējumu (prakses laiks, praktiskā pieredze ārzemēs utt.).

b) atteikšanās atzīt piešķirtos grādus tiesību zinātnē pēc studijām, pamatojoties uz franšīzi
(šajā gadījumā franšīze starp Francijas valsts iestādi, Grenobles Universitāti un privātu 
Grieķijas mācību iestādi (brīvais studiju centrs). Neatzīstot lūgumraksta iesniedzēja grādu 
tiesību zinātnē, Grieķijas iestādes pārkāpj EK līguma 43. un 49. pantu. 

Lai gan Eiropas Kopienu Tiesa jau vienreiz ir pieņēmusi lēmumu par franšīzes līgumiem starp 
divām valsts atzītām mācību iestādēm (C-209/01, Neri, 2003. gadā) un ir atzinusi, ka Itālijas 
iestāžu atteikšanās atzīt piešķirtos diplomus, pamatojoties uz šādiem līgumiem, pārkāpj EK 
līguma 43. pantu, Komisija 2005. gada 4. jūlijā nolēma iesniegt prasību pret Grieķiju Eiropas 
Kopienu Tiesā (C-274/05), jo izvirzītie iebildumi atšķiras divos aspektos: Komisija prasa 
Eiropas Kopienu Tiesai atzīt, ka, atsakoties atzīt piešķirtos grādus (grāds pedagoģijā un 
inženierzinātnēs), pamatojoties uz franšīzes līgumu (noslēgts starp valsts atzītu mācību iestādi 
ES dalībvalstī un privātu Grieķijas mācību iestādi), Grieķijas iestādes pārkāpj Direktīvu 
89/48/EEK.

III. Secinājumi
Komisija gaida Eiropas Kopienu Tiesas nolēmumu lietā C-2005/274, kurš noteiks, vai 
Grieķijas iestādēm ir tiesības atteikt tādu grādu atzīšanu, kas piešķirti, pamatojoties uz 
franšīzes līgumiem starp valsts atzītu ES mācību iestādi un privātu mācību iestādi Grieķijā.
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