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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Il-Petizzjoni Nru. 82/2003, minn Petros-Constantinos Evangelatos (Grieg) rigward l-
għarfien tal-kwalifiki fil-Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li għamel il-petizzjoni li għandu titlu akkademiku fil-liġi u kwalifiki postgraduate mill-
Universita` ta’ Grenoble (Franza), jindika li, waqt li kien l-universita`, huwa rreġistra maċ-
Ċentru ta’ l-Istudji Professjonali Grieg. Meta pprova jirreġistra mas-Soċjeta` tal-Liġi f’Ateni, 
huwa kien mitlub jakkwista tmintax-il xahar ta’ esperjenza prattika (li fil-fatt għamel), 
flimkien ma’ l-għarfien tal-kwalifiki tiegħu mill-Kumitat tal-Għarfien tal-Onorifiċenzi 
DIKATSA. Għal dan l-iskop, id-DIKATSA talbet lil dak li ressaq il-petizzjoni biex jipprovdi 
xiehda taż-żmien tiegħu fil-pajjiż in kwistjoni matul l-istudji tiegħu (kontijiet tad-dawl, tat-
telefon, eċċ). Dak li ressaq il-petizzjoni ma jistax jagħmel dan billi kien qed jistudja fiċ-
Ċentru ta’ l-Istudji Professjonali fil-Greċja li, pero` magħruf kompletament mill-Gvern 
Franċiż u mill-Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Franċiż. Barra minn hekk, il-kwalifiki tiegħu, kif 
jidher evidenti mid-diplomi nazzjonali, ġew legalizzati mis-Servizz tal-Prosekuzzjoni 
Pubblika tal-Qorti ta’ l-Appell ta’ Grenoble, fejn tinsab l-universita`. Dak li ressaq il-
petizzjoni għalhekk qiegħed ifittex l-għajnuna tal-Parlament Ewropew biex jimpedixxi lid-
DIKATSA mill-tfixkel l-għarfien tal-kwalifiki tiegħu miksuba barra l-pajjiż.

2. Ammissibbilta`

Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ Settembru 2003. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond ir-Regola 175(4).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, riċevuta fl-14 ta’ Jannar 2004

Is-Sur Evangelatos għandu l-ewwel lawrja u l-grad ta’ masters fil-liġi maħruġa mill-
universita` ta’ Grenoble fi Franza. Huwa kiseb dawn il-kwalifiki permezz ta’ ċentru ta’ studji 
professjonali fil-Greċja. Wara huwa kiseb sena esperjenza prattika ma’ ditta ta’ avukati fil-
Greċja. Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li (a) is-Soċjeta` tal-Liġi t’Ateni talbitu għarfien 
akkademiku tal-kwalifiki tiegħu biex jipprova l-ekwivalenza tagħhom mal-kwalifiki Griegi 



PE 339.408v01-00 2/4 CM\657014MT.doc

MT

rilevanti qabel ma tippermettilu li jagħmel l-eżami li jippermettilu jidħol fil-professjoni legali, 
u (b) l-awtorita’ Griega responsabbli għall-għarfien akkademiku, id-DIKATSA, ċaħdet li 
tagħraf il-kwalifiki tiegħu a bażi li hu ma kompliex parti mill-kors f’territorju Franċiż. Dak li 
ressaq il-petizzjoni jsostni li ż-żewġ deċiżjonijiet huma kontra d-Direttiva 89/48/KEE, li 
tistabilixxi “sistema ġenerali” għall-għarfien ta’ diplomi-ogħla assenjati mat-twettiq ta’ 
edukazzjoni u taħriġ professjonali.

Il-Kummissjoni tixtieq tagħmel il-kummenti li ġejjin:

(a) Kundizzjoni mitluba rigward l-għarfien akkademiku tad-diploma ta’ dak li ressaq il-
petizzjoni bħala prerekwiżit biex jagħmel l-eżami li jagħtih aċċess għall-professjoni legali

Id-Direttiva 89/48/KEE tapplika biss għal professjonisti kwalifikati kompletament. Dawk biss 
li għandhom diplomi professjonali, jiġifieri, diplomi li jiddikkjaraw li l-possessuri tagħhom 
huma kkwalifikati biex jipprattikaw professjoni regolata fl-Istati Membri ta’ l-oriġini tagħhom 
(ara l-Artikolu 1(a), it-tielet paragrafu tad-Direttiva) huma koperti minn din id-Direttiva. Mill-
informazzjoni pprovduta minn dak li reesaq il-petizzjoni, jidher li għandu l-kwalifiki 
akkademiċi imma mhux iċ-ċertifikat meħtieġ biex jipprattika bħala avukat fi  Franza, il-
CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat). Għalhekk mhuwiex eliġibbli għal 
għarfien professjonali skond id-Direttiva 89/48/KEE u għalhekk ma kien hemm ebda ksur ta’ 
din id-Direttiva.

Madankollu, jekk dak li ressaq il-petizzjoni jaħdem fil-Greċja bħala avukat rekluta u jitħallas 
għal din l-attivita`, huwa jkun eliġibbli għall-għarfien tad-diploma tiegħu skond il-
provvedimenti tat-Trattat tal-KE. Fis-sentenza tagħha ta’ Morgenbesser (C-313/01) li fiha 
nġiebu proċeduri legali kontra l-Italja, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, biex tidħol bħala 
avukat rekluta, il-bżonn ta’ l-għarfien akkademiku prijuri tad-diplomi tal-liġi miksuba fi Stati 
Membri oħra kien inkompatibbli mal-liġi tal-Komunita`. Il-Qorti ddikjarat li meta xogħol 
bħala avukat rekluta jinvolvi attivitajiet li jkunu mħallsa, il-prinċipji applikabbli kienu dawk 
stabbiliti mid-deċiżjonijiet preċedenti ta’ l-istess Qorti, ibbażati fuq l-Artikoli 39 u 43 tat-
Trattat tal-KE. Skond dawn il-prinċipji, l-awtoritajiet nazzjonali huma mitluba jqabblu l-
għarfien tal-persuna in kwistjoni, kif iddikjarat mill-kwalifiki tiegħu jew tagħha jew kif 
miksub mill-esperjenza professjonali, kemm fl-Istat Membru ta’ l-oriġini kif ukoll fl-Istat 
Membru li jilqgħu, ma’ l-għarfien meħtieġ biex tinkiseb tali diploma skond il-liġi nazzjonali. 
Jekk dan l-eżami komparattiv juri li l-għarfien huwa ekwivalenti, id-diploma trid tiġi 
aċċettata. Jekk mill-banda l-oħra, l-eżami komparattiv juri sempliċement ekwivalenza 
parzjali, l-istat li jilqgħu jista’ jitlob lill-applikant li hu jew hi takkwista l-għarfien li jkun 
nieqes.

Sabiex titwettaq l-analisi esposta hawn fuq, il-Kummissjoni se titlob iktar informazzjoni 
mingħand dak li reesaq il-petizzjoni sabiex issir taf jekk f’dan il-każ, il-kondizzjoni ta’ l-
għarfien akkademiku hix ġejja mil-liġi Griega,  u jekk l-attivita` ta’ avukat rekluta hix 
imħallsa fil-Greċja.

(b) Iċ-caħda tad-DIKATSA biex tagħraf id-diplomi tal-liġi ta’ dak li għamel il-petizzjoni a 
bażi li huwa ma kienx temm parti mill-kors tiegħu fi Franza

Il-Kummissjoni kienet infurmata li l-awtoritajiet Griegi kienu qegħdin jirrifjutaw li jagħrfu 
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diplomi maħruġa taħt ftehim intergovernattivi. Ftehim intergovernattivi huma ftehim bejn 
żewġ stabbilimenti edukattivi fi Stati Membri differenti (A u B). Meta studenti jtemmu kors 
fl-istabbiliment ta’ l-Istat Membru B u jkunu għaddew mill-eżamijiet li jikkonformaw mal-
livelli ta’ l-istabbiliment fl-Istat Membru A, dawn tingħatalhom diploma mill-istabbiliment fl-
Istat Membru A.

Fis-sentenza Neri tat-13 ta’ Novembru 2003, il-Qorti tal-Ġustizzja, waqt li ġabet proċeduri 
kontra l-Italja, fehmet li n-nuqqas t’għarfien ta’ diplomi minn Stati Membri oħra a bażi li 
dawn kienu nħarġu taħt ftehim intergovernattiv jmur kontra l-Artikolu 43 tat-Trattat tal-KE.

Il-Kummissjoni bdiet żewġ proċeduri ta’ ksur kontra l-Greċja li fihom waħda mill-
allegazzjonijiet hija marbuta man-nuqqas ta’ dak il-pajjiż li jagħraf diplomi a bażi li dawn 
inħarġu taħt ftehim intergovernattivi. Id-deċiżjoni li din il-biċċa titressaq quddiem il-Qorti 
ttieħdet għal waħda mill-proċeduri u l-proċedimenti għandhom jibdew ma jdumux.'.

4. It-tweġiba tal-Kummissjoni temporanja, li waslet fid-19 t’Ottubru 2004

Rigward il-kundizzjoni meħtieġa għal għarfien akkademiku tad-diploma ta’ dak li għamel il-
petizzjoni sabiex hu jkun jista’ jagħmel l-eżami li jipprovdilu aċċess għall-professjoni legali, 
il-kwerelant bagħat lill-Kummissjoni sett ta’ dokumenti li jirrigwardaw ukoll ir-
rimunerazzjoni ta’ avukat rekluta. Dawn id-dokumenti fil-preżent qegħdin ikunu kkunsidrati 
flimkien ma’ każ ieħor li bih kienet infurmata l-Kummissjoni u li għalih intalbet iktar 
informazzjoni.

5. Tweġiba addizzjonali tal-Kummissjoni, riċevuta fit-28 ta’ Frar 2007

I. Sfond/Sommarju tal-fatti/Storja
Dak li ressaq il-petizzjoni jargumenta li alavolja huwa kiseb il-grad tal-liġi mill-universita` 
Franċiża ta’ Grenoble permezz ta’ medjazzjoni ta’ ċentru ta’ studju b’xejn fil-Greċja, l-
awtoritajiet Griegi ma jagħrfux il-lawrja tiegħu bħala ekwivalenti u għalhekk jimpeduh milli 
jagħmel l-eżami li jippermettilu jipprattika l-professjoni fil-Greċja. Huwa jargumenta wkoll li 
l-awtoritajiet Griegi ma japplikawx il-konklużjonijiet tas-sentenza ta’ l-ECJ (C-313/01) ta’ 
Morgenbesser u jagħmlu li l-permess biex isir l-eżami għall-prattika tal-professjoni 
dipendenti fuq l-għarfien akkademiku tal-grad universitarju meħtieġ.

F’ittra ddatata 26.4.2006 il-Kummissjoni aġġornat lil dak li reesaq il-petizzjoni bl-azzjonijiet  
meħuda rigward il-biċċa tad-diploma konċessjonarja u l-Digriet leġiżlattiv 3026/1954 (Il-
Kodiċi tal-Prokuraturi Legali) u talbitu biex jipprovdi xiehda supplimentari b’sapport għat-
talbiet tiegħu

Il-Kummissjoni rrappurtat dwar l-aħħar żviluppi lill-Kumitat għal-Petizzjonijiet fil-laqgħa 
tiegħu ta’ l-20.6.2006

II. Il-kummenti tal-Kummissjoni għall-argumenti tal-petizzjoni
Rigward iż-żewġ allegazzjonijiet  hawn fuq imsemmija, l-aħħar żviluppi huma dawn li ġejjin:

a) In-non-applikazzjoni tal-konklużjonijiet tas-sentenza ta’ Morgenbesser: Il-Kummissjoni 
investigat sewwa din il-biċċa u wara li finalment irċeviet tweġiba komprensiva mill-
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awtoritajiet Griegi għall-ittra supplimentari tagħha ta’ avviż formali ta’ Lulju 2006, 
tikkonkludi li l-awtoritajiet Griegi m’għadhomx jiksru l-Artikoli 43 u 49 tat-TKE. Rigward il-
possibbilta` biex jaħdmu bħala avukati rekluti, dawk li jkollhom lawrja tal-liġi barranija 
jingħad li jkunu aċċettati immedjatament fuq il-lista ta’ avukati rekluti mingħajr aktar 
formalitajiet (ebda miżuri kompensatorji għal nuqqas t’għarfien f’argumenti legali speċifiċi 
ma huma meħtieġa fil-liġi nazzjonali Griega). Rigward il-permess biex isir l-eżami finali 
għall-prattika tal-professjoni, l-awtoritajiet Griegi spjegaw li s-sistema li ġiet addottata 
tippermetti twettiq ta’ analisi komparattiva komprensiva tal-kapaċitajiet u l-għarfien ta’ l-
avukat rekluta: 1) qabel ma jsir l-eżami tal-prattika tal-Professjoni id-DOATAP twettaq taqbil 
tas-suġġetti li jkun studja dak li jkollu lawrja barranija u s-suġġetti li jkollu bżonn jistudja 
student Grieg biex jikseb lawrja fil-liġi; id-DOATAP imbagħad torganizza wkoll l-eżamijiet 
fis-suġġetti tal-liġi li jkunu prinċipalment differenti fis-sistemi legali nazzjonali rispettivi (il-
liġi ċivili, il-proċedura ċivili, il-liġi kostituzzjonali). 2) imbagħad tiġi l-evalwazzjoni tal-bqija 
tal-kwalifiki (perijodu ta’ taħriġ, esperjenza ta’ taħriġ barra eċċ….) mill-Kamra ta’ l-Avukati 
ta’ Atene.

b) In-nuqqas t’għarfien tal-lawrja fil-liġi mogħtija fil-kuntest ta’ studji fuq bażi ta’ 
konċessjoni governattiva (fil-każ preżenti konċessjoni governattiva bejn istituzzjoni pubblika 
Franċiża, l-Universita` ta’ Grenoble, u istituzzjoni edukattiva Griega privata (ċentru ta’ studju 
b’xejn). Bin-nuqqas t’għarfien tal-lawrja fil-liġi ta’ dak li għamel il-petizzjoni, l-awtoritajiet 
Griegi qed jiksru l-Artikoli 43 u 49 tat-TKE.

Għalkemm l-ECJ diġa ħadet deċiżjoni darba dwar ftehim ta’ konċessjoni governattivi bejn 
żewġ istituzzjonijiet pubbliċi edukattivi magħrufa (C- 209/01, Neri fl-2003) u diġa ddikkjarat 
li n-nuqqas t’għarfien ta’ diplomi mogħtija a bażi ta’ tali ftehim mill-awtoritajiet Taljani jikser 
l-Artikolu 43 TKE, il-Kummissjoni ddeċidiet li tressaq azzjoni kontra l-Greċja quddiem l-ECJ
fl-4 ta’ Lulju 2005 (C-274/05) minħabba li l-oġġezzjonijiet huma differenti minn żewġ 
aspetti: il-Kummissjoni sostniet li l-ECJ għandu jiddikjara li bin-nuqqas t’għarfien ta’ lawrji 
(lawrji t’għalliema u t’inġiniera) mogħtija a bażi ta’ konċessjoni governattiva (konklużi bejn
istituzzjoni pubblika edukattiva magħrufa fi stat Membru ta’ l-UE u istituzzjoni privata
edukattiva Griega, l-awtoritajiet Griegi jkunu qed jiksru d-Direttiva 89/48/KEE.

III. Konklużjonijiet
Il-Kommissjoni qiegħda tistenna is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fil-każ C-
2005/274 li għandu jiddetermina jekk l-awtoritajiet Griegi għandhomx raġun jirrifjutaw lawrji 
mogħtija a bażi ta’ ftehim ta’ konċessjoni governattiv bejn istituzzjoni pubblika edukattiva 
magħrufa ta’ l-UE u istituzzjoni edukattiva privata Griega.


