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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 82/2003 złożona przez Petrosa-Konstantinosa Evangelatou (Grecja), w sprawie 
uznawania dyplomów w Grecji

1. Streszczenie petycji

Składający petycję posiada dyplom z dziedziny prawa i dyplomy ukończenia studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie w Grenoble (Francja). Zapisał się na wspomniany 
uniwersytet za pośrednictwem ośrodka studiów otwartych w Grecji. Kiedy złożył wniosek o 
przyjęcie do izby adwokackiej w Atenach, zażądano – oprócz 18-miesięcznego stażu (który 
odbył) – aby jego dyplomy zostały uznane przez DIKATSA [Międzyuniwersytecki ośrodek 
uznawania dyplomów ukończenia studiów zagranicznych]. Aby uznać dyplomy, DIKATSA 
wymaga różnych dokumentów poświadczających pobyt składającego petycję w danym 
państwie przez okres trwania studiów (rachunki za elektryczność, telefon, itp.). Składający 
petycję nie posiada takich dokumentów, gdyż studiował w Grecji, w ośrodku studiów 
otwartych, który jest jednak całkowicie uznawany przez państwo francuskie i francuskie 
Ministerstwo Edukacji, zaś dyplomy, które wydaje, są dyplomami krajowymi, 
zatwierdzonymi przez biuro prokuratora sądu apelacyjnego w Grenoble, gdzie znajduje się 
również siedziba wspomnianego uniwersytetu. Składający petycję wnosi o interwencję 
Parlamentu Europejskiego, aby DIKATSA zaprzestał nie uznawania dyplomów uzyskanych 
za granicą.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 4 września 2003 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 175 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 14 stycznia 2004 r.

„Pan Evangelatos posiada dyplom licencjacki i magisterski z zakresu prawa wydany przez 
Uniwersytet w Grenoble, we Francji. Dyplomy te uzyskał za pośrednictwem ośrodka studiów 
otwartych w Grecji.
Następnie odbył staż trwający jeden rok w kancelarii adwokackiej w Grecji. Składający 
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petycję skarży się, że a) izba adwokacka w Atenach zażądała od niego uznania jego 
dyplomów przez instytucję akademicką poprzez odniesienie do odpowiednich dyplomów 
greckich przed dopuszczeniem go do egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu 
adwokata oraz b) organ grecki właściwy dla uznawania dyplomów (DIKATSA) odmówił 
uznania jego dyplomów uzasadniając, że nie odbył części swoich studiów na terytorium 
Francji. Składający petycję twierdzi, że obydwie decyzje są sprzeczne z dyrektywą 
89/48/EWG, która wprowadziła „ogólny system” uznawania dyplomów szkół wyższych 
potwierdzających kształcenie zawodowe.

Petycja skłania Komisję do przedstawienia następujących uwag

a) Wymóg uznania dyplomu składającego petycję przez instytucję akademicką, aby został on 
dopuszczony do egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu adwokata

Dyrektywa 89/48/EWG ma zastosowanie wyłącznie do zawodów w pełni 
wykwalifikowanych. Wyłącznie posiadacze dyplomów zawodowych, tj. dyplomów 
potwierdzających, że ich posiadacze mają kwalifikacje do wykonywania zawodu 
regulowanego w ich Państwach Członkowskich pochodzenia (zob. art. 1 lit. a) tiret trzecie 
dyrektywy), są objęci dyrektywą. Z informacji przekazanych przez składającego petycję 
wynika, że posiada dyplomy uniwersyteckie, lecz nie ma świadectwa dopuszczenia do 
zawodu adwokata (CAPA [certificat d'aptitude à la profession d'avocat]), które jest 
dyplomem wymaganym do wykonywania zawodu adwokata we Francji. Nie może zatem 
korzystać z uznania dyplomu zawodowego w rozumieniu dyrektywy 89/48/EWG. W tej 
sytuacji nie można mówić o naruszeniu tej dyrektywy. 

Jednakże, ze względu na fakt, że składający petycję pracuje w Grecji jako adwokat stażysta i 
za taką pracę pobiera wynagrodzenie, może skorzystać z uznania jego dyplomu, o ile jest on 
zgodny z postanowieniami Traktatu WE. W swoim wyroku w sprawie Morgenbesser (C-
313/01) przeciwko Włochom, Trybunał Sprawiedliwości uznał za niezgodne z prawem 
wspólnotowym wymaganie wcześniejszego uznania przez instytucję akademicką dyplomu z 
zakresu prawa uzyskanego w innych Państwach Członkowskich do celów przyjęcia na 
praktykę adwokacką. Trybunał uznał, że jeżeli praktyka adwokacka stażysty obejmuje prace 
za wynagrodzeniem, stosuje się zasady wynikające z jego orzecznictwa opartego na art. 39 i 
43 Traktatu WE. Zgodnie z tymi zasadami władze krajowe mają obowiązek przeprowadzenia 
porównania między wiedzą zainteresowanego, potwierdzoną jego kwalifikacjami lub zdobytą 
w ramach doświadczenia zawodowego w państwie pochodzenia lub w państwie 
przyjmującym z wiedzą zatwierdzoną dyplomami wymaganymi przez prawo krajowe. Jeżeli z 
egzaminu porównawczego wynika, że wiedza ta jest równoważna, dyplom należy uznać. 
Natomiast, jeżeli egzamin wykaże równoważność częściową, państwo przyjmujące może 
wymagać od zainteresowanego, aby dowiódł, że zdobył brakujące umiejętności.
W celu uzupełnienia powyższej analizy Komisja zwróci się do składającego petycję o 
dodatkowe informacje, aby dowiedzieć się między innymi, czy warunek uznania przez 
instytucję akademicką wynika w jego przypadku z prawa greckiego oraz czy praktyka 
adwokacka stażysty podlega w Grecji wynagrodzeniu. 

b) Odmowa ze strony DIKATSA uznania dyplomów składającego petycję z zakresu prawa z 
uzasadnieniem, że nie odbył części studiów we Francji
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Komisja została powiadomiona o odmowie uznawania przez władze greckie dyplomów 
wydawanych w ramach franchisingu. Franchising stanowi umowę między placówką 
akademicką znajdującą się w Państwie Członkowskim A, a placówką akademicką znajdującą 
się w Państwie Członkowskim B, na mocy której po odbyciu studiów w placówce w Państwie 
Członkowskim B oraz zaliczeniu egzaminów zgodnych z normami przyjętymi w placówce 
Państwa Członkowskiego A student otrzymuje dyplom placówki w Państwie Członkowskim 
A.

W swoim wyroku w sprawie Neri przeciwko Włochom z dnia 13.11.2003 r. Trybunał 
Sprawiedliwości uznał za sprzeczną z art. 43 Traktatu WE odmowę uznania dyplomów z 
innych Państw Członkowskich uzasadnioną faktem, że zostały wydane w ramach 
franchisingu. 

Komisja wszczęła postępowania o naruszenie prawa Wspólnoty przeciwko Grecji, w których 
jeden z zarzutów obejmuje odmowę uznania dyplomów uzasadnioną faktem, że zostały one 
wydane w ramach franchisingu. W jednym z dwóch postępowań postanowiono wnieść 
sprawę do Trybunału, co zostanie wykonane w najbliższym czasie.”

4. Odpowiedź tymczasowa Komisji, otrzymana w dniu 19 października 2004 r.

„W kwestii wymogu uznania dyplomu składającego petycję przez instytucję akademicką do 
celów dopuszczenia do egzaminu nadającego prawo do wykonywania zawodu adwokata, 
Komisja otrzymała od składającego skargę dokumentację, która dotyczy również 
wynagradzania adwokatów odbywających praktykę zawodową. Dokumentacja ta jest obecnie 
analizowana w powiązaniu z innym przypadkiem, który został zgłoszony Komisji i w ramach 
którego zwrócono się o dostarczenie dodatkowych informacji.”

5. Dalsza odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 28 lutego 2007 r.

I. Kontekst/Streszczenie faktów/Przebieg sprawy
Autor petycji stwierdza, że pomimo uzyskania przez niego tytułu magistra prawa na 
francuskim uniwersytecie w Grenoble za pośrednictwem ośrodka studiów otwartych w Grecji 
władze greckie nie uznają jego tytułu za równoważny i w związku z tym odmawiają mu 
możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego w Grecji. Twierdzi on również, że 
władze greckie nie stosują wniosków wydanych przez ETS w sprawie Morgenbesser (C-
313/01) i uzależniają wydanie zezwolenia na przystąpienie do egzaminu od uznania przez 
instancję akademicką wymaganego stopnia uniwersyteckiego.

Komisja pismem z dn. 26.4.2006 r. powiadomiła autora petycji o działaniach podjętych w 
kwestiach związanych z dyplomami wydawanymi w systemie franchisingu oraz dekretem 
ustawodawczym 3026/1954 (Kodeks Adwokacki) i zwróciła się do niego o dostarczenie 
dodatkowych dowodów na poparcie jego skargi. 

Komisja złożyła sprawozdanie z najnowszego stanu sytuacji na posiedzeniu Komisji Petycji 
w dniu 20.6.2006 r. 
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II. Uwagi Komisji do argumentacji zawartej w petycji
Jeśłi chodzi o dwa wyżej wymienione zarzuty, sytuacja przedstawia się następująco:

a) zarzut dotyczący niestosowania wniosków ze sprawy Morgenbesser: Komisja szczegółowo 
zbadała tę kwestię i po otrzymaniu kompletnej odpowiedzi władz greckich na dodatkowe 
oficjalne zawiadomienie z lipca 2006 r. stwierdza, że władze greckie nie naruszają już art. 43 
i 49 TWE. Jeśli chodzi o możliwość pracy jako aplikant adwokacki, posiadacze uzyskanego 
zagranicą tytułu magistra prawa są umieszczani na liście aplikantów bezzwłocznie i bez 
dalszych formalności (nie stosuje się środków wyrównawczych dotyczących braku wiedzy w 
kwestiach szczególnych, wymaganych przez prawo greckie). Jeśli chodzi o zezwolenie na 
przystąpienie do końcowego egzaminu adwokackiego, władze greckie wyjaśniły, że 
stosowany obecnie system umożliwia dokonanie pełnej analizy porównanwczej umiejętności i 
wiedzy aplikanta: 1) przed przystąpieniem do egzaminu DOATAP dokonuje porównania 
dziedzin, jakie studiował posiadacz uzyskanego zagranicą tytułu magistra prawa z 
dziedzinami, jakie musi studiować student grecki w celu otrzymania tytułu magistra prawa; 
DOATAP organizuje następnie egzaminy w dziedzinach, które zasadniczo różnią się w 
odpowiednim krajowym systemie prawnym (prawo cywilne, procedury cywilne, prawo 
konstytucyjne). 2) potem następuje ocena pozostałych kwalifikacji (okres stażu, 
doświadczenie na stażu zagranicznym, itd.) przez Radę Adwokacką w Atenach.

b) nieuznawanie tytułów magistra prawa przyznawanych w systemie franchisingu (w tym 
przypadku franchisingu pomiędzy państwową instytucją francuską, uniwersytetem w 
Grenoble, a grecką prywatną instytucją edukacyjną, ośrodkiem studiów otwartych). Nie 
uznając tytułu magistra prawa autora petycji, władze greckie naruszają postanowienia art. 43 i 
49 TWE. 

Pomimo że ETS już raz podjął decyzję w sprawie umów franchisingowych pomiędzy dwoma 
publicznie uznanymi instytucjami kształcącymi (C- 209/01, Neri w 2003 r.) i orzekł, że 
nieuznanie dyplomów wydanych na podstawie takich umów przez władze włoskie narusza 
postanowienia art. 43 TWE, Komisja postanowiła wszcząć przeciwko Grecji postępowanie 
przed ETS w dniu 4 lipca 2005 r. (C-274/05), gdyż podniesione zarzuty różnią się w dwóch 
aspektach: Komisja uważa, że ETS powinien orzec, iż poprzez nieuznawanie stopni 
naukowych (nauczycielskich i inżynierskich) przyznawanych w systemie franchisingu 
(zawartego pomiędzy publicznie uznaną instytucją kształcącą w jednym z państw 
członkowskich a prywatną grecką instytucją edukacyjną) władze greckie naruszają 
postanowienia dyrektywy 89/48/EWG. 

III. Wnioski
Komisja oczekuje na orzeczenie ETS w sprawie C-2005/274, które określi, czy władze 
greckie mają prawo do odmowy uznania stopni naukowych przyznawanych na podstawie 
umowy franchisingowej zawartej pomiędzy publicznie uznaną instytucją kształcącą UE a 
prywatną grecką instytucją kształcącą.


