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Petiţia Nr. 82/2003, depusă de Petros-Constantinos Evangelatos, de naţionalitate greacă, 
privind recunoaşterea calificărilor sale în Grecia 

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul, care deţine o diplomă în drept şi calificări postuniversitare de la Universitatea din 
Grenoble (Franţa), indică faptul că, în timpul facultăţii, s-a înscris la Centrul Grec de Studii 
Profesionale. Dorind să se înscrie în Societatea Avocaţilor din Atena, i s-a solicitat să 
acumuleze optsprezece luni de experienţă practică (ceea ce a şi făcut) şi recunoaşterea 
calificărilor sale de către Comitetul pentru Recunoaşterea Titlurilor DIKATSA. În acest scop, 
DIKATSA a solicitat petiţionarului să furnizeze dovada şederii sale în ţara în cauză pe durata 
studiilor efectuate (facturi pentru electricitate, telefon, etc.). Petiţionarul nu poate să furnizeze 
aceste dovezi deoarece a studiat la Centrul de Studii Profesionale din Grecia care este, 
oricum, recunoscut pe deplin de Guvernul francez şi Ministerul francez al Educaţiei. În plus, 
calificările pe care le deţine, conform celor evidenţiate de diplomele naţionale, au fost 
autentificate de Procuratura Curţii de Apel din Grenoble, unde este situată universitatea. În 
consecinţă, petiţionarul solicită ajutorul Parlamentului European să împiedice DIKATSA să 
respingă recunoaşterea calificărilor sale obţinute în străinătate.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 4 septembrie 2003. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii, în 
conformitate cu articolul 175 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 14 ianuarie 2004. 

Domnul Evangelatos deţine o diplomă de licenţă şi o diplomă de master în drept eliberate de 
Universitatea din Grenoble din Franţa. Petiţionarul a obţinut aceste calificări prin intermediul 
centrului de studii profesionale din Grecia. Acesta a acumulat un an de experienţă practică în 
cadrul unei firme de avocatură din Grecia. Petiţionarul reclamă faptul că (a) Societatea 
Avocaţilor din Atena a solicitat recunoaşterea academică a calificărilor sale pentru a 
demonstra echivalenţa acestora cu calificările relevante din Grecia înainte de a-i da dreptul să 
susţină examenul care i-ar permite intrarea în avocatură, şi (b) autoritatea greacă responsabilă 
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pentru recunoaşterea academică, DIKATSA, a refuzat recunoaşterea calificărilor sale pe 
motiv că nu a efectuat o parte din cursul său pe teritoriul francez. Petiţionarul susţine că 
ambele decizii nu respectă Directiva nr. 89/48/CEE, care a stabilit un „sistem general” pentru 
recunoaşterea diplomelor de învăţământ superior acordate la finalizarea instruirii şi educaţiei 
profesionale.

Comisia doreşte să facă următoarele observaţii:

(a) Cerinţa de recunoaştere academică a diplomei petiţionarului ca o cerinţă prealabilă pentru 
susţinerea examenului prin care i se acordă accesul la profesia de avocat 

Directiva nr. 89/48/CEE se aplică numai în cazul specialiştilor cu calificări complete. Numai 
titularii diplomelor profesionale, precum diplomele care atestă faptul că titularii acestora sunt 
calificaţi să practice o profesie în statul membru de origine [a se vedea articolul 1 litera (a) al 
treilea paragraf din directivă], fac obiectul acestei directive. Din informaţiile furnizate de către 
petiţionar reiese că acesta deţine calificările academice, dar nu deţine certificatul solicitat 
pentru practicarea profesiei de avocat în Franţa, CAPA (certificat d'aptitude à la profession 
d'avocat). Prin urmare, acesta nu este eligibil pentru recunoaşterea profesională în temeiul 
Directivei nr. 89/48/CEE şi, în consecinţă, nu a avut loc o încălcare a acestei directive.

Cu toate acestea, în cazul în care petiţionarul lucrează în Grecia ca şi avocat stagiar şi este 
plătit pentru activitatea desfăşurată, acesta este eligibil pentru recunoaşterea diplomei sale în 
conformitate cu prevederile Tratatului CE. În hotărârea in cazul Morgenbesser (C-313/01), în 
care a fost intentat proces împotriva Italiei, Curtea de Justiţie a hotărât că, în vederea admiterii 
ca avocat stagiar, solicitarea recunoaşterii academice anterioare a diplomelor în drept obţinute 
în alte State Membre nu era în conformitate cu Dreptul Comunitar. Curtea a afirmat că în 
perioada desfăşurării activităţii de avocat stagiar care implică activităţi plătite, principiile 
aplicabile erau cele stabilite de precedentele juridice proprii ale Curţii, întemeiate pe articolele 
39 şi 43 din Tratatul CE. Conform acestor principii, autorităţile naţionale trebuie să compare 
cunoştinţele persoanei în cauză, aşa cum sunt atestate de calificările pe care persoana 
respectivă le deţine sau aşa cum au fost dobândite prin experienţa profesională, fie în statul 
membru de origine sau în statul membru gazdă, cu cunoştinţele necesare în vederea obţinerii 
unei astfel de diplome în conformitate cu legislaţia naţională. În cazul în care, în urma 
examinării comparative se constată că aceste cunoştinţe sunt echivalente, diploma trebuie 
acceptată. În cazul în care, pe de altă parte, în urma examinării comparative se constată numai 
o echivalenţă parţială, statul gazdă poate solicita solicitantului să demonstreze că a dobândit 
aceste cunoştinţe care îi lipsesc.

În ceea ce priveşte finalizarea analizei de mai sus, Comisia va solicita petiţionarului să
furnizeze informaţii suplimentare pentru a stabili dacă această condiţie privind recunoaşterea 
academică rezultă din legislaţia greacă, în cazul său, şi dacă activitatea de avocat stagiar este 
plătită în Grecia.

(b) Refuzul DIKATSA de a recunoaşte diplomele în drept ale petiţionarului pe motiv că 
acesta nu a efectuat o parte din cursuri în Franţa 

Comisia a fost informată că autorităţile greceşti refuză să recunoască diplomele eliberate în 
baza acordurilor de franciză. Acordurile de franciză sunt acorduri încheiate între două 
instituţii de învăţământ din state membre diferite (A şi B). Dacă studenţii au efectuat un curs 
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în cadrul unei instituţii din statul membru B şi au susţinut examene care respectă standardele 
instituţiei din statul membru A, acestora li se eliberează o diplomă de către instituţia din statul 
membru A.

În decizia în cazul Neri din 13 noiembrie 2003, în care s-a intentat proces împotriva Italiei, 
Curtea de Justiţie a considerat că nerecunoaşterea diplomelor din alte state membre pe 
motivul că acestea au fost eliberate în baza unui acord de franciză încalcă articolul 43 din 
Tratatul CE.

Comisia a iniţiat două proceduri privind încălcarea legislaţiei comunitare împotriva Greciei, 
în care una dintre afirmaţii se referă la nerecunoaşterea de către ţara respectivă a diplomelor 
pe motiv că acestea au fost eliberate în baza unui acord de franciză. Decizia de a supune 
această problemă Curţii a fost luată pentru una dintre proceduri, iar procedurile trebuie să 
înceapă în scurt timp.

4. Răspunsul interimar al Comisiei, primit la 19 octombrie 2004

În ceea ce priveşte cerinţa privind recunoaşterea academică a diplomei petiţionarului pentru 
ca acesta să poată să susţină examenul prin care i se acordă accesul la profesia de avocat, 
reclamantul a trimis Comisiei un set de documente privind remunerarea avocaţilor stagiari. 
Aceste documente sunt examinate în prezent împreună cu un alt caz în legătură cu care 
Comisia a fost informată şi pentru care s-au solicitat informaţii suplimentare.

5. Răspunsul ulterior al Comisiei, primit la 28 februarie 2007

I. Cadru / Rezumatul faptelor / Istoric
Petiţionarul susţine că, deşi a obţinut o diplomă în drept de la universitatea franceză din 
Grenoble prin intermediul unui centru de studiu gratuit din Grecia, autorităţile greceşti nu 
recunosc această diplomă ca fiind echivalentă şi, prin urmare, nu îi permit să susţină 
examenul de intrare în barou în Grecia. Acesta afirmă faptul că autorităţile greceşti nu aplică 
concluziile hotărârii Morgenbesser a Curţii Europene de Justiţie (C-313/01) şi fac ca 
permisiunea de a susţine examenul de intrare în barou să depindă de recunoaşterea academică 
a diplomei universitare solicitate.

Printr-o scrisoare din 26 aprilie 2006, Comisia a informat petiţionarul cu privire la măsurile 
luate în legătură cu eliberarea diplomei în baza acordului de franciză şi Decretul legislativ nr. 
3026/1954 (Codul Avocaţilor) şi i-a solicitat să furnizeze dovezi suplimentare pentru 
susţinerea cauzei sale. 

Comisia a raportat situaţia Comisiei pentru petiţii la reuniunea sa din 20 iunie 2006.

II. Observaţiile Comisiei privind argumentele din petiţie 
În ceea ce priveşte cele două afirmaţii prezentate mai sus, situaţia este următoarea:

a) presupusa neaplicare a concluziilor hotărârii Morgenbesser: Comisia a investigat amănunţit 
problema şi, după ce a primit un răspuns detaliat din partea autorităţilor greceşti la scrisoarea 
sa de somaţie suplimentară din luna iulie 2006, concluzionează că autorităţile greceşti nu au 
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încălcat articolul 43 şi 49 din TCE. În ceea ce priveşte posibilitatea de a-şi desfăşura 
activitatea ca şi avocaţii stagiari, titularii unei diplome străine în drept se consideră că sunt 
acceptaţi imediat pe lista avocaţilor stagiari fără alte formalităţi suplimentare (fără măsuri 
compensatorii pentru lipsa de cunoştinţe în anumite chestiuni legale specifice solicitate în 
baza legislaţiei naţionale din Grecia). În ceea ce priveşte permisiunea de a susţine examenul 
final de intrare în barou, autorităţile greceşti au explicat că sistemul care a fost pus în practică 
permite efectuarea unei analize comparative detaliate a aptitudinilor şi cunoştinţelor 
avocatului stagiar: 1) înainte de susţinerea examenului de intrare în barou, DOATAP 
efectuează o comparaţie a materiilor studiate de titularul diplomei străine în drept şi a 
materiilor pe care un student grec trebuie să le studieze în vederea obţinerii unei diplome în 
drept; apoi DOATAP organizează, de asemenea, examene la materiile de drept care diferită în 
sistemele juridice naţionale respective (drept civil, procedură civilă, drept constituţional). 2) 
apoi urmează evaluarea restului calificărilor (perioada de stagiu, experienţa acumulată în 
timpul stagiului efectuat în străinătate etc….) de către Baroul din Atena.

b) nerecunoaşterea diplomelor în drept eliberate în contextul studiilor efectuate pe baza unui 
acord de franciză (în cazul de faţă franciza încheiată între instituţia publică franceză, 
Universitatea din Grenoble, şi instituţia de învăţământ privată din Grecia (centru de studiu 
gratuit). Prin nerecunoaşterea diplomei în drept a petiţionarului, autorităţile greceşti încalcă 
articolul 43 şi 49 din TCE.

Deşi Curtea Europeană de Justiţie a luat deja o hotărâre în ceea ce priveşte acordurile de 
franciză încheiate între două instituţii de învăţământ recunoscute public (C- 209/01, Neri în 
2003) şi a declarat faptul că nerecunoaşterea diplomelor acordate pe baza unor astfel de 
acorduri de către autorităţile italiene încalcă articolul 43 din TCE, Comisia a decis să 
intenteze proces împotriva Greciei înaintea Curţii Europene de Justiţie la 4 iulie 2005 (C-
274/05) deoarece obiecţiile ridicate diferă din două puncte de vedere: Comisia a susţinut că 
Curtea Europeană de Justiţie ar trebui să declare că prin nerecunoaşterea diplomelor 
(diplomelor de profesor şi inginer) acordate pe baza acordului de franciză (încheiat între o 
instituţie de învăţământ recunoscută public într-un stat membru UE şi o instituţie de 
învăţământ privată din Grecia) autorităţile greceşti încalcă Directiva nr. 89/48/CEE.

III. Concluzii 
Comisia aşteaptă hotărârea Curţii Europene de Justiţie în cazul C-2005/274, care va stabili 
dacă autorităţile greceşti au dreptul să refuze diplomele acordate în baza acordului de franciză 
încheiat între o instituţie de învăţământ UE recunoscută public EU şi o instituţie de 
învăţământ privată din Grecia.


