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Tárgy: Brigitte Maille Calgaro francia állampolgár által benyújtott 1453/2009. 
számú petíció ügyvédi diplomájának az olasz hatóságok általi elismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a Padova tartományi olasz hatóságok nem ismerték el 
Franciaországban szerzett jogi diplomáját, és ennek következtében nem folytathatott 
gyakornoki tevékenységet egy olaszországi ügyvédi irodánál. Kifogásolja továbbá a 
Cervarese Santa Croce önkormányzat részéről tapasztalt bánásmódot, ahova az 
„adminisztrációs munkatárs, jogi részleg” hivatkozással meghirdetett állásra jelentkezett, ahol 
a versenyvizsgán nem vették figyelembe francia végzettségeit. Kéri, hogy az olasz hatóságok 
alkalmazzák a diplomák elismerésére vonatkozó közösségi jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció

A petíció benyújtója lényegében azt kifogásolja, hogy az olasz hatóságok nem ismerték el jogi 
diplomáját (magas szintű közjogi végzettséget tanúsító diploma). Különösen nehezményezi 
azt a tényt, a padovai ügyvédi kamara elutasította a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét, 
amelyet abból a célból nyújtott be, hogy két évig gyakornokként dolgozhasson egy ügyvédi 
irodában. Továbbá panaszt emel az ellen, hogy nem vehetett részt a képesítéseken és 
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alkalmasságon alapuló felvételi vizsgán az „adminisztrációs munkatárs, jogi részleg” 
hivatkozással meghirdetett állásra. 

A petíció benyújtója két kérdést vet fel. Az első arra vonatkozik, hogy van-e peres úton kívüli 
jogorvoslati lehetőség a közösségi jogot figyelmen kívül hagyó hatóságokkal szemben; a 
második a diplomák egyenértékűségének a közösségi jogban való megvalósulására 
vonatkozik.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

Ami a kifogásolt tényeket illeti, a petíció benyújtója nem szolgál olyan dokumentumokkal, 
amelyek alátámasztanák, hogy valóban elutasították volna a padovai ügyvédi kamarába való 
belépését, illetve hogy a versenyvizsgát szervező közigazgatási hatóság megtagadta volna tőle 
a részvételt a vizsgán. Nem pontosítja továbbá azt sem, hogy ez a visszautasítás kategorikus 
volt-e, vagy a részvételt az olasz jog terén hiányzó ismeretek és képesítések megszerzésének 
feltételéhez kötötték, mely utóbbit a Bíróság ítélkezési gyakorlata engedélyezi (lásd a C-
313/01. sz., Morgenbesser-ügyben 2003. november 13-án hozott ítélet 70. pontját).

Az első kérdés arra irányul, milyen jogorvoslatot vehet igénybe az az uniós polgár, aki a 
közösségi jog figyelmen kívül hagyását sérelmezi, anélkül hogy a Bíróságra vezető jogi 
eljárásba kellene bonyolódnia? A válasz a Solvit-hálózat, amelyhez a petíció benyújtója 
bátran fordulhat, a képesítések ügyvédi szakmai gyakorlathoz való hozzáférés tekintetében 
való elismerésével kapcsolatos Morgenbesser-ítéletre hivatkozva. Ezt az ítéletet erősítette 
meg és pontosította a 2009. december 10-i Pesla-ítélet is (C-345/08. sz. ügy).

A második kérdés arra vonatkozik, miként valósul meg a diplomák egyenértékűsége a 
közösségi jogban. A petíció benyújtója szerint ez az EK-Szerződés 10., 12., 14., 39., 43. és 
149. cikke alapján továbbra is megvalósítandó célnak tekintendő. Az olasz Legfelsőbb 
Bíróság ugyanezekre a cikkekre hivatkozott a Bírósághoz előzetes döntéshozatalra 
előterjesztett kérdésében a Morgenbesser-ügyben (C-313/01. sz. ügy). A Bíróság azonban 
csak az EK-Szerződés 39. és 43. cikkét fogadta el; a 10., 12. és 14. cikk ugyanis általános 
rendelkezéseket tartalmaz, az oktatásra vonatkozó 149. cikk pedig kizárja a tagállamok 
törvényi és rendeleti rendelkezéseinek harmonizálását (lásd a (4) bekezdést). Az EK-
Szerződés fenti rendelkezéseinek lényegi tartalma az Európai Unió működéséről szóló 
Lisszaboni Szerződésben, vagyis az EUSZ 3a. cikkének (3) bekezdésében, illetve az EUMSZ 
18., 26., 45., 49. és 165. cikkében is megjelenik.

A Morgenbesser-ítéletben kimondott elv nem korlátozódik az ügyvédi hivatásra. Egyébiránt a 
Bíróság a fenti ítéletben megállapítja, hogy a 89/48/EK irányelv helyébe lépő, a szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 a teljes szakmai képesítéssel rendelkező személyekre vonatkozik, nem pedig 
a diplomáknak az EK-Szerződés 149. cikkére való tekintettel történő kölcsönös elfogadására.

Következtetés

A petíció nem bizonyítja a közösségi jog megsértését. A Morgenbesser-ítéletre hivatkozva a 

                                               
1 HL L 255., 2005.9.30., 22. o. és köv.
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petíció benyújtója a Solvit-hálózathoz fordulhat (http://www.ec.europa.eu/solvit/).

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2010. december 9.

2010. július 6-i levelében a petíció benyújtója érdemben két pontban vitatja a Bizottság 
észrevételeit: először a Morgenbesser-ítélet (C-313/01. sz. ügy) értelmezésével, másodszor 
pedig a felvételi vizsgát szervező intézmény elnökének magatartásával kapcsolatban.

Az első pontban a petíció benyújtója vitatja a Morgenbesser-ítélet (C-313/01. sz. ügy) 
értelmezését, miszerint az ítélet alapján a fogadó tagállam előírhatja „az olasz jog terén 
hiányzó ismeretek és képesítések megszerzésének bizonyítását”. Ez a lehetőség azonban 
egyértelműen szerepel az ítélet 70. pontjában.

A második pontban a petíció benyújtója kifejti, hogy részt vehetett az adminisztrációs 
munkatárs pozícióra kiírt versenyvizsgán és megírhatta a felvételi vizsgát, azonban a 
versenyvizsgát szervező intézmény elnöke megtagadta vizsgájának értékelését, pedig 
figyelembe kellett volna vennie az európai jogszabályokat átültető rendeletet. Mivel egy 
külön közigazgatási aktusról van szó, ismét azt javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy 
forduljon a Solvit-hálózathoz. 

A Bizottságnak továbbított említett levele egyébként nem tartalmaz a kifogásolt tényeket 
alátámasztó dokumentumokat, amit a Bizottság már első észrevételeiben is jelzett.

A Bizottság megismétli, hogy a petíció nem bizonyítja a közösségi jog megsértését. A 
Morgenbesser-ítéletre hivatkozva a petíció benyújtója a Solvit hálózathoz fordulhat.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2011. június 10.

2011. március 10-i levelében a petíció benyújtója kifejti, hogy annak valamennyi elemében 
fenntartja a 2010. július 6-i levelében – amely levél kapcsán a Bizottság az első kiegészítő 
észrevételeit megfogalmazta – írtakat. Az említett levél nem tartalmaz olyan új elemeket, 
amelyek alapján szükség lenne ezen észrevételek módosítására.

Az első pontban a petíció benyújtója vitatja a Morgenbesser-ítélet (C-313/01. sz. ügy) 
értelmezését, miszerint az ítélet alapján a fogadó állam előírhatja „az olasz jog terén hiányzó 
ismeretek és képesítések megszerzésének bizonyítását”. Ez a lehetőség azonban egyértelműen 
szerepel az ítélet 70. pontjában. Az e pontban foglaltakat ugyanezen ítélet 72. pontja nem 
befolyásolja.

A második pontban a petíció benyújtója kifejti, hogy részt vehetett az adminisztrációs 
munkatárs pozícióra kiírt felvételi vizsgán és megírhatta azt, azonban a vizsgát szervező 
intézmény elnöke megtagadta vizsgájának értékelését, pedig figyelembe kellett volna vennie 
az európai jogszabályokat átültető rendeletet. Mivel egy külön közigazgatási aktusról van szó, 
ismét azt javasoljuk a petíció benyújtójának, hogy forduljon a Solvit-hálózathoz. 

A Bizottságnak továbbított említett levelei egyébként nem tartalmaznak a kifogásolt tényeket 
alátámasztó dokumentumokat, amit a Bizottság már első észrevételeiben is jelzett.
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A petíció alapján nem állapítható meg a közösségi jog megsértése. A petíció benyújtója a 
Solvit-hálózathoz fordulhat, hogy a Morgenbesser-ítéletre hivatkozva és az ott meghatározott 
feltételek mellett alkalmazzák rá az ítéletben kimondottakat.


