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Tárgy: Christian Hehn, német állampolgár által benyújtott 1355/2010. számú petíció 
a külföldön szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező frissdiplomások 
németországi ellehetetlenítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a német hatóságok egy – a petíció benyújtója szerint – a 
náci időkből származó törvény alapján ellehetetlenítik azoknak a személyeknek a német 
munkaerőpiacon való érvényesülését, akik külföldi egyetemen szereztek diplomát. A petíció 
benyújtója nem németországi egyetemi végzettséggel rendelkező német állampolgárként úgy
érzi, hogy hátrányos megkülönböztetés éri. Véleménye szerint a német hatóságoknak el 
kellene ismerniük a végzettségét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója már terjesztett be panaszt a Bizottsághoz amiatt, hogy Németországban 
nem ismerték el a Nagy-Britanniában szerzett felsőfokú diplomáját.  A panaszos azzal is 
érvelt, hogy Németországban a más tagállamokban kiadott képesítésekkel rendelkező 
személyek nem használhatják szakmai címüket ugyanolyan módon, mint a német oklevéllel 
rendelkezők.

A vizsgálat után a petíciót a következő indokok alapján lezárták:
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A petíció benyújtója nem kíván szabályozott szakmát folytatni Németországban. Ennek 
eredményeként nem kérelmezte, hogy szakmája gyakorlása céljából ismerjék el képesítését.  
A lehetséges munkáltató feladata értékelni, hogy a képesítés megfelel-e az állásajánlathoz. Így 
a Bizottság nem talált arra utaló jelet, hogy a német hatóságok megsértették az európai jogot 
ebben a kérdésben.

A panaszos nem nyújtott be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a más tagállamokban 
szerzett képesítések birtokosai nem használhatják szakmai címüket Németországban.  A 
panaszos főleg arra vonatkozóan nem nyújtott be bizonyítékot, hogy Németország nem 
tartotta be a Bíróság által a C-19/92 sz. Dieter Kraus ügyben 1993. március 31-én hozott 
ítéletet.  Ebben az ügyben a Bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a Szerződés cikkeit 
„úgy kell értelmezni, hogy azok nem zárják ki azt, hogy egy tagállam a felségterületén 
megtiltsa saját állampolgára számára –aki egy másik tagállamban kiadott posztgraduális 
tudományos címmel rendelkezik – e cím használatát anélkül, hogy megszerezte volna az erre 
szolgáló közigazgatási engedélyt, feltéve, hogy az engedélyezési eljárás egyedül annak 
ellenőrzésére szolgál, hogy a posztgraduális tudományos címet megfelelően ítélték oda, 
továbbá hogy az eljárás könnyen igénybe vehető, és nem igényeli túlzott közigazgatási díjak 
megfizetését, az engedély elutasítása esetén bírósági eljárást lehet indítani, az érintett személy 
meg tud győződni a döntés indokairól, és az engedélyezési eljárásnak való nem megfelelés 
esetén előírt szankciók a jogsértés súlyosságához mérten nem aránytalanok.” Így a Bizottság 
nem talált arra utaló jelet, hogy a német hatóságok megsértették az európai jogot ebben a 
kérdésben.


