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Temats: Lūgumraksts Nr. 1355/2010, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Christian 
Hehn, par šķēršļiem Vācijā strādāt absolventiem, kuri grādus ieguvuši 
ārvalstu universitātēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka saskaņā ar likumu, kas, kā viņš apgalvo, ir spēkā kopš 
nacistu ēras, Vācijas varas iestādes izstumj no Vācijas darba tirgus absolventus, kuri grādus 
ieguvuši ārvalstu universitātēs. Lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas valstspiederīgais, kurš grādu 
ieguvis universitātē, kas nav Vācijā, uzskata, ka viņš ir diskriminācijas upuris un ka Vācijas 
varas iestādēm vajadzētu atzīt viņa kvalifikāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

Lūgumraksta iesniedzējs Komisijai jau ir iesniedzis sūdzību par to, ka viņa Lielbritānijas 
augstākā līmeņa bakalaura grāds Vācijā netiek atzīts. Sūdzības iesniedzējs arī apgalvoja, ka 
dalībvalstu kvalifikāciju ieguvēji nevar izmantot savu kvalifikācijas nosaukumu Vācijā 
atšķirībā no personām, kas diplomus ieguvušas Vācijā.

Pēc izmeklēšanas sūdzība tika slēgta turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ.

Lūgumraksta iesniedzējs nebija paredzējis strādāt reglamentētā profesijā Vācijā. Tādēļ viņam 
nebija vajadzības lūgt savas kvalifikācijas atzīšanu, lai strādātu šajā profesijā. Kvalifikācijas 
atbilstība darba piedāvājumam jānovērtē viņa potenciālajam darba devējam. Tāpēc Komisija 
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saistībā ar šo jautājumu nekonstatēja nekādu Vācijas varas iestāžu veiktu Eiropas tiesību aktu 
pārkāpumu.

Sūdzības iesniedzējs nav sniedzis pierādījumus, ka personas, kas savu kvalifikāciju ieguvušas 
citās dalībvalstīs, nevar izmantot savu kvalifikācijas nosaukumu Vācijā. Jo īpaši sūdzības 
iesniedzējs nav sniedzis pierādījumus, ka Vācija nav ievērojusi Tiesas 1993. gada 31. marta 
spriedumu lietā C-19/92 Dieter Kraus pret Land Baden-Württemberg. Šajā lietā Tiesa 
nosprieda, ka Līguma panti „interpretējami tā, ka tie neizslēdz iespēju dalībvalstij aizliegt tās 
valstspiederīgajiem, kuri ir citā dalībvalstī ieguvuši pēcdiploma akadēmisko nosaukumu, 
izmantot šo nosaukumu tās teritorijā, ja nav saņemta administratīvā atļauja to darīt, un ar 
nosacījumu, ka atļaujas procedūras mērķis ir tikai pārbaudīt, vai pēcdiploma akadēmiskais 
nosaukums ir piešķirts pienācīgi, ka procedūrai var viegli piekļūt un par procedūru netiek 
prasīta pārlieku liela administratīvā maksa, un par jebkuru atļaujas atteikumu var ierosināt 
tiesas procesu, ka attiecīgā persona var noskaidrot iemeslus šādam lēmumam un ka sodi par 
atļaujas procedūras neievērošanu nav neproporcionāli pārkāpuma smagumam.” Tāpēc 
Komisija saistībā ar šo jautājumu nekonstatēja nekādu Vācijas varas iestāžu veiktu Eiropas 
tiesību aktu pārkāpumu.


