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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0082/2003, внесена от Петрос-Константинос Евангелатос, с 
гръцко гражданство, относно признаването на квалификации в Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има диплома по право и следдипломни квалификации от 
Гренобълския университет (Франция), Той е бил записан в този университет чрез 
център за професионално обучение в Гърция. Когато се е опитал да се регистрира в 
Правната колегия в Атина, му е било поставено изискване за 18 месеца стаж (който той 
е изпълнил), както и за признаване на квалификациите му от комисията за признаване 
на дипломи DIKATSA. За тази цел комисията DIKATSA е изискала от вносителя на 
петицията да представи доказателства за пребиваване във въпросната страна по време 
на обучението си (сметки за електричество, за телефон и др.). Вносителят на петицията 
не е могъл да направи това, тъй като е учил в Центъра за професионално образование в 
Гърция, който обаче е напълно признат от френското правителство и от френското 
Министерство на образованието. Освен това неговите квалификации, посочени в 
националните дипломи, са заверени от прокурорската служба към Апелативния съд в 
Гренобъл, където се намира университетът. Съответно вносителят на петицията търси 
съдействие от Европейския парламент във връзка с позицията на комисията DIKATSA, 
която възпрепятства признаването на неговите квалификации, получени в чужбина.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 септември 2003 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 14 януари 2004 г.

Г-н Евангелатос има бакалавърска и магистърска степен по право, получени от 
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университета в Гренобъл, Франция. Той е получил тези квалификации чрез център за 
професионално обучение в Гърция. След това е работил една година в адвокатска 
кантора в Гърция. Вносителят на петицията се оплаква от следното: че Правната 
колегия в Атина е поискала академично признаване на неговите квалификации като 
доказателство за тяхната равностойност спрямо съответните гръцки квалификации, 
преди да му бъде разрешено да се яви на изпита, който ще му даде възможност да 
започне практика като юрист, и б) че гръцкият орган за академично признаване на 
квалификации DIKATSA е отказал да признае квалификациите му на основание, че той 
не е завършил част от обучението си на френска територия. Вносителят на петицията 
твърди, че и двете решения противоречат на Директива 89/48/ЕИО, с която се създава 
„обща система” за признаване на дипломите за висше образование, издадени след 
завършването на професионално образование и обучение.

Комисията би искала да направи следните коментари:

a) Във връзка с изискването за академично признаване на дипломата на вносителя на 
петицията като предварително условие за допускане до изпита, който ще му даде 
достъп до практика като юрист. 

Директива 89/48/ЕИО се прилага само за напълно квалифицирани професионалисти. 
Тази директива обхваща само притежателите на професионални дипломи, т.е. на 
дипломи, удостоверяващи, че техните титуляри имат необходимата квалификация, за 
да упражняват регламентирана професия в своята държава-членка на произход (вж. 
член 1, буква а), алинея трета от директивата). От информацията, предоставена от 
вносителя на петицията, може да се заключи, че той притежава академичните 
квалификации, но не и сертификата CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat), 
необходим за упражняване на професията адвокат във Франция. Следователно той не 
може да бъде допуснат до професионално признаване съгласно Директива 89/48/ЕИО, 
което означава, че не е налице нарушение на тази директива 
Същевременно, ако вносителят на петицията работи в Гърция като стажант-адвокат и 
получава заплащане за дейността си, той ще може да бъде допуснат до признаване на 
дипломата си съгласно разпоредбите на Договора за ЕО. В своето решение по делото 
Morgenbesser (С-313/01), с което бе заведено дело срещу Италия, Съдът се произнесе, 
че изискването за предварително академично признаване на дипломите по право, 
получени в други държави-членки, като предварително условие за приемане на работа 
като стажант-юрист, е несъвместимо със законодателството на Общността. Съдът 
постанови, че когато работата като стажант-юрист включва дейности срещу заплащане, 
са приложими принципите, установени от собствената съдебна практика на Съда, 
основана на членове 39 и 43 от Договора за ЕО. Съгласно тези принципи националните 
органи са задължени да сравнят знанията на въпросното лице, удостоверени от 
неговите квалификации или придобити от професионален опит в държавата-членка на 
произход или в приемащата държава-членка, със знанията, които се изискват за
получаването на такава диплома съгласно националното законодателство. Ако този 
сравнителен преглед покаже, че знанията са еквивалентни, дипломата трябва да бъде 
приета. Ако, от друга страна, сравнителният преглед покаже само частична 
еквивалентност, приемащата държава може да поиска от кандидата да докаже, че той/тя 
е придобил/а липсващите знания.
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За допълване на анализа по-горе Комисията ще изиска допълнителна информация от 
вносителя на петицията, за да установи дали условията за академично признаване се 
основават на гръцкото законодателство в неговия случай и дали работата като стажант-
юрист в Гърция се заплаща. 

б) Във връзка с отказа на комисията DIKATSA да признае дипломите по право на 
вносителя на петицията на основание, че не е завършил част от обучението си във 
Франция.

Комисията бе уведомена, че гръцките органи отказват да признават дипломи, получени 
в рамките на франчайзингови споразумения. Франчайзинговите споразумения са 
споразумения между две образователни заведения от различни държави-членки (А и Б). 
Когато студенти са завършили курс на обучение в държавата-членка Б и са взели 
изпити, които съответстват и на стандартите на учебното заведение в държавата-членка 
А, те получават диплома от учебното заведение в държавата-членка А.

В решението си по делото Neri от 13 ноември 2003 г. Съдът, завеждайки дело срещу 
Италия, прецени, че непризнаването на дипломи от други държави-членки на 
основание, че те са били издадени по силата на франчайзингово споразумение, 
противоречи на член 43 от Договора за ЕО.

Комисията е започнала две процедури за нарушение срещу Гърция, едно от 
твърденията в които се отнася до отказа на тази държава да признава дипломи на 
основание, че са били издадени по силата на франчайзингово споразумение. Във връзка 
с едната от процедурите бе взето решение проблемът да бъде представен пред Съда и 
съдопроизводството ще започне скоро.

4. Неокончателен отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2004 г.

Във връзка с изискването за академично признаване на дипломата на вносителя на 
петицията, за да може той да се яви на изпита, който дава достъп до практикуване като 
юрист, вносителят изпрати на Комисията пакет от документи, свързани също така и с 
възнаграждението на стажант-юристите. Тези документи понастоящем се разглеждат и 
във връзка с друг случай, за който Комисията е била уведомена и по който е била 
поискана допълнителна информация.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2007 г.

I. Контекст/Резюме на фактите/История

Вносителят на петицията твърди, че макар да е получил диплома по право от френския 
университет в Гренобъл посредством център за свободно обучение в Гърция, гръцките 
органи не признават неговата диплома за еквивалентна и поради това не го допускат да 
се яви на изпита за адвокатска практика в Гърция. Той също така твърди, че гръцките 
органи не прилагат заключенията от решението на Съда по делото Morgenbesser (C-
313/01) и обвързват допускането до изпит за адвокатска практика с академичното 
признаване на изискваната университетска степен на обучение.
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В писмо от 26.4.2006 г. Комисията уведоми вносителя на петицията за предприетите 
мерки във връзка с проблема с дипломите, получени съгласно франчайзингови 
споразумения и законодателния указ 3026/1954 (Кодекс на адвоката), и поиска от него 
допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията му.

Комисията докладва актуалното състояние по случая пред комисията по петиции на 
заседанието й на 20.6.2006 г.

II. Коментари на Комисията относно аргументите в петицията

Във връзка с двете твърдения, посочени по-горе, актуалното състояние на нещата е 
следното:

a) Твърдения за неприлагане на заключенията от решението по делото Morgenbesser

Комисията проучи задълбочено този въпрос и след като най-накрая получи 
изчерпателен отговор от гръцките органи на своето допълнително писмо за официално 
известие от юли 2006 г., заключава, че гръцките органи вече не нарушават членове 43 и 
49 от Договора за ЕО. Във връзка с възможността да се работи като стажант-
юрист бе заявено, че притежателите на чуждестранни дипломи по право се включват 
веднага в списъка на стажант-юристите без допълнителни формалности (съгласно 
гръцкото национално законодателство не се изискват компенсаторни мерки за липса на 
познания по специфични правни въпроси). Във връзка с разрешението за явяване на 
заключителния изпит за адвокатска практика гръцките органи обясниха, че 
създадената система позволява провеждането на подробен сравнителен анализ на 
уменията и знанията на стажант-юристите:
1) преди явяване на изпита за адвокатска практика институцията DOATAP сравнява 
предметите, които е изучавал притежателят на чуждестранна диплома по право, и 
предметите, които гръцките студенти трябва да са изучавали, за да получат диплома по 
право; след това DOATAP организира и изпитите по правните дисциплини, които се 
различават основно в съответните национални правни системи (гражданско право, 
граждански процес, конституционно право).
2) следва оценка на останалите квалификации (период на стаж, опит от стаж в чужбина 
и пр.) от Атинската адвокатска колегия.

б) Непризнаване на дипломи по право, издадени в контекста на обучение на базата 
на франчайзингови споразумения

В настоящия случай става дума за франчайзингово споразумение между френско 
държавно учебно заведение, Гренобълския университет, и частна гръцка образователна 
институция (център за свободно обучение). Като не признават дипломата по право на 
вносителя на петицията, гръцките органи нарушават членове 43 и 49 от Договора за 
ЕО.

Независимо, че Съдът вече веднъж е взел решение относно франчайзинговите 
споразумения между две публично признати образователни институции (С- 209/01, 
делото Neri от 2003 г.) и е обявил, че непризнаването от италианските органи на 
дипломи, получени на базата на такива споразумения, нарушава член 43 от Договора за 
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ЕО, Комисията реши да заведе дело срещу Гърция пред СЕО на 4 юли 2005 г. (С-
274/05), тъй като представените възражения се различават в два аспекта: Комисията 
твърди, че СЕО трябва да обяви, че с непризнаването на дипломи (преподавателски и 
инженерски), получени на базата на франчайзингови споразумения (сключени между 
публично призната образователна институция в държава-членка на ЕС и частна гръцка 
образователна институция), гръцките органи нарушават директива 89/48/ЕИО.

III. Заключения

Комисията очаква решението на Съда на ЕО по дело С-2005/274, което ще определи 
дали гръцките органи имат право да отхвърлят дипломи, получени на базата на 
франчайзингово споразумение, сключено между публично призната образователна 
институция в държава-членка на ЕС и частна гръцка образователна институция.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Комисията вече представи няколко съобщения, свързани с тази петиция, и докладва 
актуалното състояние по случая на заседанието на комисията по петиции от 16 юли 
2007 г.

Във връзка с твърдението за нарушение на законодателството на ЕС Комисията се 
позовава на своето изказване в рамките на заседанието на комисията по петиции от 
16.7.2007 г.: Комисията реши да заведе дело срещу Гърция пред Съда на ЕО на 
4.7.2005 г. (С-274/05), като поиска от Съда да обяви, че като не признава дипломи 
(преподавателски и инженерски), получени на базата на франчайзингово споразумение 
(сключено между публично призната образователна институция в държава-членка на 
ЕС и частна гръцка образователна институция), гръцките органи нарушават Директива 
89/48/ЕИО.

Генералният адвокат представи заключенията си по искането на Комисията на 
19.4.2007 г. Във връзка с въпроса за дипломи на базата на франчайзинг той напълно 
подкрепя гледната точка на Комисията и е на мнение, че Гърция е нарушила Директива 
89/48/ЕИО, като не е признала дипломи, издадени от компетентен орган на държава-
членка на базата на франчайзингово споразумение.

Понастоящем Комисията очаква решението на Съда на ЕО по дело С-274/05, което ще 
определи дали гръцките органи са в правото си да отхвърлят дипломи, получени на 
базата на франчайзингово споразумение, сключено между публично призната 
образователна институция в държава-членка на ЕС и частна гръцка образователна 
институция.

7. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

„Допълнителни коментари на Комисията относно петицията
Комисията е завела дело срещу Гърция пред СЕО на 4.7.2005, C-274/05, за нарушение 
на бившата Директива 89/48/ЕИО1 относно обща система за признаване на дипломите 
                                               
1 Директива 89/48/ЕИО относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, 
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за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и 
обучение с минимална продължителност от три години по няколко пункта. Директива 
89/48/ЕИО е заменена от Директива 2005/36/ЕО1 относно признаването на 
професионални квалификации на 20.10.2007 г.

Сред възраженията, които Комисията отправя срещу Гърция, най-значимото за 
вносителя на петицията е непризнаването на дипломи, издадени от компетентни органи 
на друга държава-членка в контекста на образование и обучение, базирани на 
франчайзингово споразумение.

СЕО е постановил решение по делото на 23.10.2008 г. В него се посочва, че Гърция е 
нарушила законодателството на ЕС, тъй като не е признала дипломите, издадени от 
компетентните органи на друга държава-членка след образование и обучение, 
предоставени в рамките на споразумение, съгласно което образование и обучение, 
предоставени от частна структура в Гърция, се признават от тези органи.

Мотивите, които представя СЕО са, че 

„[…] Вътрешноприсъщо е за тази система, която не въвежда никаква хармонизация 
на обученията, даващи достъп до регламентираните професии, само компетентните 
органи, издаващи дипломи, предоставящи такъв достъп, да проверяват в светлината 
на приложимите в рамките на тяхната система за професионално обучение норми 
дали условията, които се изискват за тяхното издаване, са изпълнени. В това 
отношение може да се отбележи, че член 8, параграф 1 от Директива 89/48 
задължава изрично приемащата държава-членка да приеме при всички положения 
като доказателство за това, че условията за признаване на дадена диплома са 
спазени, удостоверенията и документите, издадени от компетентните органи на 
останалите държави-членки. Следователно приемащата държава-членка не би могла 
да изследва основанието, на което такива документи са били издадени, като 
същевременно разполага с възможността да осъществи контрол относно тези от 
определените в член 1, буква а) от Директива 89/48 условия, за които от 
съдържанието на посочените документи не личи да са вече спазени.2“

„Също така, при положение че са издадени от компетентните органи на други 
държави-членки само в светлината на приложимите в рамките на техните 
съответни системи за професионално обучение, дипломите, издадени след завършване 
на обучения, осигурени в рамките на споразумения за приравняване, не спадат, в 
контекста на Директива 89/48, към гръцката образователна система. Следователно 
целта да се осигури високо равнище на гръцките университетски обучения не е 
застрашена от тези обучения, осигуряването на чието качество е поверено на 
                                                                                                                                                  
издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност 
от три години (ОВ L 19 от 24/1/1989 г., стр.16) и Директива 1992/51/ЕО относно втора обща система за 
признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (ОВ L 209 
от 24/7/1992 г., стр.25).
1 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 
признаването на професионалните квалификации, ОВ L 255/22, 30.09.2005 г.
2 Точка 31 от решението.
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компетентните органи на останалите държави-членки, издаващи удостоверяващите 
тези квалификации дипломи.1“

Според стандартната процедура, Комисията вече е отправила официално писмо до 
гръцките органи 1 седмица след приемането на това решение, като ги е приканила да 
информират Комисията какви конкретни мерки ще бъдат предприети за изпълнение на 
решението.

Заключение

Комисията ще информира вносителя на петицията за решението и ще го покани да 
обжалва решението, постановено от гръцките органи за признаване, с което искането 
му за признаване е отхвърлено, пред националните административни органи или 
Съдилищата.“

8. Допълнителен отговор на Комисията (REV. V), получен на 16 ноември 2011 г.

На вносителя на петицията е било отказано признаване на неговата френска диплома по 
право, получена по силата на франчайзингово споразумение, с оглед на явяването му на 
изпит пред Атинската адвокатска колегия, за да стане адвокат в Гърция.

Френската диплома на вносителя на петицията не дава възможност за достъп до 
адвокатската професия във Франция.  Следователно той не е напълно квалифициран 
специалист във Франция, за да упражнява професията адвокат.  При това положение 
той не може да се възползва от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на 
професионални квалификации и не може да се позове на решението на Съда по дело C-
274/05, тъй като това решение засяга единствено признаването на дипломите, издадени 
по силата на франчайзингово споразумение в рамките на Директива 89/48/ЕИО 
(понастоящем Директива 2005/36/EО).

Приложимата процедура за признаване на дипломата на вносителя на петицията в 
Гърция е процедурата, предвидена от Закон 3328/2005 относно националния 
информационен център и за академично признаване, както и други разпоредби. 
Компетентният орган за това признаване, както посочва вносителят на петицията, e 
DOATAP.

Този закон обаче забранява признаването на дипломи, получени на базата на 
франчайзингово споразумение. 

Службите на Комисията привлякоха вниманието на гръцките органи върху тази 
забрана, като поискаха от тях да я премахнат.  Гръцките органи изпратиха на 
Комисията проект на текст, който, според тях, има за цел да отговори на това искане. 
След първоначален анализ, този проект повдига някои въпроси.  На 20 октомври 2011 г. 
от гръцките органи бяха поискани разяснения.

Ако отговорът на гръцките органи не е удовлетворителен, Комисията може да реши да 

                                               
1 Точка 40 от решението.
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изпрати на Гърция официално уведомително писмо.

9. Допълнителен отговор на Комисията (REV VІ), получен на 30 май 2012 г.

С писмо от 20 октомври 2011 г. службите на Комисията поискаха от гръцките органи 
разяснения относно приложното поле на проекта на текст, имащ за цел да 
синхронизира националното законодателство с общностните норми, по-конкретно като 
премахне забраната за признаване на дипломи, издадени на базата на франчайзинг. 
Следва да се подчертае, че проектът няма за цел да измени закон 3328/2005, в който е 
записана забраната за признаване на дипломи, издадени на базата на франчайзинг, а да 
измени декретът, който транспонира в гръцкото право Директива 2005/36/ЕО относно 
признаването на професионалните квалификации.   Целта е да се разшири приложното 
поле на декрета, за да се обхванат ситуации, които са извън обсега на Директива 
2005/36/ЕО, така че тези ситуации да не се уреждат в бъдеще от предвидената от закон 
3328/2005 процедура и по-конкретно от забраната за признаване на дипломи, издадени 
на базата на франчайзинг. Следователно, приложното поле на проекта изглежда отменя 
в много малка степен забраната за признаване на дипломи, издадени на базата на 
франчайзинг.

Гръцките органи отговориха на писмото от 20/01/2011 г. с писмо от 13/11/2011 г.  Тъй 
като в предоставеният отговор липсва яснота, с писмо от 18/11/2011 г. бяха поискани 
допълнителни разяснения, на което гръцките органи отговориха с писмо от 
28/11/2011 г.

По същото време, на 21 ноември 2011 г. службите на Комисията изпратиха до гръцките 
органи искане за получаване на сведения, на което гръцките органи отговориха на 23 
декември 2011 г. 

Тъй като отговорите, предоставени на различните п и с м а ,  не бяха 
удовлетворителни, службите на Комисията се срещнаха с гръцките органи на 27 
януари 2012 г. Последва размяна на кореспонденция. Въпреки това, няма изгледи 
за благоприятно развитие на случая. Следователно, не е изключено Комисията да 
реши да изпрати официално уведомително писмо на Гърция.

10. Допълнителен отговор на Комисията (REV VІІ), получен на 27 ноември 2012 г.

На 26 април 2012 г. Комисията изпрати на Гърция официално уведомително писмо във 
връзка с несъответствие на закон 3328/2005 с разпоредбите на Договора относно 
свободното движение на професионалисти. Посоченият закон, който обхваща 
признаването на квалификации за академични цели, се прилага и по отношение на 
признаването на професионални квалификации. Следователно, този закон забранява 
признаването на дипломи, получени на базата на франчайзингово споразумение. 

Гръцките органи отговориха на уведомителното писмо с писмо от 12 септември 2012 г. 
Към момента писмото се проучва. Същевременно гръцките органи представиха на 
Комисията нов проектодекрет, имащ за цел да разшири приложното поле на декрета, 
който транспонира в гръцкото право Директива 2005/36/ЕО. Целта е да се обхванат 
ситуации, които не са обхванати от Директива 2005/36/ЕО, така че тези ситуации да не 
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се уреждат в бъдеще от предвидената от закон 3328/2005 процедура и по-конкретно от 
забраната за признаване на дипломи, издадени на базата на франчайзинг. Ще бъдат 
установени контакти с гръцките органи с цел да се получат по-подробни сведения и да 
се провери дали ситуацията на вносителя е обхваната от новата уредба.

11. Допълнителен отговор на Комисията (REV VIII), получен на 27 март 2013 г.

В края на 2012 г. гръцките органи приеха закон, имащ за цел да приведе в съответствие 
националното законодателство с разпоредбите на ДФЕС и по-конкретно да позволи 
признаването на дипломи, издадени на базата на франчайзинг в случаите, които не са 
обхванати от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални 
квалификации. Този закон беше предоставен на службите на Комисията в края на 
януари 2013 г. Понастоящем текстът се анализира от службите на Комисията с цел да 
се провери дали чрез него може да прекрати нарушението.

12. Допълнителен отговор от Комисията (REV. IX), получен на 31 май 2013 г.

В края на 2012 г. гръцките органи приеха закон, имащ за цел да приведе в съответствие 
националното законодателство с разпоредбите на Договора и по-конкретно да позволи 
признаването на дипломи, издадени на базата на франчайзинг в случаите, които не са 
обхванати от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални 
квалификации.  Този закон беше предоставен на службите на Комисията в края на 
януари 2013 г.   След анализ службите на Комисията прецениха закона за 
удовлетворителен.  По силата на посочения закон, за в бъдеще на вносителя няма да 
бъде отказвано признаването на дипломата с мотив, че последната е издадена на базата 
на франчайзинг.  Службите на Комисията ще предложат висящото производство по 
установяване на неизпълнение на задължения да бъде прекратено. 


