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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.6.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0720/2010, внесена от Giulio Marini, с италианско гражданство, 
относно пояснение във връзка с транспонирането от страна на Италия на 
Директива 98/5/EО относно улесняване на постоянното упражняване на 
адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е 
придобита квалификацията

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията моли за пояснение дали транспонирането на Директива 
98/5/ЕО от страна на Италия адекватно отразява намерението на законодателите 
относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-
членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията. Според вносителя 
италианският закон добавя още един допълнителен критерий, който не е предвиден в 
директивата и който прави достъпа до професията по-сложен.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петицията

С искането си за пояснение във връзка с транспонирането на Директива 98/5/EО от 
страна на Италия вносителят на петицията повдига два въпроса. Първо, дали 
националният компетентен орган следва да вземе под внимание дейността, изпълнявана 
по смисъла на Директива 77/249/ЕИО относно улесняване на ефективното упражняване 
от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (без вписване в съответното 
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национално сдружение), при изчисляването на периода на действителна и непрекъсната 
практика на професията по смисъла на член 10 от Директива 98/5/EО. Второ, дали е 
възможно да се даде определение на „действителна непрекъсната практика“ и да се 
посочи списък с изключения.

Що се касае до първия въпрос, следва от самото начало да се отбележи, че Директива 
77/249 и Директива 98/5/ЕО имат различни цели. Директива 77/249 има за цел да 
улесни упражняването на адвокатската професия в държава-членка без нуждата от 
установяване в тази държава-членка (за адвокати, законно установени в една от другите 
държави-членки). За разлика от това, Директива 98/5/ЕО предоставя рамка за 
установяването на адвокати в държава-членка, различна от държавата, в която са 
получили своята професионална квалификация, включително евентуална пълна 
интеграция в юридическата професия на приемащата държава-членка с правото да се 
използва професионалното звание на тази държава-членка.

Тази разлика в целите е отразена в съответните разпоредби относно регистрацията от 
съответното национално сдружение: съгласно член 4, параграф 1 от Директива 
77/249/ЕИО адвокатите са освободени от изискването да се регистрират от 
професионална организация в приемащите държави-членки, докато член 3, параграф 1 
от Директива 98/5/ЕО казва, че „адвокат, който желае да практикува в държава-членка, 
различна от държавата, в която е придобил професионалната си квалификация, се 
вписва от компетентния орган на тази държава-членка“.

Предвид гореспоменатото изглежда, че дейности, упражнявани в рамките на Директива 
77/249/ЕО, т.е. в контекста на упражняването на правото на свободно предоставяне на 
услуги, може би не отговарят на условията за „действителна непрекъсната практика“, 
която член 10, параграф 1 от Директива 98/5/ЕО определя като „действителното 
упражняване на дейността, без прекъсване, освен по лични причини“. По принцип 
адвокат, който желае да упражнява професията според това определение, особено ако 
възнамерява в дългосрочен план напълно да се интегрира в правната система на 
приемащата държава-членка, следва да се стреми да упражнява своето право на свобода 
на установяване, което е уредено от Директива 98/5/EО, а не от Директива 77/249/ЕИО. 
Все пак, Комисията не разполага с достатъчно информация относно обстоятелствата, 
при които вносителят на петицията е упражнявал професията, и поради това не е в 
състояние да предостави изчерпателен анализ на случая на вносителя на петицията. 

Що се касае до втория въпрос, поради значителните разлики между правните системи 
на държавите-членки, не изглежда целесъобразно да се даде определение за 
„действителна непрекъсната практика“ на равнище ЕС (извън определението в член 10, 
параграф 1 от Директива 98/5/ЕО, цитирана по-горе). Същото се отнася и за списъка с 
изключения. Компетентните органи в държавите-членки са в най-добра позиция да 
преценят въз основа на разглеждане на всеки отделен случай, като вземат под внимание 
спецификите на своята правна система, както и обстоятелствата, свързани с отделния 
адвокат, кои дейности представляват „действителна непрекъсната практика“ на 
професията. 

Все пак, Комисията ще обмисли предприемането на действие срещу държава-членка, 
ако решението да се изключат определени дейности изглежда взето по 
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дискриминационен начин или на друго неправомерно основание. От информацията, 
предоставена от вносителя на петицията обаче, не е достатъчно ясно точно кои 
дейности са били изключени от италианските органи, за да може Комисията да направи 
тази преценка. 

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 10 юни 2011 г.

С цел да предостави цялостно разяснение относно целите и обхвата на различните 
директиви, които уреждат свободното движение на адвокати в рамките на единния 
пазар, и за да отговори на специфичните въпроси, отправени от вносителя на 
петицията, Комисията може да представи следните наблюдения въз основа на 
проучване на допълнителната информация, предоставена от него.

Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации1

предвижда обща система за признаване на квалификациите. Директивата постановява, 
че дадена държава-членка трябва да позволи достъп до професия на молител, чиято 
квалификация за тази професия е придобита в друга държава-членка. При наличието на 
съществени несъответствия между квалификациите, които приемащата държава-членка 
изисква, и тези, с които разполага молителят, съответният компетентен орган може да 
наложи компенсационни мерки на молителя. По принцип, молителят може да избира 
между период за приспособяване или изпит за правоспособност.  Въпреки това за 
професии, чието упражняване изисква прецизно познаване на националното 
законодателство, директивата позволява държавите-членки да определят конкретна 
компенсационна мярка (в този контекст повечето държави-членки изискват полагане на 
изпит за правоспособност). Признаването на квалификациите от страна на 
компетентния орган в приемащата държава-членка позволява на молителя напълно да 
се включи в професията, включително да използва професионалното звание на 
приемащата държава-членка.

Директива 98/5/ЕО предвижда друга възможност, която конкретно засяга адвокатите. 
Съгласно тази директива, за разлика от Директива 2005/36/ЕО, достъп до професията в 
друга държава-членка се предоставя въз основа на професионално звание, придобито в 
една от останалите държави-членки (което предполага законосъобразно установяване в 
съответната държава-членка), а не директно на основание на квалификацията. По този 
начин директивата улеснява достъпа на адвокатите до професията в други държави-
членки, като премахва проверката на квалификацията от компетентния орган и 
необходимостта да изпълнят изискванията съгласно компенсационните мерки. За да 
обосноват евентуална липсата на прецизно познаване на националното законодателство 
обаче, адвокатите, възползващи се от разпоредбите на Директива 98/5/ЕО, трябва да 
упражняват професията си под професионалното звание, използвано в държавата-
членка по произход. 

Член 10 от Директива 98/5/ЕО предвижда начин за пълно включване в професията в 
приемащата държава-членка за тези адвокати, които вече са се възползвали от 
                                               
1 Директива 89/48/ЕИО на Съвета относно обща система за признаване на дипломите за висше 
образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална 
продължителност от три години.
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директивата, като са се установили в тази държава-членка с професионалното си звание 
по произход. Той е основан на предпоставката, че всички пропуски в прецизното 
познаване на националното законодателство на приемащата държава-членка могат да 
бъдат преодолени от действителна и редовна практика на професията в държавата-
членка и на законодателството на тази държава-членка за период от минимум три 
години. 

Освен това Директива 98/5/ЕО взема предвид факта, че някои адвокати, които имат 
действителна непрекъсната практика по професията, упражнявана под 
професионалното им звание по произход, може понякога да работят с правото на 
тяхната държава-членка по произход или с международното право (ако например 
представляват интересите на граждани на приемащата страна, които желаят 
консултиране относно правото на държавата-членка по произход на адвокатите). Тези 
адвокати е възможно да не са в позиция да представят на компетентните органи 
информация относно задоволителен брой дела, по които са работили, използвайки 
правото на приемащата държава-членка, за да докажат действително нивото на 
познаване на правото на приемащата държава-членка, което се изисква от адвокатите, 
практикуващи под професионалното звание на тази държава-членка. Като решение на 
този конкретен проблем, член 10, параграф 3, буква а) от директивата, постановява, че 
компетентните органи на приемащата държава-членка трябва да вземат предвид също 
така и всяко участие в лекции или в семинари по правото на приемащата държава-
членка (през тези три години). 

За разлика от Директива 2005/36/ЕО, Директива 98/5/ЕО не предлага възможността за 
едновременна регистрация от компетентния орган на приемащата държава-членка и 
пълно включване в професията в тази държава-членка1. Единственият начин за пълно 
включване съгласно Директива 98/5/ЕО е основан на член 10, както бе описано по-горе.

Директиви 2005/36/ЕО и 98/5/ЕО са единствените директиви, които улесняват 
упражняването на правото на свобода на установяване от адвокатите, с оглед 
признаване на тяхната квалификация. Целта на Директива 77/249/ЕИО е да улесни 
упражняването на свободата на предоставяне на услуги от адвокати, които нямат 
намерение да се включат напълно в професията в дадена приемаща държава-членка или 
дори да се регистрират в приемащата държава-членка под тяхното професионално 
звание по произход2. 
Въпреки че, както беше отбелязано от вносителя на петицията, не се установява таван 
относно времетраенето или честотата на предоставяне на услугите, Съдът на ЕС е  
разработил  критерии, а именно в рамките на Дело „Gebhardt“3. Въз основа на 
юриспруденцията на Съда, временният или случаен характер на предоставянето на 
услуги се установява във всеки отделен случай, като се вземат предвид срокът, 
честотата, редовността и непрекъснатостта. 

                                               
1 Съображение 42 (Директива 2005/36/ЕО) гласи: „Признаването на професионални квалификации на 
адвокати с цел незабавно установяване с професионално звание на приемащата държава-членка следва да 
се регламентира от настоящата директива.“
2 Съображение към Директива 77/249/EО гласи, че тя „предвижда само мерки за улесняване на 
ефективното упражняване на адвокатската професия под формата на предоставяне на услуги; (...) ще са 
необходими по-конкретни мерки за ефективното упражняване на правото на установяване“.
3 Решение от 30 ноември 1995 г., Gebhard, дело 55/94, ECR 1995 г., стр. I-4165.
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Трябва да се отбележи, че член 10, параграф 1 от Директива 98/5/ЕО съдържа 
препратки към някои от тези понятия при установяването на условията, при които 
адвокат, практикуващ под професионалното си звание по произход, може да бъде 
напълно включен в професията в приемащата държава-членка: определеният 
минимален срок е три години, по-нататък е указано, че практиката трябва да е била 
„действителна и непрекъсната“, което понятие съответно е определено като 
„действителното упражняване на дейността, без прекъсване, освен по лични причини“, 
като по този начин подразбира непрекъснатост. 

Следователно изглежда, че целите и обхвата на двете директиви са различни: ако даден 
адвокат желае да се възползва от правата си по Директива 77/249/ЕО за предоставяне 
на услуги, той следва да не се регистрира към компетентния орган в приемащата 
държава-членка, ако неговата дейност в приемащата държава-членка по отношение на 
продължителността, честотата, редовността и непрекъснатостта на тази дейност не 
представлява установяване. Ако даден адвокат желае да се възползва от член 10 от 
Директива 98/5/ЕО, той преди всичко трябва да докаже, че е установен в приемащата 
държава-членка. По тази причина разпоредбите в италианското законодателство, 
постановяващи, че срокът, който трябва да се разглежда за целите на член 10 от 
Директива 98/5/ЕО, започва от момента на регистрацията на адвокатите в приемащата 
държава-членка (което е изискване съгласно член 3 от Директива 98/5/ЕО), изглежда не 
са в нарушение на правото на Съюза. 

В отговор на първия конкретен въпрос на вносителя на петицията относно Директива 
2006/123/ЕО и дял II на Директива 2005/36/ЕО, Комисията би желала да посочи, че 
предоставянето на услуги от адвокати съгласно Директива 77/249/ЕИО е изключено от 
тези инструменти по силата на член 17, параграф 4, от Директива 2006/123/ЕО и 
съображение (42) от Директива 2005/36/ЕО.

На втория въпрос относно това дали признаването на дейността в областта на правото 
на приемащата държава-членка зависи от предварително притежание на квалификация, 
трябва да се отговори положително, тъй като всички директиви, споменати по-горе, се 
отнасят само за напълно квалифицирани професионалисти. 

В отговор на третия въпрос, разпоредбите на италианското право, съгласно които 
периодът, който трябва да се разглежда за целите на член 10 от Директива 98/5/ЕО, 
започва от момента на регистрацията на адвокатите в приемащата държава-членка 
(което е изискване съгласно член 3 от Директива 98/5/ЕО), или практиките на ordini 
professionali, отразяващи това правило, изглежда не са в нарушение на правото на 
Съюза с оглед на съответните цели и обхват на Директива 98/5/ЕО и Директива 
77/249/ЕИО, които са подробно разгледани по-горе и в предишните наблюдения на 
Комисията във връзка с тази петиция.

Заключение 

Предвид гореизложеното, Комисията не счита, че петицията показва наличие на 
нарушение на правото на ЕС.


