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Tema: Peticija Nr. 0720/2010 dėl paaiškinimų dėl Direktyvos 98/5/EB, skirtos padėti
teisininkams verstis nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei 
ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija, perkėlimo į Italijos nacionalinės teisės 
aktus, kurią pateikė Italijos pilietis Giulio Marini

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo išaiškinti, ar Direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis 
nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija, 
tinkamai perkelta į Italijos nacionalinės teisės aktus. Peticijos pateikėjo teigimu, Italijos teisės 
aktuose nustatytas papildomas kriterijus, kuris nenustatytas direktyvoje, ir apsunkina 
galimybes verstis minėta praktika.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija

Prašydamas paaiškinimų dėl Italijos atlikto Direktyvos 98/5/EB perkėlimo į nacionalinės 
teisės aktus, peticijos pateikėjas kelia du klausimas. Pirma, ar nacionalinė kompetentinga 
institucija, apskaičiuodama „efektyvaus ir reguliaraus praktikavimo“ pagal 
Direktyvos 98/5/EB 10 straipsnį trukmę, turėtų atsižvelgti į veiklą, vykdytą pagal 
Direktyvą 77/249/EEB, skirtą padėti teisininkams veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas 
(netampant atitinkamos nacionalinės organizacijos nariu). Antra, ar būtų įmanoma apibrėžti, 
ką reiškia „efektyvus ir reguliarus praktikavimas“, ir pateikti išimčių sąrašą. 
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Dėl pirmojo klausimo iš pradžių reikėtų pažymėti, kad direktyvomis 77/249 ir 98/5/EB 
siekiama skirtingų tikslų. Direktyva 77/249 siekiama teisininkams palengvinti sąlygas verstis 
profesija kurioje nors valstybėje narėje, be prievolės būti įsisteigus toje valstybėje narėje 
(teisininkams, kurie teisiškai yra įsisteigę kurioje nors kitoje valstybėje narėje). Tačiau 
Direktyva 98/5/EB sukuriama sistema, pagal kurią advokatai gali įsisteigti kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje buvo įgyta profesinė kvalifikacija, ir pagal kurią jie gali visiškai 
integruotis į advokato profesiją priimančiojoje valstybėje narėje ir įgyti teisę toje valstybėje 
narėje naudoti profesinį vardą. 

Siekiamų tikslų skirtumas atsispindi ir atitinkamose nuostatose dėl registracijos atitinkamoje 
nacionalinėje organizacijoje: pagal Direktyvos 77/249/EEB 4 straipsnio 1 dalį teisininkams 
netaikomas reikalavimas užsiregistruoti priimančiosios šalies profesinėje organizacijoje, 
tačiau Direktyvos 98/5/EB 3 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „teisininkas, pageidaujantis 
verstis advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis įgijo savo profesinę 
kvalifikaciją, registruojasi tos valstybės kompetentingoje institucijoje“. 

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus faktus, atrodo, kad veikla, vykdoma pagal 
Direktyva 77/249/EB nustatytą tvarką dėl teisės naudotis laisve teikti paslaugas, gali neatitikti 
„efektyvaus ir reguliaraus praktikavimo“ sąlygos, kuri Direktyvos 98/5/EB 10 straipsnio 
1 dalyje apibrėžta kaip „faktinis veiklos vykdymas be pertrūkių, išskyrus tuos, kurie susiję su
kasdienio gyvenimo įvykiais“. Iš esmės advokatas, norintis pradėti taip apibrėžiamą veiklą, 
ypač jei jis tikisi ilgainiui visiškai integruotis į priimančiosios valstybės narės teisinę sistemą, 
turėtų siekti naudotis savo įsisteigimo laisvės teise, kuri reglamentuojama ne 
Direktyva 77/249/EEB, o Direktyva 98/5/EB. Vis dėlto Komisija neturi pakankamai 
informacijos apie aplinkybes, kuriomis peticijos pateikėjas vykdė savo profesinę veiklą, todėl 
negali pateikti išsamios peticijos pateikėjo atvejo analizės. 

Atsakant į antrąjį klausimą reikia pažymėti, kad valstybių narių teisinės sistemos gerokai 
skiriasi, todėl neatrodo tinkama pateikti „efektyvaus ir reguliaraus praktikavimo“ (išskyrus 
pirmiau cituotą Direktyvos 98/5/EB 10 straipsnio 1 dalyje pateiktą formuluotę) apibrėžtį ES 
lygmeniu. Tas pat pasakytina apie išimčių sąrašą. Valstybių narių kompetentingos valdžios 
institucijos, atsižvelgdamos į savo teisinės sistemos ypatumus ir į konkretaus advokato atvejį, 
kiekvienu atskiru atveju gali geriausiai įvertinti, kokia veikla yra „efektyvus ir reguliarus 
praktikavimas“ pagal atitinkamą profesiją. 

Vis dėlto Komisija svarstytų galimybę imtis veiksmų prieš valstybę narę, jei pasirodytų, kad 
sprendimas neįtraukti tam tikros veiklos buvo priimtas diskriminuojant arba vadovaujantis 
kitais nepagrįstais motyvais. Tačiau Komisija negali to įvertinti, nes iš peticijos pateikėjo 
pateiktos informacijos nėra pakankamai aišku, kokios veiklos Italijos valdžios institucijos 
neįtraukė.“ 

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Nagrinėdama papildomą peticijos pateikėjo pateiktą informaciją Komisija gali padaryti 
tokias pastabas, kad išaiškintų skirtingų direktyvų, reglamentuojančių laisvą teisininkų 
judėjimą bendrojoje rinkoje, tikslus ir taikymo sritį ir atsakytų į konkrečius peticijos pateikėjo 
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klausimus.

Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1 nustatyta bendroji 
kvalifikacijos pripažinimo sistema. Direktyvoje nurodyta, kad valstybė narė privalo leisti 
pareiškėjui dirbti pagal profesiją, kai kvalifikacija, kurią įgijus leidžiama užsiimti ta profesija, 
buvo įgyta kitoje valstybėje narėje. Kai tarp pareiškėjo turimos ir priimančiosios valstybės 
narės reikalaujamos kvalifikacijos yra esminių skirtumų, atitinkama kompetentinga institucija 
gali pareiškėjui nustatyti kompensavimo priemones. Iš esmės pareiškėjas gali rinktis arba 
adaptacijos laikotarpį, arba tinkamumo testą. Vis dėlto jei dirbant pagal profesiją reikia gerai 
išmanyti nacionalinę teisę, direktyva leidžiama valstybei narei nustatyti specialią 
kompensavimo priemonę (tokiu atveju dauguma valstybių narių reikalauja atlikti tinkamumo 
testą). Priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai pripažinus kvalifikaciją 
pareiškėjas gali visiškai integruotis į profesiją ir naudotis priimančiosios valstybės narės 
profesiniu vardu.

Alternatyvų, būtent teisininkams skirtas būdas nustatytas Direktyvoje 98/5/EB. Kitaip nei 
Direktyvoje 2005/36/EB, teisė užsiimti profesija kitoje valstybėje narėje pagal šią direktyvą 
suteikiama remiantis kurios kitos valstybės narės (kurioje sudaromos teisėto įsisteigimo toje 
valstybėje narėje prielaidos) profesiniu vardu, o ne tiesiogiai pagal kvalifikaciją. Taip šia 
direktyva palengvinama galimybė teisininkams užsiimti advokato veikla kitose valstybėse 
narėse, t. y. panaikinamas kompetentingos institucijos atliekamas kvalifikacijos patikrinimas 
ir nelieka reikalavimo taikyti kompensacines priemones. Vis dėlto kad būtų atsižvelgta į 
tikslaus priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės žinojimo trūkumus, teisininkai 
besinaudojantys Direktyvos 98/5/EB nuostatomis, privalo užsiimti profesija pagal buveinės 
valstybės narės vardą. 

Direktyvos 98/5/EB 10 straipsnyje įtvirtinta visiškos integracijos į profesiją priimančiojoje 
valstybėje narėje priemonė tiems teisininkams, kurie jau pasinaudojo direktyva įsisteigdami 
toje valstybėje narėje pagal buveinės valstybės narės vardą. Ji paremta prielaida, kad visos 
tikslaus priimančiosios valstybės narės nacionalinės teisės žinojimo spragos gali būti 
panaikintos, jei šioje valstybėje narėje bent trejus metus bus efektyviai ir reguliariai 
užsiimama šia profesija šios valstybės narės teisės srityje. 

Be to, Direktyvoje 98/5/EB atsižvelgiama į tai, kad kai kurie teisininkai, kurie efektyviai ir 
reguliariai užsiima advokato profesija pagal buveinės valstybės narės vardą, kartais gali dirbti 
jų buveinės valstybės narės ar tarptautinės teisės srityje (pvz., atstovaujant priimančiosios 
valstybės narės piliečių, kuriems reikia teisinių konsultacijų teisininko buveinės valstybės 
narės teisės klausimais, interesams). Šie teisininkai gali negalėti kompetentingoms 
institucijoms suteikti informacijos dėl daugelio dalykų, kuriuos jie nagrinėjo remdamiesi 
priimančiosios valstybės narės teise, kad veiksmingai parodytų priimančiosios valstybės narės 
teisės išmanymo lygį, kurio reikalaujama iš teisininkų, užsiimančių veikla pagal tos valstybės 
narės profesinį vardą. Šiai konkrečiai problemai spręsti direktyvos 10 straipsnio 3 dalies 
a punkte nurodoma, kad priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat 
turėtų atsižvelgti į dalyvavimą paskaitose ar seminaruose priimančiosios valstybės narės teisės 
tema (per šiuos trejus metus).

                                               
1 Direktyva pakeičia Direktyvą 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų 
profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos.
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Kitaip nei Direktyva 2005/36/EB, Direktyva 98/5/EB nesuteikiama galimybės tuo pačiu metu 
registruotis priimančiosios valstybės narės kompetentingoje institucijoje ir visiškai integruotis 
į profesiją toje valstybėje narėje1. Kaip minėta anksčiau, vienintelė visiškos integracijos 
priemonė pagal Direktyvą 98/5/EB yra paremta 10 straipsniu.

Direktyva 2005/36/EB ir Direktyva 98/5/EB yra vienintelės direktyvos, kuriomis 
palengvinamas laisvas teisininkų įsisteigimas, atsižvelgiant į jų kvalifikacijos pripažinimą. 
Direktyva 77/249/EB siekiama palengvinti advokatų, kurie neturi tikslo visiškai integruotis į 
profesiją priimančiojoje valstybėje narėje ar net registruotis priimančiojoje valstybėje narėje 
pagal buveinės valstybės narės vardą, laisvo įsisteigimo teisės teikti paslaugas įgyvendinimą2. 
Nors, kaip pažymėjo peticijos pateikėjas, direktyvoje nenustatyta paslaugų teikimo trukmės ir 
reguliarumo viršutinė riba, Teisingumo Teismas, konkrečiai Gebhardt byloje3, nustatė 
kriterijus. Remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija, laikinas ar atsitiktinis paslaugos 
teikimo pobūdis turi būti nustatytas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į trukmę, 
dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą. 

Pažymėtina, kad kai kurios tos pačios sąvokos paminėtos 10 straipsnio 1 dalyje apibrėžiant 
sąlygas, pagal kurias teisininkas, užsiimdamas advokato veikla pagal jo buveinės valstybės 
narės vardą, gali visiškai integruotis į profesiją priimančiojoje valstybėje narėje: minimali 
nustatyta trukmė – treji metai, toliau nurodoma, kad praktikavimas turi būti „efektyvus ir 
reguliarus“, kuris atitinkamai apibrėžiamas kaip „faktinis veiklos vykdymas be pertrūkių, 
išskyrus tuos, kurie susiję su kasdienio gyvenimo įvykiais“, o tai reiškia veiklos tęstinumą. 

Todėl atrodo, kad skiriasi šių dviejų direktyvų tikslai ir taikymo sritys: jei teisininkas nori 
pasinaudoti Direktyvos 77/249/EB suteikiamomis teisėmis teikti paslaugas, jis neturėtų 
registruotis priimančiosios valstybės narės kompetentingoje institucijoje, jei jo veikla 
priimančiojoje valstybėje narėje, atsižvelgiant į trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą, 
nesudaro įsisteigimo pagrindo. Jei teisininkas nori pasinaudoti Direktyvos 98/5/EB 
10 straipsniu, jis privalo įrodyti, kad yra įsisteigęs priimančiojoje valstybėje narėje. Dėl šios 
priežasties neatrodo, kad Italijos įstatymo nuostatos, pagal kurias nurodoma, kad svarstytino 
laikotarpio Direktyvos 98/5/EB 10 straipsnio tikslais pradžia yra teisininko įsiregistravimo 
priimančiojoje valstybėje narėje momentas (kaip reikalaujama pagal Direktyvos 98/5/EB 
3 straipsnį), pažeidžia ES teisę. 

Atsakydama į pirmąjį konkretų peticijos pateikėjo klausimą dėl Direktyvos 2006/123/EB ir 
Direktyvos 2005/36/EB II antraštinės dalies, Komisija norėtų pabrėžti, kad teisininkų 
paslaugų teikimas pagal Direktyvą 77/249/EEB yra išskirtas iš šių priemonių, remiantis 
Direktyvos 2006/123/EB 17 straipsnio 4 dalimi ir Direktyvos 2005/36/EB 42 konstatuojamąja 
dalimi.

                                               
1 42 konstatuojamoji dalis (Direktyva 2005/36/EB): „(...) Teisininkų profesinės kvalifikacijos pripažinimą 
nedelstinam įsisteigimui pagal profesinį vardą priimančiojoje valstybėje narėje turėtų reglamentuoti ši 
direktyva.“
2 Direktyvos 77/249/EB konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad „ši direktyva apima tik priemones, skirtas 
sudaryti galimybę teisininkams veiksmingai dirbti teikiant paslaugas; (...) išsamesnių priemonių reikės tam, kad 
būtų palengvintas (pačioje direktyvoje „kad palengvinti“) veiksmingas naudojimasis įsisteigimo teise“.
3 1995 m. lapkričio 30 d. Sprendimas, Gebhard, C-55/94, Rink. 1995, p. I-4165.
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Į antrąjį klausimą, ar veiklos priimančiosios valstybės narės teisės srityje pripažinimas 
priklauso nuo ankstesnės kvalifikacijos, turi būti atsakyta teigiamai, kadangi visos anksčiau 
minėtos direktyvos yra taikomos tik specialistams, visiškai įgijusiems kvalifikaciją. 

Atsakant į trečiąjį klausimą reikia paminėti, kad neatrodo, jog Italijos įstatymo nuostatos, 
nurodančios, kad svarstytinas laikotarpis Direktyvos 98/5/EB 10 straipsnio tikslais prasideda 
nuo teisininko įsiregistravimo priimančiojoje valstybėje narėje momento (kaip reikalaujama 
pagal Direktyvos 98/5/EB 3 straipsnį), arba ordini professionali praktika, atspindinti šią 
taisyklę ,  pažeistų ES teisę atsižvelgiant į atitinkamus anksčiau išsamiai aptartų 
Direktyvos 98/5/EB ir Direktyvos 77/249/EEB tikslus ir taikymo sritį, bei ankstesnes 
Komisijos pastabas dėl šios peticijos.

Išvada 

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus faktus, Komisija nemano, kad peticijoje nurodomas ES 
teisės pažeidimas.“


