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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.06.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1580/2010, внесена от Graziano Benedetto, с италианско 
гражданство, от името на „Италианска асоциация на действащите адвокати“, 
относно използването на званието адвокат за адвокатите от Общността в 
Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че задължението за адвокатите от Общността, които 
нямат призната правоспособност, да упражняват професията си под професионалното 
звание по произход, предвидено от законодателен указ 91 от 2001 г. за прилагане на 
Директива 98/5/ЕО, може да бъде в разрез с разпоредбите на Общността и свободата на 
установяване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 април 2011 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Вносителят желае да бъде разгледано съответствието на разпоредбите на италианското 
право, прилагащи Директива 98/5/ЕО1 (Директивата), с правото на ЕС. По-специално, 
той оспорва изискването за адвокатите, придобили квалификацията си в държава-
членка, различна от Италия, да практикуват под професионалното звание по произход, 
а не под италианското звание avvocato.

                                               
1 Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно 

улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от 
държавата, в която е придобита квалификацията, (OВ L 77 от 14.3.1998 г., стр. 36).
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Член 4 от директивата изрично предвижда адвокатите, които са се установили в 
държава-членка, различна от тази, в която са придобили квалификацията си, да 
практикуват под професионалното звание по произход. Това има за цел да се гарантира 
подходяща информация на потребителите и те да могат да разграничават тези адвокати 
от адвокатите на приемащата държава-членка, които практикуват под възприетото в 
нея професионално звание1.

Директивата предоставя възможност на адвокатите, практикуващи под 
професионалното си звание по произход, да придобият правото да използват званието, 
възприето в приемащата държава-членка, след като в продължение на поне три години, 
са имали действителна непрекъсната практика в приемащата държава-членка съгласно 
правото на тази държава-членка. Тези условия се съдържат и в член 10 от директивата.

Адвокатите, които желаят да придобият незабавно право на използване на 
професионалното звание, възприето в приемащата държава-членка, могат да 
кандидатстват за признаване на професионалната им квалификация съгласно 
Директивата за професионалните квалификации2. Компетентният орган в приемащата 
държава-членка ще бъде задължен да проучи придобитата квалификация в държавата-
членка по произход и може да наложи компенсационни мерки за заявителя, преди да 
му/й разреши да упражнява професията на равни начала с адвокатите, които са 
придобили квалификацията си в приемащата държава-членка.

За повече информация по отношение на правната рамка на ЕС относно свободното 
движение на адвокати Комисията също така би желала да насочи вносителя към своите 
допълнителни наблюдения във връзка с петиция 0720/2010.

Заключение

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

                                               
1 Вж. съображение 9 от директивата.
2 Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно 

признаването на професионалните квалификации, ОВ L 225 от 30.9.2005 г., стр. 22.


