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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Graziano Benedetto olasz állampolgár által a letelepedett ügyvédek 
olaszországi szövetsége (Associazione italiana avvocati stabiliti) nevében 
benyújtott 1580/2010. számú petíció az Európai Unió területén tevékenykedő 
ügyvédek ügyvédi címének Olaszországban történő használatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az a kötelezettség, amelyet a 98/5/EK irányelv 
végrehajtásáról szóló 2001. évi 91. számú olasz törvényerejű rendelet állapít meg a saját 
országukban alkalmazott szakmai cím szerinti foglalkozás gyakorlására fel nem hatalmazott, 
az Európai Unióban tevékenykedő ügyvédek számára, ellentétesnek tűnik az uniós 
jogszabályokkal és a letelepedés szabadságával.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. június 10.

A petíció benyújtója azt kéri, hogy vizsgálják meg a 98/5/EK irányelvet1 (az „irányelv”) 
végrehajtó olasz törvény rendelkezéseinek az uniós joggal való összeegyeztethetőségét. A 
petíció benyújtója különösen azon követelmény uniós joggal való összeegyeztethetőségét 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1998. február 16-i 98/5/EK irányelve az ügyvédi hivatásnak a képesítés 
megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről (HL L 77., 
1998.3.14., 36. o.).
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kérdőjelezi meg, amely szerint egy olyan ügyvéd, aki képesítését nem Olaszországban, hanem 
egy másik tagállamban szerezte meg, a saját tagállamában alkalmazott szakmai címet, nem 
pedig az olasz avvocato címet viselve gyakorolhatja hivatását. 

Az irányelv 4. cikke kifejezetten rendelkezik az ügyvédi hivatásnak a saját tagállam szakmai 
megnevezésével történő gyakorlásáról olyan ügyvédek esetében, akik a letelepedésük szerinti 
tagállamtól eltérő tagállamban szerezték meg szakmai képesítésüket. Ennek célja, hogy a 
fogyasztók megfelelően tájékozódhassanak, és különbséget tudjanak tenni az ilyen ügyvédek 
és a fogadó tagállamban működő, az ott használatos szakmai címet viselő ügyvédek között.1

Az irányelv lehetőséget ad a saját országuk szakmai címével működő ügyvédek számára, 
hogy jogosultságot szerezzenek a fogadó tagállam szakmai címének használatára, miután 
igazolják, hogy a fogadó tagállamban legalább három évig ténylegesen és rendszeresen 
folytatták tevékenységüket a tagállam jogában. Ennek feltételei az irányelv 10. cikkében 
szerepelnek. 

Azok az ügyvédek, akik azonnali jogot kívánnak szerezni a fogadó tagállam szakmai címének 
használatára, a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv2 szerint kérhetik szakmai 
képesítésük elismerését. A fogadó tagállam illetékes hatósága köteles a saját tagállamban 
szerzett képesítéseket megvizsgálni, ugyanakkor a kérelmezőre vonatkozóan kompenzációs 
intézkedéseket is kiszabhat, mielőtt jogosultságot ad neki ahhoz, hogy ugyanolyan feltételek 
mellett gyakorolhassa a szakmát, mint a fogadó tagállamban képesítést szerzett ügyvédek.

A Bizottság emellett fel szeretné hívni a petíció benyújtójának figyelmét a 0720/2010. számú 
petícióval kapcsolatos kiegészítő megjegyzéseire, amelyekből további információkhoz juthat 
az ügyvédek szabad mozgására vonatkozó uniós jogszabályi keretről.

Következtetés 

A fentiek fényében a Bizottság úgy véli, hogy a petíció nem utal az uniós jog megsértésére.

                                               
1 Lásd az irányelv (9) preambulumbekezdését. 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelve a szakmai képesítések 
elismeréséről (HL L 225., 2005.9.30., 22. o.).


