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Tema: Peticija Nr. 1580/2010 dėl Europos Sąjungos advokatų galimybės naudoti 
advokato profesinį vardą Italijoje, kurią pateikė Italijos pilietis Graziano 
Benedetto „Associazione italiana avvocati stabiliti“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad ES advokatams, neįgijusiems specialaus leidimo vadintis 
Italijoje vartojamu profesiniu vardu Avvocato, keliamas reikalavimas vartoti tik savo buveinės 
valstybėje narėje vartojamą profesinį vardą, nustatytas 2001 m. įstatymo galią turinčiame 
dekrete Nr. 91, kuriuo įgyvendinama Direktyva 98/5/EB, gali prieštarauti Europos Sąjungos 
nuostatoms ir įsisteigimo laisvei.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. birželio 10 d.

„Peticijos pateikėjas prašo įvertinti, ar Italijos teisės nuostatos, kuriomis įgyvendinama 
Direktyva 98/5/EB1, suderintos su ES teise. Visų pirma peticijos pateikėjas abejoja, ar kitoje 
nei Italija valstybėje narėje kvalifikaciją įgijusiems advokatams taikomas reikalavimas 
advokato praktika verstis pagal savo buveinės valstybėje narėje vartojamą profesinį vardą, o 
ne Italijos advokatų profesinį vardą avvocato, suderinamas su ES teise. 

                                               
1 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/5/EB, skirta padėti teisininkams verstis 
nuolatine advokato praktika kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įgyta kvalifikacija (OL L 77, 1998 3 14, 
p. 36).
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Direktyvos 4 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad advokatai, įsikūrę kitoje valstybėje narėje nei 
ta, kurioje jie įgijo profesinę kvalifikaciją, verčiasi advokato praktika pagal savo buveinės 
šalies profesinį vardą.  Taip siekiama užtikrinti, kad klientai būtų tinkamai informuoti ir 
galėtų atskirti tokius advokatus nuo priimančiosios valstybės narės advokatų, besiverčiančių 
advokato praktika pagal šioje valstybėje narėje vartojamą profesinį vardą.1

Direktyvoje nustatyta, kad teisininkai, besiverčiantys advokato praktika pagal savo buveinės 
šalies profesinį vardą, gali įgyti teisę vartoti priimančiojoje valstybėje narėje vartojamą 
profesinį vardą, jei veiksmingai ir reguliariai ne trumpiau kaip trejus metus priimančiojoje 
valstybėje narėje dirbo pagal tos valstybės teisę. Šios sąlygos nurodytos direktyvos 
10 straipsnyje. 

Advokatai, norintys įgyti teisę iš karto vartoti priimančiojoje valstybėje narėje vartojamą 
profesinį vardą, gali pateikti prašymą pripažinti jų profesinę kvalifikaciją pagal Profesinių 
kvalifikacijų direktyvą2. Kompetentinga priimančiosios valstybės narės valdžios institucija 
turi išnagrinėti buveinės valstybėje narėje įgytą kvalifikaciją ir prašymą pateikusiam asmeniui 
gali skirti kompensacines priemones, prieš suteikdama jam teisę verstis profesine praktika 
tomis pat sąlygomis kaip ir advokatams, profesinę kvalifikaciją įgijusiems priimančiojoje 
valstybėje narėje, taikomos sąlygos.

Komisija peticijos pateikėjui taip pat patartų susipažinti su papildomomis Komisijos 
pastabomis dėl peticijos Nr. 0720/2010, iš kurių galima sužinoti daugiau informacijos apie 
laisvo teisininkų judėjimo Europos Sąjungoje teisinį pagrindą.

Išvada 

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija nemano, kad peticijoje pateikiama įrodymų dėl 
ES teisės pažeidimo.“

                                               
1 Žr. direktyvos 9 konstatuojamąją dalį. 
2 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo, OL L 225, 2005 9 30, p. 22.


