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Temats: Lūgumraksts Nr. 1580/2010, ko Itālijas Bāru asociācijas vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais Graziano Benedetto, par nosaukuma „Avvocato” 
lietošanu no ES advokātu puses Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka prasība ES advokātiem lietot tikai savu oriģinālo 
profesionālo nosaukumu, ja vien viņi ir īpaši pilnvaroti saukt sevi par „Avvocato” (advokāts) 
saskaņā ar 2001. gada Likumu Nr. 91, ar ko īsteno Direktīvu 98/5/EK, varētu būt ES tiesību 
aktu un brīvības veikt uzņēmējdarbību pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 1. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksta iesniedzējs prasa pārbaudīt, vai Itālijas tiesību akta, ar kuru īsteno 
Direktīvu 98/5/EK1 (turpmāk tekstā „Direktīva”), nosacījumi atbilst Savienības tiesību aktu 
noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzējs īpaši apšauba tās prasības atbilstību Savienības tiesību 
aktiem, kurā noteikts, ka advokātiem, kas kvalifikāciju ieguvuši citā dalībvalstī, nevis Itālijā, 
praksē jālieto viņu mītnes dalībvalstī lietotais profesionālais nosaukums, nevis nosaukums 
itāļu valodā avvocato.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu 
advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija, OV L 77, 
14.3.1998., 36. lpp.
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Direktīvas 4. pantā ir skaidri noteikts, ka advokātiem, kuri strādā dalībvalstī, kurā viņi nav 
ieguvuši savu kvalifikāciju, ir jāpraktizē ar savas mītnes valsts profesionālo nosaukumu. Tas 
palīdz nodrošināt patērētāju pienācīgu informēšanu un atšķirt šādus advokātus no uzņēmējas 
dalībvalsts advokātiem, kuri praktizē ar tur lietoto profesionālo nosaukumu1.

Direktīvā advokātiem, kuri praktizē ar savas mītnes valsts profesionālo nosaukumu, ir 
paredzēta iespēja iegūt tiesības lietot uzņēmējas dalībvalsts nosaukumu pēc tam, kad viņi ir 
efektīvi un regulāri vismaz trīs gadus veikuši darbību uzņēmējas dalībvalsts tiesību jomā. Šie 
nosacījumi ir izklāstīti direktīvas 10. pantā.

Advokāti, kuri vēlas nekavējoties iegūt tiesības izmantot uzņēmējas dalībvalsts profesionālo 
nosaukumu, var pieteikties savas kvalifikācijas atzīšanai saskaņā ar Profesionālo kvalifikāciju 
direktīvu2. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir pienākums pārbaudīt mītnes 
dalībvalstī iegūto kvalifikāciju, un, pirms tā pieteikuma iesniedzējam ļauj praktizēt pie tādiem 
pašiem noteikumiem kā advokātiem, kas savu kvalifikāciju ieguvuši uzņēmējā dalībvalstī, tā 
var noteikt kompensējošus pasākumus.

Komisija vērš lūgumraksta iesniedzēja uzmanību arī uz papildu novērojumiem attiecībā uz 
lūgumrakstu Nr. 0720/2010, kuros viņš var gūt plašāku informāciju par Savienības tiesību 
aktiem par advokātu brīvu kustību.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata, ka lūgumrakstā būtu norādes uz ES tiesību 
pārkāpumiem.

                                               
1 Sk. Direktīvas 9. apsvērumu.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 
atzīšanu, OV L 225, 30.9.2005., 22. lpp.


