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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0298/2011, внесена от Graziano Benedetto, с италианско 
гражданство, относно пречки пред свободното движение на адвокатите в 
Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че задължението, заложено в италианския закон 31 от 
9 февруари 1982 г., което изисква от адвокатите в ЕС да използват своето 
професионално звание на езика на своята държава на произход, е пречка пред 
свободното движение на адвокатите.

Той също така заявява, че задължението за работа заедно/по споразумение с адвокат от 
приемащата държава представлява пречка пред свободното движение на европейските 
адвокатите в ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Въпросът относно професионалните звания е разгледан от Комисията в нейните 
наблюдения във връзка с Петиция 1580/2010.

По отношение на задължението за работа заедно с адвокат от приемащата държава-
членка, разпоредбите на италианския закон изглежда съответстват на изискванията на 
Директива 77/249/ЕИО и Директива 98/5/EО.
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Член 5, параграф 3 от Директива 77/249/ЕИО гласи, че:

С оглед упражняването на дейностите, свързани с представителство на клиент 
в съдебно производство, всяка държава-членка може да изисква от посочените в 
член 1 адвокати:
- да бъдат представени пред председателя на съда и при необходимост пред 
председателя на съответната адвокатура в приемащата държава-членка в 
съответствие с местните правила или обичаи;
- да работят съвместно с адвокат, който упражнява професията пред 
съответния съд и при необходимост ще носи отговорност пред този орган, или с 
„avoué“ или „procuratore“, които упражняват професията пред този орган.

Член 5, параграф 3 от Директива 98/5/ЕО гласи, че:

За упражняването на дейностите по представляване или защитаване на клиент 
пред съда и доколкото правото на приемащата държава-членка запазва такива 
дейности за адвокати, които практикуват под професионалното звание в тази 
държава, последната може да изисква адвокатите, които практикуват под 
професионалното звание по произход, да работят съвместно с адвокат, който 
практикува пред сезирания съдебен орган и при необходимост ще носи 
отговорност пред този съдебен орган, или с „avoué“, който практикува пред 
него.

Комисията възнамерява да извърши оценка на правната рамка по отношение на 
мобилността на адвокатите в рамките на единния пазар. Една от целите ще бъде да се 
оцени дали някои разпоредби на двете директиви продължават да бъдат уместни, 
включително задължението за работа заедно с местен адвокат. Резултатите от оценката 
ще бъдат на разположение до края на 2012 г.

Вносителят се позовава на „кампания в Италия, водена срещу вътреобщностни 
адвокати, които са придобили квалификация извън Италия“. Комисията е информирана 
относно някои прилагани от компетентните италиански органи практики, които 
изглежда противоречат на правото на ЕС, и по-специално на член 3 от Директива 
98/5/ЕО. В това отношение Комисията предприема мерки, за да гарантира, че всички 
компетентни органи на Италия изпълняват изискванията на директивата. Това обаче не 
засяга правото на Италия да прилага правила, като тези относно използването на 
професионалните звания или задължението за работа заедно с местен адвокат, които не 
противоречат на правото на ЕС.

Заключение 

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


