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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0298/2011 af Graziano Benedetto, italiensk statsborger, om 
hindringer for den frie bevægelighed for advokater i Italien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at det krav, der i henhold til den italienske lov nr. 31 af 9. februar 1982 
stilles til advokater fra andre lande i Unionen om, at de skal benytte deres egen professionelle 
titel udtrykt på oprindelseslandets sprog, er en hindring for advokaternes frie bevægelighed.

Pligten til at arbejde sammen med en advokat i værtslandet indebærer ligeledes en hindring 
for den frie bevægelighed for advokater fra andre lande i Unionen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Spørgsmålet om professionelle titler er blevet behandlet af Kommissionen i dens 
bemærkninger i forbindelse med andragende 1580/2010. 

Med hensyn til forpligtelsen til at handle i overensstemmelse med en advokat fra værtslandet 
er bestemmelserne i den italienske lovgivning tilsyneladende i overensstemmelse med 
direktiv 77/249/EØF og direktiv 98/5/EF. 

Artikel 5 i direktiv 77/249/EØF er affattet som følger:

For så vidt angår udøvelse af virksomhed i forbindelse med repræsentation og forsvar 
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af en klient for retten kan en medlemsstat kræve, at de advokater, der er omhandlet i 
artikel 1:
- introduceres for retspræsidenten og eventuelt for formanden for advokatsamfundet i 
værtslandet, i overensstemmelse med stedlige regler eller stedlig sædvane;
- handler enten i forbindelse med en advokat, som udøver virksomhed ved den ret, der 
skal behandle sagen, og som i givet fald er ansvarlig over for denne ret, eller i 
forbindelse med en "avoué" eller "procuratore", der udøver virksomhed ved den 
pågældende ret.

Artikel 5.3 i direktiv 98/5/EF er affattet som følger:

Hvad angår udøvelse af virksomhed i forbindelse med repræsentation og forsvar af en 
klient for retten, kan værtslandet, i det omfang denne form for virksomhed i henhold til 
værtslandets retsregler er forbeholdt advokater, der udøver virksomhed under denne 
medlemsstats advokattitel, pålægge advokater, der udøver virksomhed under 
hjemlandets advokattitel, enten at handle sammen med en advokat, der har møderet for 
den ret, der skal behandle sagen, og som i givet fald ville være ansvarlig over for denne 
ret, eller sammen med en »avoué«, der har møderet for den pågældende ret.

Kommissionen agter at foretage en evaluering af den retlige ramme for mobiliteten af 
advokater i det indre marked. En af målsætningerne med denne procedure er at vurdere den 
fortsatte relevans af visse bestemmelser i de to direktiver, herunder forpligtelsen til at handle i 
forbindelse med en lokal advokat. Resultaterne af evalueringen vil foreligge i slutningen af 
2012.

Andrageren henviser til en kampagne i Italien mod advokater i Fællesskabet, der har opnået 
en kvalifikation uden for Italien. Kommissionen er bekendt med visse praksisser hos de 
kompetente italienske myndigheder, der synes at være i strid med EU-lovgivningen og 
navnlig artikel 3 i direktiv 98/5/EF. Med hensyn til dette træffer Kommissionen 
foranstaltninger for at sikre, at alle kompetente italienske myndigheder overholder direktivet. 
Men dette berører ikke Italiens ret til at anvende regler, som er kompatible med EU-
lovgivningen, såsom dem, der angår anvendelsen af professionelle titler eller forpligtelsen til 
at handle i forbindelse med en lokal advokat.

Konklusion 

I lyset af ovenstående finder Kommissionen ikke, at andragendet viser tegn på, at EU-
lovgivningen er blevet overtrådt."


