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Tárgy: Graziano Benedetto olasz állampolgár által benyújtott 0298/2011. számú 
petíció az olaszországi ügyvédek szabad mozgásának akadályozásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Olasz Köztársaság 1982. február 9-i 31. számú törvénye 
által előírt azon követelmény, amely szerint az Európai Unióban tevékenykedő ügyvédeknek 
a saját származási államuk hivatalos nyelvén meghatározott szakmai cím alatt kell 
gyakorolniuk hivatásukat, akadályozza az ügyvédek szabad mozgását.

A fogadó állam egyik ügyvédjével közösen/együttműködve való eljárás kötelezettsége szintén 
sérti az Európai Unió területén tevékenykedő ügyvédek szabad mozgását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A Bizottság az 1580/2010. számú petícióval kapcsolatos észrevételeiben már foglalkozott a 
szakmai címek kérdésével. 

Ami azt a kötelezettséget illeti, hogy a fogadó állam egyik ügyvédjével együttműködve kell 
eljárni, az olasz törvény a jelek szerint összhangban áll a 77/249/EK és a 98/5/EK irányelvvel.  

A 77/249/EGK irányelv kimondja az alábbiakat:
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A bírósági eljárásban való ügyfélképviselettel kapcsolatos tevékenységek ellátása során 
a tagállam előírhatja az 1. cikk hatálya alá tartozó ügyvédek számára, hogy:
- a fogadó tagállamban a helyi szabályok vagy szokások szerint bemutatásra kerüljenek 
a bírói testület elnökének, vagy amennyiben az szükséges, az illetékes kamara elnökének 
bemutassák őket;
- eljárásuk során működjenek együtt egy, a szóban forgó bírói testület előtt eljárásra 
jogosult olyan ügyvéddel, aki szükség esetén e testület előtt felel, vagy egy, a testület 
előtt eljárásra jogosult „avoué”-val, illetve „procuratore”-ral.

A 98/5/EK irányelv 5. cikkének (3) bekezdésében pedig ez áll:

A jogi eljárásokban az ügyfelek képviseletének vagy védelmének ellátása 
vonatkozásában, amennyiben a fogadó tagállam joga az ilyen tevékenységet az illető 
tagállam szakmai címét használva működő ügyvédei számára tartja fenn, a fogadó 
tagállam előírhatja a saját országuk szakmai címével működő ügyvédeknek, hogy olyan 
ügyvéddel együttműködve járjanak el, aki az adott bíróságnál eljárhat, és aki szükség 
esetén felelősségre vonható, vagy egy, az adott bíróságnál működő „avoué"-val 
működjenek együtt.

A Bizottság tervbe vette, hogy elvégzi az ügyvédek egységes piacon belüli mobilitására 
vonatkozó jogi keret értékelését. E lépés egyik célja annak megállapítása, hogy a két irányelv 
bizonyos rendelkezései a továbbiakban mennyiben tekinthetők majd relevánsnak, ideértve a 
helyi ügyvéddel folytatott együttműködés kötelezettségét is. Az értékelés eredményei 2012 
végére lesznek elérhetők.

A petíció benyújtója egy olaszországi kampányra is hivatkozik, olyan Közösségen belüli 
ügyvédek részvételét említve, akik Olaszországon kívül szereztek képesítést. A Bizottság 
tudatában van az illetékes olasz hatóságok bizonyos gyakorlatainak, amelyek az uniós joggal 
ellentétesnek tűnnek, különös tekintettel a 98/5/EK irányelv 3. cikkére. Ezzel összefüggésben 
a Bizottság épp lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy minden olaszországi 
illetékes hatóság tiszteletben tartsa az irányelvben foglaltakat. Ez azonban nem érinti 
Olaszország azzal kapcsolatos előjogát, hogy bizonyos szabályokat érvényesítsen – ilyenek 
például a szakmai címek használatára vonatkozó szabályok, illetve a helyi ügyvéddel 
folytatott együttműködési kötelezettség –, amelyek összhangban állnak az uniós joggal. 

Következtetés 

A fentiek alapján a Bizottság úgy véli, hogy a petícióban nem érhető tetten az uniós jog 
megsértése. 


