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Peticijų komitetas

6.9.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0298/2011 dėl kliūčių advokatams laisvai judėti Italijoje, kurią 
pateikė Italijos pilietis Graziano Benedetto

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Italijos Respublikos 1982 m. vasario 9 d. Įstatyme Nr. 31 
nustatyta ES advokatų pareiga naudotis savo profesiniu vardu, išreikštu kilmės valstybės 
kalba, trukdanti advokatams laisvai judėti.

Pareiga veikti susitarus ir (arba) suderinus veiksmus su priimančiosios valstybės advokatu taip 
pat yra ES advokatų laisvo judėjimo kliūtis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. birželio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Komisija sprendė profesinių vardų klausimą pateikdama pastabas dėl peticijos 
Nr. 1580/2010.

Kalbant apie pareigą veikti drauge su priimančiosios valstybės narės advokatu, pasakytina, 
kad Italijos teisės nuostatos, atrodo, atitinka direktyvų 77/249/EEB ir 98/5/EB nuostatas.

Direktyvos 77/249/EEB 5 straipsnyje teigiama:

Dėl veiklos, susijusios su kliento atstovavimu teisiniuose procesuose, valstybė narė gali 
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reikalauti, kad teisininkai, kuriems taikomas 1 straipsnis:
– būtų pristatyti, pagal vietos taisykles ar papročius, pirmininkaujančiam teisėjui ar, jei 
reikia, atitinkamos advokatūros pirmininkui priimančioje valstybėje narėje;
– dirbtų drauge su teisininku, kuris praktikuoja atitinkamoje teismo įstaigoje ir kuris, 
kai reikia, atsako prieš tą įstaigą, arba su tokioje įstaigoje praktikuojančiu kaip 
„avoué“ ar „procuratore“.

Direktyvos 98/5/EB 5 straipsnio 3 dalyje teigiama:

Priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad teisininkai, kurie verčiasi advokato 
praktika pagal savo buveinės šalies profesinį vardą, versdamiesi advokato praktika, 
susijusia su kliento atstovavimu arba gynyba teismo procese, ir tiek, kiek priimančiosios 
valstybės narės teisė palieka teisę tokia veikla verstis teisininkams, besiverčiantiems 
advokato praktika pagal tos valstybės profesinį vardą, dirbtų kartu su teisininku, kuris 
verčiasi advokato praktika atitinkamoje teisminėje institucijoje, ir, jei būtina, būtų 
atsakingas tai institucijai arba su „avoué“, besiverčiančiu praktika joje.

Komisija ketina vertinti teisininkų judumo bendrojoje rinkoje teisinę sistemą. Vienas iš šios 
užduoties tikslų yra įvertinti, ar tam tikros dviejų direktyvų nuostatos vis dar svarbios, 
įskaitant pareigą dirbti drauge su vietos advokatu. Šio vertinimo rezultatai bus paskelbti 
2012 m. pabaigoje.

Peticijos pateikėjas nurodo „Italijoje rengiamą kampaniją prieš Bendrijoje dirbančius 
advokatus, įgijusius kvalifikaciją už Italijos ribų“. Komisija žino, kad kompetentingos Italijos 
valdžios institucijos taiko tam tikrą praktiką, kuri, atrodo, prieštarauja ES teisei, ypač 
Direktyvos 98/5/EB 3 straipsniui. Šiuo atžvilgiu Komisija imasi priemonių siekdama 
užtikrinti, kad visos kompetentingos Italijos valdžios institucijos laikytųsi šios direktyvos.
Tačiau tai neturi įtakos Italijos prerogatyvai taikyti tam tikras taisykles, pavyzdžiui, dėl 
profesinių vardų vartojimo arba pareigos dirbti drauge su vietos advokatu, kurios yra 
suderinamos su ES teise.

Išvada

Atsižvelgdama į pirma išdėstytus faktus, Komisija nemano, kad peticijoje nurodomas 
ES teisės pažeidimas.“


