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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0298/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Graziano 
Benedetto, par šķēršļiem brīvai advokātu kustībai Itālijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Itālijas 1982. gada 9. februāra Likumā Nr. 31 noteiktais 
pienākums, saskaņā ar kuru ES advokātiem ir jālieto viņu profesionālais nosaukums savas 
izcelsmes valsts valodā, ir šķērslis brīvai advokātu kustībai.

Viņš arī norāda, ka pienākums rīkoties kopā ar / vienojoties ar advokātu no uzņemošās valsts 
ir šķērslis brīvai ES advokātu kustībai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 15. jūnijā. Komisijai lūgts sniegt informāciju saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. septembrī

Jautājumam par profesionālajiem nosaukumiem Komisija bija pievērsusies savos komentāros 
saistībā Lūgumrakstu Nr. 1580/2010.

Attiecībā uz pienākumu rīkoties, vienojoties ar advokātu no uzņemošās dalībvalsts, Itālijas 
tiesību akta noteikumi atbilst Direktīvai 77/249/EEK un Direktīvai 98/5/EK.

Direktīvas 77/249/EEK 5. pantā ir noteikts:

Lai veiktu darbības klienta pārstāvēšanai tiesvedības procesā, dalībvalsts var prasīt 
advokātiem, uz kuriem attiecas 1. pants:
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- pieteikties saskaņā ar vietējiem noteikumiem vai paražām pie prezidējošā tiesneša un 
vajadzības gadījumā pie attiecīgās Advokātu kolēģijas priekšsēdētāja 
uzņēmējdalībvalstī,
- strādāt sadarbībā ar advokātu, kurš praktizē attiecīgajā tiesu iestādē un kurš 
vajadzības gadījumā būtu atbildīgs šīs iestādes priekšā, vai ar tajā praktizējošu avoué 
vai procuratore.

Direktīvas 98/5/EEK 5. panta 3. punktā ir noteikts:

Lai veiktu darbības klienta pārstāvībai vai aizstāvībai tiesas prāvā, un ciktāl uzņēmējas 
dalībvalsts tiesību normas šādas darbības rezervē tiem advokātiem, kuri praktizē ar šīs 
valsts profesionālo nosaukumu, pēdējā var prasīt, lai advokāti, kuri praktizē ar savas 
mītnes valsts profesionālo nosaukumu, strādātu sadarbībā ar advokātu, kurš praktizē 
attiecīgajā tiesu iestādē un kurš vajadzības gadījumā būtu atbildīgs šīs iestādes priekšā, 
vai ar tajā praktizējošu avoué.

Komisija plāno izvērtēt tiesisko regulējumu par advokātu mobilitāti vienotajā tirgū. Viens no 
šā pasākuma mērķiem ir novērtēt, vai abu direktīvu konkrēti noteikumi, tostarp pienākums 
sadarboties ar vietējiem advokātiem, joprojām ir atbilstoši. Novērtējuma rezultāti būs 
pieejami 2012. gada beigās.

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz „Itālijas kampaņu pret Kopienas advokātiem, kuri 
ieguvuši kvalifikāciju ārpus Itālijas”. Komisijai ir zināms, ka Itālijas kompetentās iestādes 
atsevišķos gadījumos izmanto praksi, kas ir pretrunā ES tiesību aktiem un it īpaši 
Direktīvas 98/5/EK 3. pantam. Šai sakarībā Komisija veic pasākumus, lai nodrošinātu visu 
Itālijas kompetento iestāžu darbības atbilstību direktīvai. Taču tas neietekmē Itālijas 
prerogatīvu piemērot noteikumus, piemēram, noteikumus par profesionālā nosaukuma 
izmantošanu vai pienākumu sadarboties ar vietējiem advokātiem, kas atbilst ES tiesību 
aktiem.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija neuzskata, ka lūgumraksts liecina par ES tiesību aktu 
pārkāpumu.


