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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0298/2011, którą złożył Graziano Benedetto (Włochy) w sprawie 
utrudnień dla swobodnego przepływu prawników we Włoszech 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że zapisany we włoskiej ustawie 31 z dnia 9 lutego 1982 r. 
obowiązek stosowania przez prawników z UE tytułu zawodowego w języku ich kraju 
pochodzenia stanowi przeszkodę dla swobodnego przepływu prawników.

Utrzymuje on też, że przeszkodą dla swobodnego przepływu prawników jest obowiązek 
podejmowania działań wspólnie lub na mocy porozumienia z prawnikiem z państwa 
przyjmującego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 czerwca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Sprawa tytułów zawodowych jest przedmiotem uwag Komisji wystosowanych w związku z 
petycją 1580/2010. 

W odniesieniu do obowiązku współpracowania z prawnikiem z przyjmującego państwa 
członkowskiego, wydaje się, że postanowienia prawa włoskiego są zgodne z dyrektywą 
77/249/EWG i dyrektywa 98/5/WE. 

Artykuł 5 dyrektywy 77/249/EWG ma następujące brzmienie:
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Dla wykonywania czynności dotyczących reprezentowania oraz obrony klienta w 
postępowaniu sądowym każde państwo członkowskie może wymagać od prawników, o 
których mowa w art. 1, aby:
– zostali przedstawieni, zgodnie z miejscowymi zasadami lub zwyczajami, głównemu 
sędziemu i gdzie stosowne, właściwemu dziekanowi rady korporacji zawodowej w 
przyjmującym państwie członkowskim,
– współpracowali z prawnikiem, który wykonuje swój zawód w danej instytucji 
sądowniczej i który, w miarę potrzeb, będzie odpowiadać przed tą instytucją, lub też z 
„avoué” lub „procuratore” wykonującym swój zawód w tej instytucji.

W art. 5 ust. 3 dyrektywy 98/5/WE określa się, co następuje:

Dla wykonywania działalności polegającej na reprezentowaniu i obronie klienta przed 
sądem, o ile prawo przyjmującego państwa członkowskiego zastrzega te rodzaje 
działalności dla prawników wykonujących swoją działalność posługując się tytułami 
zawodowymi obowiązującymi w tym państwie, może przyjmujące państwo członkowskie 
narzucić prawnikom wykonującym swoją działalność posługując się tytułem 
zawodowym uzyskanym w kraju pochodzenia, współdziałanie z prawnikiem 
wykonującym swoją działalność w danym sądzie i który w danym przypadku byłby 
odpowiedzialny wobec tego sądu, albo też z „prawnikiem-zastępcą sądowym” 
pracującym w tym sądzie.

Komisja zamierza przeprowadzić ocenę ram prawnych dotyczących mobilności prawników 
wewnątrz jednolitego rynku. Jednym z celów tego kroku będzie dokonanie oceny ciągłej 
aktualności pewnych postanowień obu wspomnianych dyrektyw, w tym obowiązku 
współpracy z miejscowym prawnikiem. Wyniki oceny będą dostępne do końca 2012 roku.

Składający petycję powołuje się na „kampanię we Włoszech przeciwko prawnikom, którzy 
zdobyli kwalifikacje poza terytorium Włoch”. Komisja wie o pewnych praktykach 
właściwych władz włoskich, które mogą się wydawać sprzeczne z prawem UE, a zwłaszcza z 
art. 3 dyrektywy 98/5/WE. W tym kontekście Komisja podejmuje działania mające na celu 
zapewnienie, by wszystkie właściwe władze włoskie przestrzegały dyrektywy. Nie ma to 
jednak wpływu na uprawnienie Włoch do stosowania uregulowań, takich jak w zakresie 
stosowania tytułów zawodowych bądź obowiązku współpracowania z miejscowym 
prawnikiem, które można pogodzić z prawem UE.

Wniosek 

W świetle powyższego Komisja stwierdza, że w przedmiotowej petycji nie wykazano 
naruszenia prawa UE.


