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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2035/2013, внесена от Грациано Бенедето, с италианско 
гражданство, относно използването на двойни професионални 
квалификации, получени в повече от една държава членка съгласно 
Директива 98/5/ЕО

1. Резюме на петицията

Освен че е италиански адвокат, принадлежащ към адвокатска колегия Фоджио (Foggio), 
вносителят на петицията също така е адвокат в Испания и е член на адвокатска колегия 
Сант Фелиу де Йобрегат (Sant Feliu de Llobregat). За да се упражнява професията в най-
висшия италиански апелативен съд – Върховния касационен съд, се изисква 
разрешение, докато членството в испанска адвокатска колегия позволява на съответния 
адвокат да упражнява професията си във всяко едно съдилище, в т.ч. Върховния съд.

Вносителят на петицията желае да разбере дали в ЕС има правила, които му дават 
право да упражнява професията си в италианския Касационен съд въз основа на 
испанската си професионална квалификация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 август 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Както се вижда от заглавието на петицията, въпросът, повдигнат от вносителя на 
петицията, изглежда свързан с използването на професионални звания, придобити в 
различни държави членки, и по-специално с правото на адвокат, притежаващ испанска 
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и италианска адвокатска правоспособност, да представлява, временно или случайно, 
клиенти пред италианския Върховен касационен съд, действайки като испански 
адвокат. 

Въз основа на предоставената информация, вносителят на петицията е придобил своята 
професионална правна квалификация в Италия и е надлежно регистриран като 
обикновен адвокат (аvvocato ordinario) в италианската адвокатска колегия. Въпреки 
това неговата италианска диплома не му позволява да практикува пред Върховния 
касационен съд и висшите съдилища в Италия.

В същото време той изглежда е регистриран в адвокатската колегия в Испания, което 
изглежда му позволява да практикува пред всеки съд в тази държава членка, 
включително Върховния съд на Испания.  Въз основа на това той пита дали някой, 
който има две професионални звания, може да ги използва в целия ЕС и дали това лице, 
използвайки единствено своята испанска квалификация съгласно Директива 
77/249/ЕИО, понякога би могло да практикува пред италианския Касационен съд и 
други съдилища от по-висша инстанция в Италия. 

Комисията анализира петицията въз основа на информацията, предоставена от 
вносителя. Тъй като Комисията не разполага с цялата относима информация по 
отношение на конкретното положение на вносителя, отговорът ще се ограничи с общи 
наблюдения и не следва да се разглежда като окончателно заключение относно 
прилагането на правото на ЕС в конкретния случай.
Директиви 98/5/ЕО и 77/249/ЕИО установяват условия за практикуване на адвокатска 
професия в държава членка, различна от тази, в която даден адвокат е получил 
квалификацията си. Те разглеждат съответно постоянното установяване на адвокати в 
друга държава членка или временното предоставяне на услуги там въз основа на 
професионални звания, придобити в държавата членка по произход.

Така Директива 98/5/ЕО предоставя рамка за установяването на адвокати в държава 
членка, различна от тази, в която са придобили професионалните си квалификации. В 
допълнение, в посочената директива се предвижда при определени условия процес, 
чрез който даден адвокат може да се интегрира напълно в юридическата професия на 
приемащата държава членка с правото да използва професионалното звание на тази 
държава членка. 

За разлика от това, Директива 77/249/ЕИО се отнася само за временно предоставяне на
услуги в приемаща държава членка от адвокати, които нямат намерение да се 
интегрират напълно в професията в дадена приемаща държава членка. В този контекст, 
използването на званието се урежда от член 3 от Директива 77/249/ЕИО, който гласи, 
че даден адвокат приема професионалното звание на държавата членка, от която идва, 
изразено на езика или на един от езиците на тази държава, с указание за 
професионалната организация, от която е получил разрешение да практикува, или за 
съда, пред който има право да се явява, съгласно законодателството на тази държава.

И двете директиви предвиждат специфични правила за представителството на клиенти 
при съдебно производство в приемащата държава членка, за да се гарантира 
нормалното функциониране на съдебната система. По същество, от адвокатите, които 
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практикуват с професионалното звание на своята държава, може да бъде поискано да 
работят съвместно с адвокат от приемащата държава членка, който упражнява 
професията пред съответния съд. В това отношение, според информацията, с която 
разполага Комисията, италианското право ограничава достъпа до върховните съдилища 
до специализирани адвокати. За да може да се практикува пред Върховния съд в 
Италия, трябва да бъдат спазени специфични изисквания по отношение на регистрация, 
допълнителен професионален опит в кантората на адвокат, който има право да 
практикува пред Върховния съд, както и успешно полагане на изпит. Като алтернатива, 
адвокатите, които са регистрирани в адвокатската колегия в продължение на 8 години и 
успешно са участвали в курс, организиран от конкретна школа за адвокати, могат също 
така да практикуват пред Върховния касационен съд.
Така съгласно член 5 от Директива 77/249/ЕИО, с оглед упражняването на дейностите, 
свързани с представителство на клиент в съдебно производство, всяка държава членка 
може да изисква чуждестранните адвокати да бъдат представени, в съответствие с 
местните правила или обичаи, пред председателя на Съда и при необходимост пред 
председателя на съответната адвокатска колегия в приемащата държава членка, както и 
да работят съвместно с адвокат, който упражнява професията пред съответния съд и 
при необходимост ще носи отговорност пред този орган, или със специализиран 
адвокат, който практикува пред този орган. 

В решението си по дело 427/85 Комисия/Германия, Съдът на ЕС счита, че 
задължението, което държавите членки могат да наложат на предоставящ услуги 
адвокат за работа съвместно с адвокат, който практикува пред въпросния съд, е имало 
за цел да предостави на предоставящия услуги адвокат необходимата подкрепа, за да 
му позволи да действа в рамките на съдебна система, различна от тази, с което е 
свикнал, и да гарантира на съответния съдебен орган, че той действително е имал тази 
подкрепа и като така е бил в състояние да се съобрази в пълна степен с приложимите 
процедурни и етични правила. 

За да се ползва от разпоредбите на Директива 77/249/ЕО, адвокатът трябва да бъде 
професионално установен в друга държава членка. Следователно, за да може да 
предоставя услуги по силата на своето испанско професионално звание, вносителят на 
петицията трябва да бъде законно установен в Испания и неговата дейност в 
приемащата държава членка не трябва да бъде равнозначна на установяване – по 
отношение на продължителност, честота, редовност и непрекъснатост. 

Въпреки че Директива 77/249/ЕИО не определя ясно продължителността или честотата 
на предоставяне на услугите, Съдът на Европейския съюз е изработил критерии, по-
специално в рамките на делото Гебхарт (Gebhardt). Въз основа на това решение 
временният или случаен характер на предоставянето на услуги се установява във всеки 
отделен случай, като се вземат предвид продължителността, честотата, редовността и 
непрекъснатостта. 

Не на последно място трябва да се припомни, че в съответствие с установената съдебна 
практика не може да се прави позоваване на правото на ЕС с цел измама или 
злоупотреба (вж., inter alia, решенията по дело Халифакс и др., C 255/02, и по-
специално съединени дела C 58/13 и C 59/13 Торези. 
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Заключение

Въз основа на информацията, предоставена в петицията, може да се заключи, че 
адвокат, законно установен в Испания, който има испанско и италианско 
професионално правно звание, може да използва своето испанско професионално 
звание с цел да предоставя услуги в Италия. Въпреки това от адвокат, предоставящ 
услуги преди италианския Върховен касационен съд по силата на испанското си звание, 
може да се изисква да работи съвместно със специализиран адвокат, който има право да 
практикува пред този съд. 


