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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 2035/2013 af Graziano Benedetto, italiensk statsborger, om 
anvendelsen af dobbelte erhvervskvalifikationer, som er blevet erhvervet i 
mere end en medlemsstat i henhold til direktiv 98/5/EF

1. Sammendrag

Udover at være advokat i Italien og tilknyttet advokatsamfundet i Foggio er andrageren også 
advokat i Spanien, hvor han er medlem af advokatsamfundet i Sant Feliu de Llobregat.  For at 
få møderet for den højeste italienske appeldomstol og den øverste kassationsret er en 
godkendelse påkrævet, mens medlemsskab af et advokatsamfund i Spanien giver en advokat 
møderet for enhver domstol, herunder højesteret.

Andrageren ønsker at få oplyst, hvorvidt EU-lovgivningen giver ham møderet ved den 
italienske kassationsret som følge af hans spanske erhvervskvalifikationer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. august 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Det synes, at andragerens spørgsmål vedrører anvendelse af erhvervsbetegnelser erhvervet i 
forskellige medlemsstater, som det antydes med andragendets titel, og mere specifikt retten 
for en advokat, som både er optaget i det spanske og italienske register, til midlertidigt eller 
lejlighedsvist at repræsentere klienter ved den øverste kassationsret som spansk advokat. 

Andrageren har ifølge de angivne oplysninger opnået sine juridiske erhvervskvalifikationer i 
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Italien og er behørigt registreret som "avvocato ordinario" ved det italienske advokatforbund. 
Hans italienske kvalifikationer giver ham dog ikke møderet ved den øverste kassationsret og 
højesteret i Italien.

Samtidig synes han at være registreret ved advokatforbundet i Spanien, hvilket lader til at give 
ham møderet ved enhver domstol i medlemsstaten, herunder den spanske højesteret.  Han 
spørger derfor, hvorvidt en person med to erhvervsbetegnelser kan anvende dem i hele EU, og 
om denne person udelukkende med anvendelse af sin spanske betegnelse jf. direktiv 
77/249/EØF lejlighedsvist er mødeberettiget ved den italienske kassationsret og enhver anden 
højesteret i Italien. 

Kommissionen har analyseret andragendet på grundlag af de i dette andragende angivne 
oplysninger. Idet Kommissionen ikke råder over alle relevante oplysninger med hensyn til 
andragerens specifikke situation, vil svaret været begrænset til generelle bemærkninger og bør 
ikke opfattes som en endelig konklusion på anvendelsen af EU-retten i denne specifikke sag.
Direktiv 98/5/EF og 77/249/EØF fastsætter bestemmelserne for udøvelse af advokaterhvervet 
i en anden medlemsstat end den, hvor advokaten har erhvervet sine kvalifikationer. De 
behandler henholdsvis en advokats faste driftssted i en anden medlemsstat eller den 
midlertidige levering af tjenesteydelser på grundlag af erhvervsbetegnelsen i 
oprindelsesmedlemsstaten.

Direktiv 98/5/EF fastsætter en ramme for advokaters udøvelse af advokaterhvervet i anden 
medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået. Direktivet fastsætter ligeledes, på særlige 
betingelser, en procedure gennem hvilken en advokat kan integreres fuldstændigt i 
advokaterhvervet i værtslandet med ret til at anvende værtslandets advokattitel. 

I modsætning til dette vedrører direktiv 77/249/EØF udelukkende den midlertidige levering at 
tjenesteydelser i en værtsmedlemsstat af advokater, der ikke har til hensigt at blive 
fuldstændigt integreret i erhvervet i en anden medlemsstat. I den forbindelser reguleres 
anvendelsen af titlen af artikel 3 i direktiv 77/249/EØF, der fastsætter, at en advokat skal gøre 
brug af sin erhvervstitel udtrykt på sproget eller et af sprogene i den medlemsstat, han 
kommer fra, med angivelse af den faglige organisation, han henhører under, eller den ret, ved 
hvilken han er mødeberettiget i henhold til lovgivningen i nævnte stat.

Begge direktiver fastsætter særlige regler vedrørende repræsentation og forsvar af en klient 
for retten eller over for offentlige myndigheder i den medlemsstat, der er værtsland med 
henblik på at sikre, at retsvæsenet fungerer tilfredsstillende.  Advokater, der praktiserer under 
deres hjemlands erhvervstitel kan blive bedt om at arbejde sammen med en advokat i 
værtlandet, som har møderet for den pågældende retsinstans. I denne henseende begrænser 
den italienske lovgivning, ifølge de oplysninger Kommissionen råder over, adgangen til 
højesteret til specialiserede advokater. For at have møderet for højesteret i Italien, skal 
specifikke krav være opfyldt for så vidt angår registrering, yderligere erfaring i en advokats 
advokatfirma, møderet for højesteret, samt en bestået eksamen. Alternativt kan advokater, der 
har været registreret ved advokatforbundet i otte år og med gunstigt resultat har deltaget i et 
kursus tilrettelagt af en specifik advokatuddannelse også have møderet ved den øverste 
kassationsret.
I henhold til artikel 5 i direktiv 77/249/EØF for så vidt angår udøvelse af virksomhed i 
forbindelse med repræsentation og forsvar af en klient for retten kan en medlemsstat kræve, at 
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udenlandske advokater introduceres for retspræsidenten og eventuelt for formanden for 
advokatsamfundet i værtslandet, i overensstemmelse med stedlige regler eller stedlig sædvane 
samt handle i forbindelse med en advokat, som udøver virksomhed ved den ret, der skal 
behandle sagen, og som i givet fald er ansvarlig over for denne ret eller med en specialiseret 
advokat med møderet for denne. 

Domstolen fandt med sin dom i sag 427/85 Kommissionen mod Tyskland, at forpligtelsen. 
som medlemsstaterne kan pålægge en tjenesteydende advokat til at handle i forbindelse med 
en lokal advokat, har til formål at give ham den nødvendige støtte, således at han kan fungere 
i et andet retssystem end det, han var vant til, og at forsikre den ret, der behandlede sagen, om, 
at den tjenesteydende advokat faktisk havde denne støtte og således var i stand til fuldt ud at
overholde de gældende processuelle og deontologiske regler. 

For at kunne drage nytte af bestemmelserne i direktiv 77/249/EF, skal en advokat være 
etableret erhvervsmæssigt i en anden medlemsstat. Andrageren skal derfor for at kunne levere 
tjenesteydelser i form at sin spanske erhvervstitel, være lovligt etableret i Spanien og hans 
virksomhed i værtsmedlemsstaten må beløbe sig til etablering, for så vidt angår varighed, 
hyppighed, regelmæssighed og kontinuitet. 

Selv om direktiv 77/249/EØF ikke klart definerer varigheden eller regelmæssigheden af 
levering af tjenesteydelser, har domstolen udarbejdet kriterier, især i Gebhardt-sagen. Ifølge 
denne dom afgøres den midlertidige eller lejlighedsvise karakter af leveringen af 
tjenesteydelser fra sag til sag under hensyntagen til dennes varighed, hyppighed, 
regelmæssighed og kontinuitet. 

Sidst men ikke mindst bør det mindes om, at EU-retten ifølge fast retspraksis ikke kan gøres 
gældende med henblik på at muliggøre svig eller misbrug (jf. bl.a. dommen i Halifax m.fl., C-
255/02 og især forenede sager C-58/13 og C-59/13 Torresi). 

Konklusion

På baggrund af de i andragendet angivne oplysninger kan det ikke konkluderes at en advokat, 
der er lovligt etableret i Spanien, som har både spanske og italienske juridiske erhvervstitler 
kan anvende sin spanske erhvervstitel til at levere tjenesteydelser i Italien. Det kan dog 
pålægges en advokat, der leverer tjenesteydelser ved den italienske højesteret med sin spanske 
erhvervstitel, at handle i forbindelse med en specialiseret advokat, med møderet for denne ret. 


