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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2035/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik Graziano 
Benedetto rohkem kui ühes liikmesriigis omandatud kahe 
kutsekvalifikatsiooni kasutamise kohta vastavalt direktiivile 98/5/EÜ

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja on Foggio advokatuuri kuuluv Itaalia jurist ja lisaks ka jurist Hispaanias, 
kus ta kuulub Sant Feliu de Llobregati advokatuuri. Selleks et töötada Itaalia kõrgemas 
apellatsioonikohtus, kõrgemas kassatsioonikohtus, on nõutav luba, samas võimaldab 
Hispaanias advokatuuri kuulumine juristil tegutseda igas kohtus, sealhulgas riigikohtus.

Petitsiooni esitaja soovib teada, kas ELi eeskirjad lubavad tal tegutseda Itaalia 
kassatsioonikohtus tema Hispaanias omandatud kutsekvalifikatsiooni alusel.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 7. augustil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Petitsiooni esitaja tõstatatud küsimus näib seonduvat eri liikmesriikides omandatud 
kutsenimetustega, nagu petitsiooni esitaja osutab, ning täpsemalt nii Hispaania kui ka Itaalia 
advokatuuri kuuluva juristi õigusega esindada ajutiselt või episoodiliselt kliente Itaalia 
kõrgemas kassatsioonikohtus, tegutsedes Hispaania juristina. 

Esitatud teabe alusel on petitsiooni esitaja omandanud juristi kutsekvalifikatsiooni Itaalias ja 
on registreeritud Itaalia advokatuuris nõuetekohaselt kui avvocato ordinario. Tema Itaalia 
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kvalifikatsioon ei võimalda tal siiski tegutseda Itaalias kõrgemas kassatsioonikohtus ja 
kõrgemates kohtutes.

Samal ajal paistab, et ta on registreeritud Hispaania advokatuuris, mis näib andvat talle 
võimaluse tegutseda selles liikmesriigis mis tahes kohtus, kaasa arvatud Hispaania 
ülemkohtus. Sellest lähtuvalt küsib ta, kas kahe kutsenimetusega inimene võib kasutada neid 
kogu ELis ning kas selline inimene, kasutades ainult oma Hispaania kutsenimetust kooskõlas 
direktiiviga 77/249/EMÜ, võiks tegutseda episoodiliselt Itaalia kassatsioonikohtus ja mis 
tahes Itaalia kõrgemas kohtus. 

Euroopa Komisjon analüüsis petitsiooni selles esitatud teabe alusel. Kuna Euroopa 
Komisjonil ei ole petitsiooni esitaja konkreetse olukorra kohta kogu olulist teavet, piirdub 
käesolev vastus üldiste tähelepanekutega ning seda ei tohiks mõista lõpliku järeldusena ELi 
õiguse kohaldamise kohta konkreetsel juhtumil.
Direktiivides 98/5/EÜ ja 77/249/EMÜ nähakse ette juristina töötamise kord muus 
liikmesriigis kui see, kus jurist on oma kvalifikatsioonid omandanud. Neis käsitletakse 
vastavalt juristi alalist tegevuskohta või ajutist teenuste osutamist teises liikmesriigis oma 
päritoluriigis omandatud kutsenimetuse alusel.

Seega on direktiivis 98/5/EÜ sätestatud raamistik juristide alaliseks tegutsemiseks muus 
liikmesriigis kui see, kus nad on oma kutsekvalifikatsioonid omandanud. Lisaks näeb see 
direktiiv teatud tingimustel ette ka protsessi, mille kaudu võib jurist täielikult integreeruda 
vastuvõtva liikmesriigi juristiametisse õigusega kasutada selle liikmesriigi kutsenimetust. 

Direktiivis 77/249/EMÜ käsitletakse omakorda ainult ajutist teenuste osutamist vastuvõtvas 
liikmesriigis juristide poolt, kellel ei ole kavatsust täielikult vastuvõtva liikmesriigi 
juristiametisse integreeruda. Selles kontekstis reguleerib kutsenimetuse kasutamist direktiivi 
77/249/EMÜ artikkel 3, milles märgitakse, et jurist peab kasutama ametinimetust, mis käibib 
selles riigis, kust ta on tulnud, väljendatuna selle riigi keeles või ühes selle riigi keeltest, 
viitega kutseorganisatsioonile, millelt ta on tegutsemise õiguse saanud, või kohtule, kus ta 
selle riigi seaduste kohaselt võib tegutseda.

Mõlemad direktiivid näevad ette konkreetsed eeskirjad klientide vastuvõtva liikmesriigi 
kohtumenetlustes esindamise kohta, et tagada kohtusüsteemi sujuv toimimine. Põhimõtteliselt 
võidakse oma koduliikmesriigi kutsenimetuse alusel tegutsevalt juristilt nõuda töötamist koos 
vastuvõtva liikmesriigi juristiga, kes asjaomases kohtuametis tegutseb. Sellega seoses on 
Euroopa Komisjonile teadaolevatel andmetel Itaalia õiguse alusel juurdepääs kõrgematele 
kohtutele piiratud spetsialistidest juristidega. Et saada võimalust Itaalia kõrgemas kohtus 
tegutseda, peavad olema täidetud erinõuded, mis on seotud registreerimise, juristi õigusbüroo 
täiendava kogemuse, kõrgemas kohtus tegutsemise ning eduka eksami sooritamisega. Teise 
võimalusena võivad kõrgemas kassatsioonikohtus tegutseda ka juristid, kes on registreeritud 
advokatuuris 8 aastat ning läbinud edukalt konkreetse juristide kooli korraldatud kursuse.
Seetõttu võib liikmesriik direktiivi 77/249/EMÜ artikli 5 kohaselt kliendi kohtumenetluses 
esindamisega seotud tegevuste puhul nõuda välismaistelt juristidelt, et neid kohalike reeglite 
ja tavade kohaselt esitletaks kohtu eesistujale ja vajaduse korral vastuvõtva liikmesriigi 
vastava advokatuuri esimehele, ning et nad töötaksid koos juristiga, kes võib esindada klienti 
kõnealuses kohtus ja on vajaduse korral selle ees vastutav, või koos selles kohtus tegutseva 
spetsialistist juristiga. 
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Kohtuasjas 427/85 komisjon vs. Saksamaa tehtud otsuses leidis Euroopa Kohus, et kohustus 
töötada koos juristiga, kes võib esindada klienti kõnealuses kohtus, mille liikmesriigid võivad 
teenuseid osutavale juristile kehtestada, oli mõeldud selleks, et anda teenust osutavale juristile 
vajalik tugi, mis võimaldaks tal tegutseda kohtusüsteemis, mis erineb sellest, millega ta on 
harjunud, ning kinnitada asjaomasele kohtuametile, et tal tegelikult oli see tugi ning seetõttu 
sai ta täielikult täita kohaldatavaid menetluslikke ja eetikanõudeid. 

Direktiivi 77/249/EMÜ sätete rakendamiseks peab jurist olema teises liikmesriigis 
kutsealaselt registreeritud. Seega peaks petitsiooni esitaja selleks, et osutada teenuseid oma 
Hispaania kutsenimetuse alusel, olema juriidiliselt Hispaanias registreeritud ning tema 
tegevus vastuvõtvas liikmesriigis ei tohi seisneda registreerimises, mis puudutab selle kestust, 
sagedust, regulaarsust ja pidevust. 

Kuigi direktiivis 77/249/EMÜ ei sätestata selgelt teenuste osutamise kestust ega regulaarsust, 
on Euroopa Kohus need kriteeriumid välja töötanud, eelkõige Gebhardti kohtuasjas. Selle 
otsuse kohaselt tuleb teenuste osutamise ajutine või episoodiline iseloom juhtumipõhiselt 
kindlaks määrata, võttes arvesse kestust, sagedust, regulaarsust ja pidevust. 

Viimasena, kuid mitte vähetähtsana tuleb meeles pidada, et kooskõlas väljakujunenud 
kohtupraktikaga ei tohi ELi õigust kasutada kuritarvituste või pettuste eesmärgil (vt näiteks 
otsused kohtuasjas C 255/02: Halifax jt ning eelkõige ühendatud kohtuasjades C 58/13 ja C 
59/13: Torresi). 

Järeldus

Petitsioonis esitatud teabe alusel võib teha järelduse, et Hispaanias seaduslikult registreeritud 
jurist, kellel on nii Hispaania kui ka Itaalia juristi kutsenimetus, võib kasutada oma 
kutsenimetust Itaalias teenuste osutamiseks. Itaalia kõrgemas kassatsioonikohtus Hispaania 
kutsenimetuse alusel teenuseid osutades võidakse juristilt siiski nõuda töötamist koos 
spetsialistist juristiga, kes võib esindada klienti kõnealuses kohtus. 


