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Tárgy: Graziano Benedetto olasz állampolgár által benyújtott 2035/2013. számú 
petíció a 98/5/EK irányelv értelmében a több mint egy tagállamban szerzett 
kettős szakképesítések használatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója amellett, hogy olasz ügyvédként a Foggio ügyvédi kamara tagja, 
spanyolországi ügyvédként a Sant Feliu de Llobregat ügyvédi kamarához is tartozik.  Ahhoz, 
hogy az olasz legfelsőbb fellebbviteli bíróságon, a Legfelsőbb Semmitőszéken hivatalát 
gyakorolhassa, engedély szükséges, míg az ügyvédi kamarai tagság Spanyolországban 
lehetővé teszi egy ügyvéd számára, hogy bármilyen bíróságon – beleértve a Legfelsőbb 
Bíróságot is – praktizálhasson.

A petíció benyújtója szeretné megtudni, hogy a spanyol szakmai képesítése alapján az uniós 
szabályok feljogosítják-e őt hivatalának gyakorlására az olasz Legfelsőbb Semmitőszéken.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. augusztus 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A petíció benyújtója által felvetett kérdés leginkább a különböző tagállamokban szerzett 
szakmai képesítések szerinti megnevezések használatához kapcsolódik – amint azt a petíció 
címe is sugallja –, konkrétabban pedig arra irányul, hogy egy ügyvéd, aki mind a spanyol, 
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mind az olasz ügyvédi kamara tagja, spanyol ügyvédként jogosult-e időszakosan vagy eseti 
jelleggel ügyfeleket képviselni az olasz Legfelsőbb Semmitőszék előtt. 

A kapott információk szerint a petíció benyújtója Olaszországban szerezte jogi végzettségét, 
és mint „avvocato ordinario” szerepel az olasz ügyvédi kamara nyilvántartásában. 
Olaszországi képesítése azonban nem teszi lehetővé számára, hogy hivatását az olasz 
Legfelsőbb Semmítőszéken vagy felsőbb fokon eljáró más olasz bíróságokon gyakorolja.

A petíció benyújtója ugyanakkor tagja a spanyol ügyvédi kamarának is, és ez a tagsága 
feljogosítja arra, hogy abban a tagállamban bármely bíróságon gyakorolja ügyvédi hivatását, 
ideértve a spanyol Legfelsőbb Bíróságot is.  Ebből kiindulva a petíció benyújtója kérdezi, 
hogy egy két szakmai címmel rendelkező személy használhatja-e e megnevezéseket 
mindenhol az Unióban, és hogy kizárólag spanyol ügyvédi minőségében a 77/249/EGK 
irányelv szerint jogosult-e eseti alapon praktizálni az olasz Legfelsőbb Semmítőszéken vagy 
felsőbb fokon eljáró más olasz bíróságokon. 

A Bizottság a petíciót az abban rendelkezésre bocsátott információ alapján elemezte. Mivel a 
Bizottságnak nem áll rendelkezésére a petíció benyújtójának konkrét helyzetére vonatkozó 
valamennyi információ, a válasza általános megállapításokra korlátozódik, és nem 
értelmezendő az uniós jog e konkrét esetben való alkalmazására vonatkozó végleges 
állásfoglalásként.
A 98/5/EK és a 77/249/EGK irányelvek rögzítik azokat a feltételeket, amelyek szerint a jogi 
szakma gyakorolható a jogi képesítés megszerzése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban. A 
98/5/EK irányelv az ügyvéd másik tagállamban való letelepedésével, a 77/249/EGK irányelv 
pedig az ügyvédi tevékenységnek a származási tagállamban szerzett jogászi képesítés alapján 
történő, más tagállamban való időszakos folytatásával foglalkozik.

A 98/5/EK irányelv tehát azt a jogi keretet teremti meg, amely elősegíti, hogy az ügyvédek 
letelepedhessenek a szakmai képesítésük országától eltérő tagállamban. Az irányelv rögzíti 
továbbá azt a folyamatot, amelyet követve az ügyvédek – bizonyos feltételek mellett – teljes 
mértékben integrálódhatnak a fogadó tagállam jogi szakmájába, a fogadó tagállam megfelelő 
szakmai megnevezését használva. 

Ezzel szemben a 77/249/EGK irányelv kizárólag annak a jogi kereteit teremti meg, hogy egy 
másik tagállamban letelepedni és a szakmába beépülni nem kívánó ügyvéd időszakosan 
ügyvédi szolgáltatásokat nyújthasson a másik tagállamban. Utóbbi esetben a képesítés 
használatát a 77/249/EGK irányelv 3. cikke szabályozza, amely értelmében az ügyvédnek a 
származási tagállamban használatos szakmai megnevezést kell használnia, az adott állam 
nyelvén vagy nyelveinek egyikén, megjelölve egyben azt a szakmai szervezetet, amelynek 
felhatalmazása alapján joga van a tevékenység gyakorlására, vagy azt a bírói  szervet, amely 
előtt az adott állam jogszabályai szerint joga van eljárni.

Mindkét irányelv részletes szabályokat ír elő az ügyfelek fogadó tagállamban zajló jogi 
eljárásokban való ügyvédi képviselete tekintetében, az igazságszolgáltatási rendszer 
zavartalan működése érdekében. Lényegében a származási tagállamban szerzett szakmai 
képesítés alapján szakmájukat más tagállamban gyakorló ügyvédeknek előírhatják, hogy a 
fogadó tagállamban a szóban forgó igazságügyi hatóság előtt eljáró ügyvéddel közösen kell 
eljárniuk.  Ennek alapján a Bizottság rendelkezésére álló információkból úgy tűnik, az olasz 
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jog a legfelső fokon eljáró bíróságokon való hivatásgyakorlást az arra szakosodott ügyvédek 
körére korlátozza. Ahhoz, hogy valaki Olaszországban egy legfelső fokon eljáró bíróságon 
ügyvédként gyakorolhassa hivatását, külön követelményeknek kell eleget tennie a szakmai 
nyilvántartásba vétel, ügyvédi irodánál szerzett többlettapasztalat, legfelső bíróságon szerzett 
szakmai tapasztalat tekintetében, valamint le kell tennie egy külön szakvizsgát. Ettől eltérve a 
Legfelsőbb Semmítőszék előtt eljárhat az az ügyvéd is, aki legalább 8 éve szerepel az ügyvédi 
kamarai nyilvántartásban, és egy jogi szakiskolában sikeresen elvégez egy erre felkészítő 
tanfolyamot.
Így – a 77/249/EGK irányelvvel összhangban – a jogi eljárásokban az ügyfelek 
képviseletének ellátása vonatkozásában bármely tagállam előírhatja a külföldi ügyvédeknek, 
hogy a helyi szabályokkal vagy szokásokkal összhangban legyenek bemutatva az elnöklő 
bírónak vagy – adott esetben – a fogadó tagállam megfelelő kamarája elnökének, továbbá 
hogy olyan ügyvéddel együttműködve járjanak el, aki az adott bíróságnál eljárhat, és aki 
szükség esetén felelősségre vonható, illetve egy kifejezetten az adott bíróság előtti eljárásra 
szakosodott ügyvéddel. 

A 427/85. számú, Bizottság kontra Németország ügyben hozott ítéletében az Európai Unió 
Bírósága kimondta, hogy a tagállamok által az ügyvédekre kirótt azon kötelezettség, hogy a 
szóban forgó bírói hatóság előtt eljáró ügyvéddel közösen képviseljék ügyfeleiket, azt a célt 
szolgálja, hogy a külföldi ügyvéd kapja meg azt a segítséget, amely lehetővé teszi, hogy 
eljárjon egy a számára megszokottól eltérő jogrendszerben, valamint hogy a szóban forgó 
bírói hatóságot biztosítsa afelől, hogy az illető ügyvéd ténylegesen megkapja ezt a segítséget, 
és így teljes körűen meg tud felelni az ott írányadó eljárási és szakmai etikai szabályoknak. 

Ahhoz, hogy a 77/249/EK irányelv alkalmazható legyen rá, az ügyvédnek szakmailag 
letelepedettnek kell lennie egy másik tagállamban. Vagyis ahhoz, hogy a petíció benyújtója a 
spanyol ügyvédi címe alapján ügyvédként másik tagállamban eljárhasson, jogilag 
letelepedettnek kell lennie Spanyolországban, és a másik tagállamban végzett ügyvédi 
tevékenysége – időtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát tekintve – nem 
merítheti ki a letelepedettség mértékét. 

Bár a 77/249/EK irányelv nem határozza meg egyértelműen a szolgáltatásnyújtás időtartamát 
vagy rendszerességét, az Európai Bíróság dolgozott ki kritériumokat erre nézve, különösen a 
Gebhardt-ügy kapcsán. A Bíróság ez ügyben hozott ítélete alapján a szolgáltatásnyújtás 
átmeneti és alkalmi jellegét eseti alapon kell megállapítani, figyelembe véve a 
szolgáltatásnyújtás időtartamát, gyakoriságát, rendszerességét és folytonosságát. 

Végül, de nem utolsósorban emlékeztetni kell rá, hogy elfogadott ítélkezési gyakorlat szerint 
az uniós jogból eredő jogok nem gyakorolhatók visszaélésszerűen vagy csalárd módon (ld. 
többek között a C 255/02. sz. (Halifax és mások) ügyben, és különösen a C 58/13. és C 59/13. 
sz. (Torresi) ügyekben született ítéleteket). 

Összegzés

A jelen petícióban foglalt információk alapján kijelenthető, hogy egy Spanyolországban 
letelepedett, mind spanyol, mind olasz jogi szakmai megnevezéssel rendelkező ügyvéd 
jogosult arra, hogy a spanyol szakmai címét használva szolgáltatást nyújtson Olaszországban. 
Mindazonáltal annak az ügyvédnek, aki az olasz Legfelsőbb Semmítőszék előtt kíván spanyol 
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ügyvédi minőségében eljárni, előírhatják, hogy olyan ügyvéddel együttműködve járjon el, aki 
az adott bíróság előtt eljárni jogosult. 


