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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2035/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Graziano 
Benedetto, par vairāk nekā vienā dalībvalstī iegūtas dubultas profesionālās 
kvalifikācijas izmantošanu saskaņā ar Direktīvu 98/5/EK

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Itālijas advokāts un pieder pie Fodžas advokātu apvienības, 
darbojas kā advokāts arī Spānijā un ir Santfelju de Ļobregatas advokātu apvienības biedrs.  
Lai strādātu Itālijas augstākajā apelācijas tiesā (Augstākajā kasācijas tiesā), ir vajadzīga 
atļauja, savukārt Spānijā dalība advokatūrā ļauj advokātam strādāt jebkurā tiesā, tostarp 
Augstākajā tiesā.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt, vai ES noteikumi viņam ļauj praktizēt Itālijas 
Kasācijas tiesā, pamatojoties uz viņa Spānijā iegūto profesionālo kvalifikāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 7. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Jautājums, kam pievērš uzmanību lūgumraksta iesniedzējs — kā uz to norāda lūgumraksta 
virsraksts — ir saistīts ar dažādās valstīs iegūtu profesionālo nosaukumu izmantošanu, 
konkrētāk, advokāta, kurš ir gan Spānijas, gan Itālijas advokātu apvienības biedrs, tiesībām kā 
Spānijas advokātam uz ierobežotu laika periodu vai neregulāri pārstāvēt klientus Itālijas 
Augstākajā kasācijas tiesā. 
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Saskaņā ar sniegto informāciju lūgumraksta iesniedzējs ir ieguvis profesionālo advokāta 
kvalifikāciju Itālijā un ir likumīgi reģistrēts kā „avvocato ordinario” Itālijas advokātu 
apvienībā. Tomēr Itālijā iegūtā kvalifikācija viņam neļauj darboties Augstākajā kasācijas tiesā 
un citās Itālijas augstāka līmeņa tiesās.

Tajā pašā laikā viņš ir reģistrējies Spānijas advokātu apvienībā, kas viņam ļauj praktizēt 
jebkurā šīs dalībvalsts tiesā, tajā skaitā Spānijas Augstākajā tiesā.  Pamatojoties uz minētajiem 
faktiem, viņš jautā, vai persona, kas ir ieguvusi divus profesionālos nosaukumus, var tos 
izmantot viscaur ES un vai šāda persona, izmantojot tikai savu Spānijā iegūto profesionālo 
nosaukumu saskaņā ar Direktīvu 77/249/EK, varētu neregulāri praktizēt Itālijas Kasācijas 
tiesā un citās Itālijas augstāka līmeņa tiesās. 

Komisija analizēja lūgumrakstu, pamatojoties uz tajā sniegto informāciju. Tā kā Komisijas 
rīcībā nebija visa nepieciešamā informācija attiecībā uz konkrēto situāciju, kurā atrodas 
lūgumraksta iesniedzējs, šajā atbildē tiks sniegti tikai vispārēji komentāri un tā nebūtu 
jāuzskata par galīgo secinājumu attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu šajā konkrētajā 
gadījumā.
Direktīva 98/5/EK un Direktīva 77/249/EEK paredz kārtību, kādā praktizējama advokāta 
profesija dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā attiecīgais advokāts ir ieguvis kvalifikāciju. 
Minētajās direktīvās attiecīgi tiek skatīts jautājums par advokāta pastāvīgas prakses 
reģistrēšanu citā dalībvalstī un par pakalpojumu sniegšanu ierobežotā laika periodā šādā 
dalībvalstī, pamatojoties uz advokāta izcelsmes dalībvalstī iegūto profesionālo nosaukumu.

Direktīva 98/5/EK paredz regulējumu advokāta darbības reģistrēšanai dalībvalstī, kurā 
attiecīgā persona nav ieguvusi profesionālo kvalifikāciju. Turklāt šī direktīva arī nosaka 
procedūru, kādā — ievērojot zināmus nosacījumus — advokāts var pilnībā integrēties 
profesijā uzņēmējā dalībvalstī ar tiesībām izmantot šajā dalībvalstī lietoto profesionālo 
nosaukumu. 

Savukārt Direktīva 77/49/EEK attiecas tikai uz tādiem pagaidu pakalpojumiem, kurus 
uzņēmējā dalībvalstī sniedz advokāti, kas nevēlas pilnībā integrēties profesijā uzņēmējā 
dalībvalstī. Šajā saistībā ar Direktīvas 77/249 3. pantu tiek reglamentēta profesionālā 
nosaukuma izmantošana, norādot, ka advokāts pieņem profesionālo nosaukumu, kas tiek 
lietots dalībvalstī, no kuras viņš nāk, un kas ir attiecīgās valsts valodā vai vienā no valsts 
valodām, ar norādi uz profesionālo organizāciju, kura viņam atļāvusi praktizēt, vai tās tiesas 
nosaukumu, kurā viņš ir pilnvarots praktizēt, saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem.

Abas direktīvas paredz konkrētus nosacījumus par klientu pārstāvību tiesvedības procesā 
uzņēmējā dalībvalstī ar mērķi nodrošināt tiesu sistēmas netraucētu darbību. Īsumā, 
advokātiem, kas praktizē, izmantojot savā izcelsmes valstī iegūto profesionālo nosaukumu, 
var prasīt, lai viņi strādātu sadarbībā ar uzņēmējas dalībvalsts advokātu, kurš praktizē 
attiecīgajā iestādē. Šajā saistībā jāmin, ka saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju 
Itālijas tiesību akti paredz ierobežotu piekļuvi augstākajām tiesām, to atļaujot tikai 
advokātiem ar noteiktu specializāciju. Lai varētu praktizēt Itālijas Augstākajā tiesā, ir jāatbilst 
īpašām prasībām attiecībā uz reģistrāciju, papildu pieredzi advokātu birojā un praktizēšanu 
augstākajā tiesā, kā arī jābūt nokārtojušam eksāmenu. Iespēja praktizēt Augstākajā kasācijas 
tiesā ir pieejama arī advokātiem, kas ir reģistrēti advokātu apvienības biedri vismaz astoņus 
gadus un ir sekmīgi apguvuši mācību kursu specializētā advokātu skolā.
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Tādējādi saskaņā ar Direktīvas 77/249/EEK 5. pantu, lai veiktu darbības klienta pārstāvēšanai 
tiesvedības procesā, dalībvalsts var prasīt ārvalstu advokātiem, ievērojot vietējos noteikumus 
vai paražas, pieteikties pie prezidējošā tiesneša un vajadzības gadījumā pie attiecīgās 
advokātu apvienības priekšsēdētāja uzņēmējā dalībvalstī, kā arī strādāt sadarbībā ar advokātu, 
kurš praktizē attiecīgajā tiesu iestādē un kurš vajadzības gadījumā būtu atbildīgs šīs iestādes 
priekšā, vai ar tajā praktizējošu advokātu ar noteiktu specializāciju. 

Tiesa savā spriedumā lietā C 427/85 Komisija/Vācija norādīja, ka pienākums, ko dalībvalstis 
var noteikt pakalpojumu sniedzējam advokātam, proti, strādāt sadarbībā ar advokātu, kurš 
praktizē attiecīgajā tiesu iestādē, ir paredzēts, lai pakalpojumu sniedzējam advokātam 
nodrošinātu atbalstu, kas viņam ļautu darboties atšķirīgā un neierastā tiesu sistēmā, un 
garantētu attiecīgajai tiesu iestādei, ka šāds advokāts minēto atbalstu ir tiešām saņēmis un līdz 
ar to var pilnībā ievērot piemērojamos procesuālos un ētiskos noteikumus. 

Lai varētu piemērot Direktīvas 77/249/EK noteikumus, advokātam ir jābūt reģistrējušam savu 
profesionālo darbību citā dalībvalstī. Līdz ar to, lai varētu sniegt pakalpojumus, izmantojot 
savu Spānijā iegūto profesionālo nosaukumu, lūgumraksta iesniedzējam ir jābūt oficiāli 
reģistrētam Spānijā un viņa darbība uzņēmējā dalībvalstī nedrīkst būt līdzvērtīga reģistrētai 
praksei ilguma, biežuma, regularitātes un nepārtrauktības ziņā. 

Lai gan Direktīvā 77/249/EK nav skaidri definēts pakalpojumu sniegšanas ilgums vai 
regularitāte, Eiropas Savienības Tiesa ir izveidojusi atbilstošus kritērijus, it īpaši saistībā ar 
Gebhardt lietu. Saskaņā ar spriedumu minētajā lietā pakalpojumu sniegšanas pagaidu vai 
neregulāru raksturu nosaka katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā pakalpojumu ilgumu, 
biežumu, regularitāti un nepārtrauktību. 

Visbeidzot jāatgādina un jāuzsver, ka saskaņā ar iedibināto judikatūru ES tiesību normas 
nedrīkst izmantot ļaunprātīgā vai krāpnieciskā nolūkā (skatīt, cita starpā, spriedumus lietā 
C 255/02 Halifax un citi un jo īpaši apvienotajās lietās C 58/13 un C 59/13 Torresi). 

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, jāsecina, ka Spānijā likumīgi reģistrēts 
advokāts, kam ir gan Spānijā, gan Itālijā iegūti profesionālie juridiskas kvalifikācijas 
nosaukumi, var izmantot savu Spānijā iegūto profesionālo nosaukumu, lai sniegtu 
pakalpojumus Itālijā. Tomēr var pieprasīt, lai advokāts, kas sniedz pakalpojumus Itālijas 
Augstākajā kasācijas tiesā, strādātu sadarbībā ar tādu advokātu, kuram ir noteikta 
specializācija un kuram atļauts praktizēt attiecīgajā tiesā. 


