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Tlač a informácie 

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 94/06 

5. december 2006 

Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-94/04 a C-202/04 

Federico Cipolla/Rosaria Portolese 

a 

Stefano Macrino, Claudia Capodarte/Roberto Meloni 

TALIANSKY ABSOLÚTNY ZÁKAZ ODCHÝLIŤ SA OD MINIMÁLNYCH 
ODMIEN ADVOKÁTOV PREDSTAVUJE OBMEDZENIE SLOBODNÉHO 

POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

Možno ho odôvodniť, ak zodpovedá naliehavým dôvodom všeobecného záujmu ako ciele 
ochrany spotrebiteľov a riadneho výkonu spravodlivosti a ak obmedzenia nie sú neprimerané 

vzhľadom na jeho ciele 

V prvej veci pán Cipolla, advokát pani Portolese, spísal pre svojich klientov tri výzvy na 
zaplatenie. Spor bol nakoniec urovnaný vďaka dohode, avšak bez zásahu pána Cipollu. 
Klientka, ktorá už vopred zaplatila sumu 1 850 000 ITL, odmietla zaplatiť sumu 4 125 000 
ITL požadovanú jej advokátom. Keďže Tribunal de Torino zamietol žalobu pána Cipollu 
týkajúcu sa zaplatenia tejto sumy, tento sa obrátil na Corte d'Appello di Torino a domáhal sa 
uplatnenia sadzobníka. 

V druhej veci pán Macrino a pani Capodarte podali odpor proti platobnému rozkazu súdu, 
ktorým im bola uložená povinnosť zaplatiť pánovi Melonimu odmeny za mimosúdne 
poradenstvo v oblasti autorských práv z dôvodu ich neprimeranosti vzhľadom na dôležitosť 
veci a vykonané služby. Tribunale di Roma sa pýta, či sadzobník, pokiaľ je uplatniteľný 
a záväzný pre advokátov v mimosúdnej oblasti, je zlučiteľný so Zmluvou ES.  



V Taliansku sú sadzobníky advokátov podľa ustanovení z roku 1933 určené na základe 
kritérií stanovených rozhodnutím Národnej rady advokátskej komory (Consiglio Nazionale 
Forense) a schválené ministrom spravodlivosti po vydaní stanoviska Medzirezortného 
výboru pre ceny (Comitato Interministeriale dei Prezzi) a Štátnej rady. Tieto kritériá sú 
stanovené vzhľadom na hodnotu sporov a stupeň orgánu, ktorý koná vo veci a tiež vzhľadom 
na ich dĺžku. Sadzobník stanovuje pre každý úkon alebo sériu úkonov maximálnu hranicu 
a minimálnu hranicu výšky odmien. Každá dohoda, ktorá sa odchyľuje od minimálnych 
odmien stanovených sadzobníkom pre služby advokátov, je neplatná. 

Prípadne iba pri vyčíslení odmien môže súdny orgán odôvodneným rozhodnutím prekročiť 
maximálnu hranicu (v prípadoch výnimočnej dôležitosti) alebo stanoviť nižšie odmeny ako 
je minimálna hranica (ak vec nie je zložitá). 

Pravidlá voľnej hospodárskej súťaže 

Na základe podrobného preskúmania konania, ktoré umožňuje prijatie sadzobníka, Súdny 
dvor dospel k záveru, že je to taliansky štát (a nie profesijná komora), ktorý má 
právomoc prijať rozhodnutia týkajúce sa minimálnej sadzby pre odmeny advokátov. 
V dôsledku toho nemožno Taliansku vytýkať, že nariadilo alebo zvýhodnilo uzatvorenie 
dohôd v rozpore s pravidlami voľnej hospodárskej súťaže alebo že posilnilo účinky takýchto 
dohôd alebo že nariadilo alebo zvýhodnilo zneužitie postavenia či posilnilo účinky takéhoto 
zneužitia. 

Pravidlá slobodného poskytovania služieb 

Podľa Súdneho dvora zákaz odchýliť sa dohodou od minimálnych odmien skutočne sťažuje 
vstup advokátov usadených mimo Talianska na taliansky trh právnych služieb tým, že 
im odníma možnosť prostredníctvom odmien nižších ako stanovené sadzobníkom účinnejšie 
konkurovať advokátom trvalo usídleným v Taliansku a tým, že obmedzuje výber adresátov 
týchto služieb. 

Súdny dvor naopak zdôrazňuje, že ciele ochrany spotrebiteľov (adresátov právnych služieb) 
a riadneho výkonu spravodlivosti možno považovať za naliehavé dôvody všeobecného 
záujmu spôsobilé ospravedlniť obmedzenie slobodného poskytovania služieb: za dvojitej 
podmienky, že vnútroštátne opatrenie vo veci samej bude spôsobilé zabezpečiť dosiahnutie 
sledovaného cieľa a nepôjde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie. 

Súdny dvor zveruje toto posúdenie vnútroštátnemu súdu, ktorý na tento účel musí 
nevyhnutne vziať do úvahy niektoré okolnosti: 

• prípadnú spojitosť medzi úrovňou odmien a kvalitou služieb poskytovaných 
advokátmi a otázku, či najmä stanovenie týchto minimálnych odmien predstavuje 
primerané opatrenie umožňujúce dosiahnuť sledované ciele a to ochranu 
spotrebiteľov a riadny výkon spravodlivosti. Čo sa týka talianskeho trhu, 
charakterizovaného mimoriadne vysokým počtom advokátov, sadzobník by mal 
umožniť vyhnúť sa tomu, že sa hospodárska súťaž prejaví ponukou služieb za 
zníženú cenu s rizikom zhoršenia ich kvality. 



• nesúmernosť informácií medzi „klientmi-spotrebiteľmi“ a advokátmi. 
Advokáti majú vysokú úroveň technických kompetencií, ktoré spotrebitelia 
nevyhnutne nemajú, takže títo majú ťažkosti pri ohodnotení kvality služieb, ktoré 
im sú poskytované. 

• možnosť inak dosiahnuť tieto ciele, najmä profesijnými pravidlami týkajúcimi 
sa advokátov (pravidlá organizácie, kvalifikácie, profesionálnej etiky, 
kontroly a zodpovednosti). 

  

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. 

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, PL, SK, SL 

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora: 
http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-94/04 
http:// curia.europa.eu/jurisp/cgi-

bin/form.pl?lang=SK&Submit=rechercher&numaff=C-202/04 
Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny 

SEČ. 

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki 
Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028 

 

 

 
 


