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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2474/2013, внесена от Алина Фриму, с италианско 
гражданство, относно служебното заличаване на установени в Италия 
адвокати, които са регистрирани в адвокатска колегия „Bota“ 
(Румъния)

Петиция № 2476/2013, внесена от G. C., с италианско гражданство, 
относно отказ за регистрация в Италия на адвокати от адвокатска 
колегия Bota (UNBR) в Румъния 

Петиция № 2484/2013, внесена от Алесандро Пиетри, с италианско 
гражданство, относно адвокатите от румънската адвокатска колегия 
Bota, които са се установили в Италия

1. Резюме на петиция № 2474/2013

Вносителят на петицията твърди, че в циркулярно писмо на Consiglio Nazionale Forense 
(Национален адвокатски съвет) се призовава адвокатите, установени в Италия и 
регистрирани в Националната колегия на румънските адвокати (Bota, Unionea National a 
Baroulilor din Romania), да бъдат заличени от регистрите на адвокатите в Италия.  Това 
очевидно се дължи на факта, че този румънски професионален орган е бил счетен за 
незаконен, което е било потвърдено и в нота на Министерството на правосъдието на 
Румъния.

Въпреки това вносителят на петицията заявява, че този орган е бил законово създаден в 
съответствие с румънския Закон № 51/59 от 2003 г., докато други румънски адвокатски 
колегии (UNBR) явно са били уличени в манипулиране на конкурсни изпити.   Освен 
това вносителят на петицията твърди, че адвокатите, регистрирани в адвокатска 
колегия Bota, упражняват своята професия в други държави – членки на ЕС, например в 
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Германия, Унгария, Белгия и Дания.

Резюме на петиция № 2476/2013

Вносителят на петицията твърди, че в циркулярно писмо на Consiglio Nazionale Forense 
(Национален адвокатски съвет) се призовава адвокатите, установени в Италия и 
регистрирани в румънската адвокатска колегия Bota Unionea National a Baroulilor din 
Romania, да бъдат заличени от регистрите на адвокатите в Италия. Това очевидно се 
дължи на факта, че този румънски професионален орган е бил счетен за незаконен, 
което е било потвърдено и в нота на Министерството на правосъдието на Румъния.

Въпреки това вносителят на петицията заявява, че този орган е бил законово създаден в 
съответствие с румънския Закон № 51/59 от 2003 г., докато други румънски адвокатски 
колегии (UNBR) явно са били уличени в манипулиране на конкурсни изпити. Освен 
това вносителят на петицията твърди, че адвокатите, регистрирани в адвокатска 
колегия Bota, упражняват своята професия в други държави – членки на ЕС, например в 
Германия, Унгария, Белгия и Дания.

Резюме на петиция № 2484/2013

Вносителят на петицията твърди, че в циркулярно писмо на Consiglio Nazionale Forense 
(Национален адвокатски съвет) се призовава адвокатите, установени в Италия и 
регистрирани в румънската адвокатска колегия Bota Unionea National a Baroulilor din 
Romania, да бъдат заличени от регистрите на адвокатите в Италия. Това очевидно се 
дължи на факта, че този румънски професионален орган е бил счетен за незаконен, 
което е било потвърдено и в нота на Министерството на правосъдието на Румъния. 

Въпреки това вносителят на петицията заявява, че този орган е бил законово създаден в 
съответствие с румънския Закон № 51/59 от 2003 г., докато други румънски адвокатски 
колегии (UNBR) явно са били уличени в манипулиране на конкурсни изпити.   Освен 
това вносителят на петицията твърди, че адвокатите, регистрирани в адвокатска 
колегия Bota, упражняват своята професия в други държави – членки на ЕС, например в 
Германия, Унгария, Белгия и Дания.

2. Допустимост

Петиции № 2474/2013, 2476/2013 и 2484/2013 са обявени за допустими на 23 октомври 
2014 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от 
правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Петиции № 2474/2013, 2476/2013 и 2484/2013

Като предварителна забележка Комисията би желала да отбележи, че повдигнатите от 
вносителите на петициите въпроси са идентични и в трите петиции. 

Комисията е получила няколко жалби относно въпроса за достъпа и упражняването на 
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адвокатската професия в Румъния, както и в други държави членки. Някои от тези 
жалби са от адвокати, получили своята професионална квалификация в Румъния, които 
желаят да се установят в Италия. Изглежда, че понастоящем съществуват няколко 
адвокатски колегии, които упражняват дейност в Румъния:  Националната колегия на 
румънските адвокати (U.N.B.R.) и т.нар. Национална колегия на румънските адвокати –
структура Bota. Въз основа на информацията, предоставена в жалбите, изглежда, че 
легитимността на последната е поставена под въпрос в нота, изпратена от 
Министерството на правосъдието на Румъния до компетентните органи на други 
държави членки, и впоследствие на адвокатите, членове на UNBR – Bota, е било 
забранено да упражняват професията си в тези държави членки.

Въпреки преразглеждането на Закон № 51/1995 относно организацията и 
упражняването на адвокатската професия в Румъния, изменен със Закон № 255/20041, и 
редица съдебни решения по въпроса (включително решения на Върховния съд на 
Румъния) съществува липса на яснота по отношение на лицата, на които законово е 
разрешено да упражняват адвокатската професия по смисъла на директиви 98/5/ЕО2 и 
77/249/ЕИО3, съгласно румънското право. 

В това отношение следва да се посочи, че директиви 98/5/ЕО и 77/249/ЕИО определят 
редът и условията за упражняването на адвокатската професия в друга държава членка, 
съответно по отношение на установяването или предоставянето на услуги, като 
достъпът се предоставя въз основа на професионалното звание в друга държава членка. 
Докато Директива 98/5/ЕО предоставя рамка за установяването на адвокати в държава 
членка, различна от държавата, в която са придобили техните професионални 
квалификации, включително евентуална пълна интеграция в адвокатската професия на 
приемащата държава членка с правото да използват професионалното звание в тази 
държава членка, Директива 77/249/ЕИО се отнася единствено до предоставянето на 
услуги на временен или случаен принцип от адвокати,  които не възнамеряват да се 
интегрират изцяло в професията в приемащата държава членка. 

Докато точните организационни договорености на адвокатската професия и 
последиците, които решенията може да имат, остават от компетентността на държавите 
членки, всяка системна правна несигурност, що се отнася до разрешените 
професионални органи за адвокати и що се отнася до законното упражняване на 
професията от техните членове, има пряк ефект върху правилното функциониране на 

                                               
1 Съгласно член 1, параграфи 2 и 3 от Закон № 51/1995 относно организацията и упражняването на 
адвокатската професия в Румъния (изменен със Закон № 255/2004):
„[…]
(2) Адвокатската професия се упражнява само от адвокати, регистрирани в адвокатската колегия, в която 
са членове, колегия, която е част от Националната колегия на румънските адвокати, наричана по-нататък 
„U.N.B.R.“.
(3) Узаконяването и функционирането на адвокатски колегии извън U.N.B.R. са забранени.  Актовете за 
узаконяване и регистриране на подобни адвокатски колегии са нищожни. Нищожността може да бъде 
установена ex officio. “
2 Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване 
на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която 
е придобита квалификацията, OВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36.
3 Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 г. относно улесняване на ефективното упражняване 
от адвокатите на свободата на предоставяне на услуги, ОВ L 78, 26.3.1977 г., стр. 17.
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правото на ЕС, а именно директиви 77/249/ЕО и 98/5/ЕО, както и върху правата на 
гражданите на ЕС на пълно упражняване на свободите, които са им предоставени 
съгласно правото на ЕС.

Поради това Комисията понастоящем е в контакт със съответните компетентни 
национални органи с цел изясняване на въпроса и определяне на специалистите, на 
които е разрешено законното упражняване на адвокатската професия, както и правните 
субекти в Румъния, които се считат за „компетентните органи“ по смисъла на 
Директива 98/5/ЕО и Директива 77/249/ЕИО.

Заключение

Комисията понастоящем е в контакт със съответните компетентни национални органи с 
цел изясняване на въпроса и определяне на специалистите, на които е разрешено 
законното упражняване на адвокатската професия. Комисията ще продължи да бъде 
бдителна по този важен въпрос.


