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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2474/2013 af Alina Frimu, italiensk statsborger, om sletning 
af advokater, der er etableret i Italien, og som er registreret hos 
advokatforbundet Bota, Rumænien

Andragende nr. 2476/2013 af G.C., italiensk statsborger, om den italienske 
afvisning af at registrere advokater fra UNBR Bota-advokatforbundet i
Rumænien 

Andragende nr. 2484/2013 af Alessandro Pietri, italiensk statsborger, om 
advokater fra det rumænske advokatforbund Bota, som har etableret sig i 
Italien

1. Sammendrag af andragende nr. 2474/2013

Andrageren anfører, at et cirkulære fra Consiglio Nazionale Forense (det nationale 
advokatforbundsråd) har opfordret til, at advokater, der er etableret i Italien, og som kommer 
fra det rumænske advokatforbund Bota Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR), 
slettes fra advokatregistre i Italien. Dette skyldes tilsyneladende det forhold, at denne 
rumænske faglige organisation betragtes som ulovlig, hvilket også er blevet bekræftet af et 
notat fra det rumænske justitsministerium.

Andrageren hævder dog omvendt, at denne organisation er blevet oprettet lovligt i 
overensstemmelse med den rumænske lov nr. 51/59 af 2003, mens andre rumænske 
advokatforbund (UNBR) åbenbart er blevet dømt for at have manipuleret med 
udvælgelsesprøverne. Andrageren anfører også, at advokater fra advokatforbundet Bota 
udøver deres profession i andre EU-medlemsstater såsom Tyskland, Ungarn, Belgien og 
Danmark.
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Sammendrag af andragende nr. 2476/2013

Andrageren klager over, at der i et cirkulære fra Consiglio Nazionale Forense (det nationale 
advokatforbundsråd) er blevet opfordret til, at advokater, der er etableret i Italien, og som er 
medlemmer af det rumænske advokatforbund Bota, Unionea National a Baroulilor din 
Romania, slettes fra advokatregistrene i Italien. Dette skyldes tilsyneladende det forhold, at 
denne rumænske faglige organisation betragtes som ulovlig, hvilket også er blevet bekræftet 
af et notat fra det rumænske justitsministerium.

Andrageren hævder dog omvendt, at denne organisation er blevet oprettet lovligt i 
overensstemmelse med den rumænske lov nr. 51/59 af 2003, mens andre rumænske 
advokatforbund (UNBR) åbenbart er blevet dømt for at have manipuleret med 
udvælgelsesprøverne. Andrageren anfører også, at advokater fra advokatforbundet Bota 
udøver deres profession i andre EU-medlemsstater såsom Tyskland, Ungarn, Belgien og 
Danmark.

Sammendrag af andragende nr. 2484/2013

Andrageren klager over, at der i et cirkulære fra Consiglio Nazionale Forense (det nationale 
advokatforbundsråd) er blevet opfordret til, at advokater, der er etableret i Italien, og som er
medlemmer af det rumænske advokatforbund Bota, Unionea National a Baroulilor din 
Romania, slettes fra advokatregistrene i Italien. Dette skyldes tilsyneladende det forhold, at 
denne rumænske faglige organisation betragtes som ulovlig, hvilket også er blevet bekræftet 
af et notat fra det rumænske justitsministerium. 

Andrageren hævder dog omvendt, at denne organisation er blevet oprettet lovligt i 
overensstemmelse med den rumænske lov nr. 51/59 af 2003, mens andre rumænske 
advokatforbund (UNBR) åbenbart er blevet dømt for at have manipuleret med 
udvælgelsesprøverne. Andrageren anfører også, at advokater fra advokatforbund Bota udøver 
deres profession i andre EU-medlemsstater såsom Tyskland, Ungarn, Belgien og Danmark.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 2474/2013, 2476/2013 og 2484/2013 opfylder betingelserne for behandling 
(fastslået den 23. oktober 2014). Kommissionen anmodet om oplysninger 
(forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Andragende nr. 2474/2013, 2476/2013 og 2484/2013

Indledningsvis bemærker Kommissionen, at de spørgsmål, som andragerne har rejst, er 
identiske i alle tre andragender. 

Kommissionen har modtaget adskillige klager om adgang til og udøvelse af advokaterhvervet 
i Rumænien samt i andre medlemsstater. Flere af disse klager kommer fra advokater, som har 
opnået beskikkelse i Rumænien, og som ønsker at etablere sig i Italien. Det lader til, at der i 
øjeblikket findes flere sammenslutninger af advokatforbund i Rumænien: den nationale 
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sammenslutning af rumænske advokatforbund (U.N.B.R.) og den såkaldte nationale 
sammenslutning af rumænske advokatforbund – Bota-strukturen. Ud fra de oplysninger, som 
foreligger i klagerne, lader det til, at det rumænske justitsministerium i et notat, der er blevet 
sendt til de kompetente myndigheder i andre medlemsstater, har sat spørgsmålstegn ved 
lovligheden af den sidstnævnte sammenslutning, og at advokater, der er medlemmer af UNBR 
– Bota, derfor har fået forbud mod at udøve virksomhed i disse medlemsstater. 

Trods revisionen af lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet i 
Rumænien, som ændret ved lov nr. 255/20041, og flere retsafgørelser om dette spørgsmål 
(herunder afgørelser fra den rumænske højesteret) hersker der ikke klarhed om, hvilke 
personer der lovligt kan udøve virksomhed som advokat, jf. direktiv 98/5/EF2 og 
77/249/EØF3, efter rumænsk ret. 

I denne forbindelse bemærkes det, at direktiv 98/5/EF og 77/249/EØF fastsætter 
bestemmelserne for udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat, henholdsvis for 
etablering eller levering af tjenesteydelser, hvor der gives adgang på grundlag af 
erhvervstitlen i en anden medlemsstat. Mens direktiv 98/5/EF danner ramme om advokaters 
etablering i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået, herunder 
afslutningsvis fuldstændig integrering i advokaterhvervet i værtslandet med ret til at benytte 
advokattitlen i den pågældende medlemsstat, vedrører direktiv 77/249/EØF udelukkende 
midlertidig eller lejlighedsvis udveksling af tjenesteydelser mellem advokater, som ikke har 
til hensigt at blive fuldstændig integreret i advokaterhvervet i et værtsland.

Selv om de præcise organisatoriske forhold vedrørende advokaterhvervet og retsafgørelsers 
virkninger fortsat henhører under medlemsstaternes kompetence, har en eventuel systemisk 
juridisk usikkerhed med hensyn til advokaters godkendte faglige organisationer og 
medlemmernes lovlige udøvelse af advokaterhvervet direkte konsekvenser for EU-rettens 
korrekte funktion, jf. direktiv 77/249/EØF og direktiv 98/5/EF, og for EU-borgernes ret til 
fuldt ud at udøve de friheder, der tilkommer dem ifølge EU-retten.

Derfor er Kommissionen i øjeblikket i kontakt med de relevante nationale kompetente 
myndigheder for at skabe klarhed over dette spørgsmål og identificere de fagfolk, der er 
godkendt til lovligt at udøve virksomhed som advokat, samt de retlige enheder i Rumænien, 
der betragtes som "kompetente myndigheder" i henhold til direktiv 98/5/EF og direktiv 
77/249/EØF.

Konklusion

                                               
1 I artikel 1, stk. 2 og 3, i lov nr. 51/1995 om organisering og udøvelse af advokaterhvervet i Rumænien (som 
ændret ved lov nr. 255/2004) hedder det:
"[…]
2. Advokaterhvervet kan kun udøves af advokater, der er registreret hos det advokatforbund, hvor de er 
medlemmer, og dette advokatforbund skal være en del af det nationale rumænske advokatforbund, herefter 
benævnt U.N.B.R.
3. Det er forbudt at oprette og drive advokatforbund uden for rammerne af U.N.B.R. Oprettelse og registrering af 
sådanne advokatforbund er ugyldig. Ugyldigheden kan fastslås ex officio. "
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse 
af advokaterhvervet i en anden medlemsstat end den, hvor beskikkelsen er opnået, EFT L 77 af 14.3.1998, s. 36.
3 Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af 
advokaters fri udveksling af tjenesteydelser, EFT L 78 af 26.3.1977, s. 17.
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Kommissionen er i øjeblikket i kontakt med de relevante nationale kompetente myndigheder 
for at skabe klarhed over dette spørgsmål og identificere de fagfolk, der er godkendt til lovligt 
at udøve virksomhed som advokat. Kommissionen vil fortsat følge denne vigtige sag 
opmærksomt.


