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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

28.2.2015

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2474/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik Alina Frimu 
Itaalias töötavate Bota advokatuuris (Rumeenia) registreeritud advokaatide 
registrist kustutamise kohta

Petitsioon nr 2476/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik G. C. ettepaneku 
kohta keelata UNBR Bota advokatuuri liikmete registreerimine Itaalias 

Petitsioon nr 2484/2013, mille on esitanud Itaalia kodanik Alessandro Pietri 
Rumeenia Bota advokatuuri kuuluvate advokaatide kohta, kes töötavad 
Itaalias

1. Petitsiooni nr 2474/2013 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja teatab, et Consiglio Nazionale Forensest (advokatuuride riiklik nõukogu) 
saadetud ringkirjas kutsuti üles kustutama Itaalia advokaatide registritest Itaalias tegutsevad 
advokaadid, kes on registreeritud Rumeenia advokatuuris Bota Unionea National a Baroulilor 
din Romania (UNBR). Ettepanek põhineb ilmselt asjaolul, et nimetatud Rumeenia 
kutseorganisatsiooni peetakse ebaseaduslikuks, mida on oma teates kinnitanud ka Rumeenia 
justiitsministeerium.

Petitsiooni esitaja jääb aga oma arvamuse juurde, et kõnealune advokatuur on asutatud 
seaduse järgi Rumeenia 2003. aasta õigusakti 51/59 alusel, samal ajal kui Rumeenia teisi 
advokatuure on süüdistatud konkursside tulemustega manipuleerimises. Petitsiooni esitaja 
väidab ka, et Bota advokatuuri liikmed tegutsevad oma erialal ka teistes ELi liikmesriikides, 
näiteks Saksamaal, Ungaris, Belgias ja Taanis.
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Petitsiooni nr 2476/2013 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja sõnul kutsuti Itaalia advokatuuride riikliku nõukogu (Consiglio Nazionale 
Forense) saadetud ringkirjas üles kustutama Itaalia advokaatide registritest Rumeenia Bota 
advokatuuris (UNBR – Unionea National a Baroulilor din Romania) registreeritud Itaalias 
tegutsevad advokaadid. Ettepanek põhineb ilmselt asjaolul, et nimetatud Rumeenia 
kutseorganisatsiooni peetakse ebaseaduslikuks, mida on oma teates kinnitanud ka Rumeenia 
justiitsministeerium.

Petitsiooni esitaja jääb aga oma arvamuse juurde, et kõnealune advokatuur on asutatud 
seaduse järgi Rumeenia 2003. aasta õigusakti 51/59 alusel, samal ajal kui Rumeenia teisi 
advokatuure on süüdistatud konkursside tulemustega manipuleerimises. Petitsiooni esitaja 
väidab ka, et Bota advokatuuri liikmed tegutsevad oma erialal ka teistes ELi liikmesriikides, 
näiteks Saksamaal, Ungaris, Belgias ja Taanis.

Petitsiooni nr 2484/2013 kokkuvõte

Petitsiooni esitaja sõnul kutsuti Itaalia advokatuuride riikliku nõukogu (Consiglio Nazionale 
Forense) saadetud ringkirjas üles kustutama Itaalia advokaatide registritest Rumeenia Bota 
advokatuuris (UNBR – Unionea National a Baroulilor din Romania) registreeritud Itaalias 
tegutsevad advokaadid. Ettepanek põhineb ilmselt asjaolul, et nimetatud Rumeenia 
kutseorganisatsiooni peetakse ebaseaduslikuks, mida on oma teates kinnitanud ka Rumeenia 
justiitsministeerium. 

Petitsiooni esitaja jääb aga oma arvamuse juurde, et kõnealune advokatuur on asutatud 
seaduse järgi Rumeenia 2003. aasta õigusakti 51/59 alusel, samal ajal kui Rumeenia teisi 
advokatuure on süüdistatud konkursside tulemustega manipuleerimises. Petitsiooni esitaja 
väidab ka, et Bota advokatuuri liikmed tegutsevad oma erialal ka teistes ELi liikmesriikides, 
näiteks Saksamaal, Ungaris, Belgias ja Taanis.

2. Vastuvõetavus

Petitsioonid nr 2474/2013, nr 2476/2013 ja nr 2484/2013 tunnistati vastuvõetavaks 23. 
oktoobril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet (kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Petitsioonid nr 2474/2013, nr 2476/2013 ja nr 2484/2013

Kõigepealt soovib komisjon märkida, et petitsiooni esitajate tõstatatud küsimused on kõigis 
kolmes petitsioonis identsed. 

Komisjonile on saadetud mitu kaebust seoses advokaadi kutsealal tegutsema hakkamise või 
tegutsemisega Rumeenias ning muudes liikmesriikides. Osad kaebused on esitatud 
advokaatide poolt, kes on saanud kutsekvalifikatsiooni Rumeenias, kuid soovivad hakata 
tööle Itaalias. Tuleb välja, et Rumeenias tegutseb praegu mitu advokatuuri: Rumeenia 
advokatuuride riiklik ühendus (U.N.B.R) ning nn Rumeenia advokatuuride riikliku ühenduse 
Bota struktuur. Kaebustes antud teabe kohaselt ilmneb, et viimase legitiimsus on seatud 
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kahtluse alla teatises, mille Rumeenia justiitsministeerium on saatnud muude liikmesriikide 
pädevatele asutustele ning selle tagajärjel on advokaatidel, kes on Bota struktuuri liikmed, 
keelatud tegutseda oma kutsealal nendes liikmesriikides.

Kuigi vaadati läbi õigusakt 51/1995, milles käsitletakse advokaadi kutseala korraldust ja sellel 
alal tegutsemist Rumeenias (muudetud õigusaktiga 255/2004)1, ning mitu kohtuotsust 
(sealhulgas Rumeenia ülemkohtu otsused), puudub selgus nende isikute osas, kellele on 
seaduse alusel antud õigus tegutseda direktiivide 98/5/EÜ2 ja 77/249/EMÜ3 tähenduses 
advokaadi kutsealal Rumeenia õiguse kohaselt. 

Sellega seoses tuleks juhtida tähelepanu asjaolule, et direktiivides 98/5/EÜ ja 77/249/EMÜ 
nähakse ette advokaadina töötamise kord nii tegevuse alustamise kui ka teenuse osutamise 
puhul muus liikmesriigis, kus tegutsemisluba antakse muus liikmesriigis omandatud 
kutsenimetuse alusel. Kui direktiivis 98/5/EÜ sätestatakse raamistik advokaatide 
tegutsemiseks muus liikmesriigis kui see, kus nad on omandanud oma kutsekvalifikatsiooni, 
sealhulgas täielik integratsioon advokaadi kutsealal vastuvõtvas liikmesriigis koos õigusega 
kasutada selle liikmesriigi kutsenimetust, siis direktiivis 77/249/EMÜ käsitletakse vaid 
teenuste osutamist ajutiselt või aeg-ajalt nende advokaatide poolt, kes ei plaani vastuvõtvas 
liikmesriigis sel kutsealal täiel määral tegutsema hakata.

Kuigi õigusvaldkonna kutseala täpne korralduslik kord ning otsuste mõju võivad jääda 
liikmesriikide pädevusse, on igasugusel süsteemsel õiguslikul ebakindlusel otsene mõju ELi 
õiguse, nimelt direktiivide 77/249/EÜ ja 98/5/EÜ nõuetekohasele toimimisele ning ELi 
kodanike õigusele kasutada täielikult neile ELi õiguse raames antud vabadusi.

Euroopa Komisjon suhtleb sel põhjusel praegu asjaomaste riiklike pädevate asutustega, et 
selgitada kõnealust küsimust ning määrata Rumeenias kindlaks kutselised advokaadid, kellel 
on seaduse järgi õigus tegutseda advokaadi kutsealal, ning juriidilised isikud, keda peetakse 
pädevateks asutusteks direktiivide 98/5/EÜ ja 77/249/EMÜ tähenduses.

Järeldus

Komisjon on praegu ühenduses asjakohaste pädevate ametiasutustega, et selgitada kõnealust 
küsimust ning määrata kindlaks kutselised advokaadid, kellel on seaduse järgi õigus tegutseda 
advokaadi kutsealal. Komisjon on selles olulises küsimuses jätkuvalt tähelepanelik.

                                               
1 Vastavalt õigusakti 51/1995 (milles käsitletakse advokaadi kutseala korraldust ja sellel alal tegutsemist 
Rumeenias) artikli 1 lõigetele 2 ja 3 (muudetud õigusaktiga 255(2004):
"[…]
(2) Advokaadi kutsealal tegutsevad vaid need advokaadid, kes on registreeritud selle advokatuuri tabelis, kuhu 
nad kuuluvad ning mis kuulub Rumeenia advokatuuride riiklikusse ühendusse (U.N.B.R.).
(3) Advokatuuride asutamine ja tegutsemine väljaspool nimetatud riiklikku ühendust on keelatud. Selliste 
advokatuuride asutamis- ja registreerimisaktid ei kehti. Kehtetuks saab tunnistada ex officio. "
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/5/EÜ, millega hõlbustatakse alalist 
tegutsemist advokaadi kutsealal muus liikmesriigis kui see, kus omandati kutsekvalifikatsioon, ELT L 077, 
14.3.1998, lk 36.
3 Nõukogu 22. märtsi 1977. aasta direktiiv 77/249/EMÜ õigusteenuste osutamise vabaduse tulemuslikuma 
elluviimise kohta, EÜT L 78, 26.3.1977, lk 17.


