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Tárgy: Alina Frimu olasz állampolgár által benyújtott 2474/2013. számú petíció a 
romániai Bota ügyvédi kamarában tagsággal rendelkező, Olaszországban 
letelepedett ügyvédek nyilvántartásból való törléséről

G. C. olasz állampolgár által benyújtott 2476/2013. számú petíció a román 
UNBR Bota ügyvédi kamara tagjainak Olaszországban történő 
nyilvántartásba vételének megtagadásáról 

Alessandro Pietri olasz állampolgár által benyújtott 2484/2013. számú petíció 
a romániai Bota ügyvédi kamarához tartozó, Olaszországban letelepedett 
ügyvédekről

1. A 2474/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának közlése szerint az olaszországi Országos Ügyvédi Kamarai Tanács 
(Consiglio Nazionale Forense) egyik körlevelében úgy rendelkezett, hogy a Bota Unionea 
National a Baroulilor din Romania romániai ügyvédi kamarától érkezett, Olaszországban 
letelepedett ügyvédeket töröljék az olaszországi ügyvédek nyilvántartásából.  Ez valószínűleg 
annak a következménye, hogy a fenti román szakmai testületet illegálisnak nyilvánították, 
amint azt a román igazságügyi minisztérium tájékoztatása is megerősítette.

Ennek ellenére a petíció benyújtója továbbra is úgy véli, hogy a testületet jogszerűen, a 2003. 
évi 51/59. sz. román törvénynek megfelelően hozták létre, míg más romániai kamarákat 
(UNBR) versenyvizsgákkal kapcsolatos csalások vádjával bűnösnek találtak.   A petíció 
benyújtója azt állítja továbbá, hogy a Bota ügyvédi kamaránál nyilvántartásba vett ügyvédek 
más uniós tagállamokban, például Németországban, Magyarországon, Belgiumban és 
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Dániában is gyakorolják hivatásukat.

A 2476/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának közlése szerint az olaszországi Országos Ügyvédi Kamarai Tanács 
(Consiglio Nazionale Forense) egyik körlevelében úgy rendelkezett, hogy a Bota Unionea 
National a Baroulilor din Romania romániai ügyvédi kamarától érkezett, Olaszországban 
letelepedett ügyvédeket töröljék az olaszországi ügyvédek nyilvántartásából. Ez valószínűleg 
annak a következménye, hogy a fenti román szakmai testületet illegálisnak nyilvánították, 
amint azt a román igazságügyi minisztérium tájékoztatása is megerősítette.

Ennek ellenére a petíció benyújtója továbbra is úgy véli, hogy a testületet jogszerűen, a 2003. 
évi 51/59. sz. román törvénynek megfelelően hozták létre, míg más romániai kamarákat 
(UNBR) versenyvizsgákkal kapcsolatos csalások vádjával bűnösnek találtak. A petíció 
benyújtója azt állítja továbbá, hogy a BOTA ügyvédi kamaránál nyilvántartásba vett 
ügyvédek más uniós tagállamokban, például Németországban, Magyarországon, Belgiumban 
és Dániában is gyakorolják hivatásukat.

A 2484/2013. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának közlése szerint az olaszországi Országos Ügyvédi Kamarai Tanács 
(Consiglio Nazionale Forense) egyik körlevelében úgy rendelkezett, hogy a Bota Unionea 
National a Baroulilor din Romania romániai ügyvédi kamarától érkezett, Olaszországban 
letelepedett ügyvédeket töröljék az olaszországi ügyvédek nyilvántartásából. Ez valószínűleg 
annak a következménye, hogy a fenti román szakmai testületet illegálisnak nyilvánították, 
amint azt a román igazságügyi minisztérium tájékoztatása is megerősítette. 

Ennek ellenére a petíció benyújtója továbbra is úgy véli, hogy a testületet jogszerűen, a 2003. 
évi 51/59. sz. román törvénynek megfelelően hozták létre, míg más romániai kamarákat 
(UNBR) versenyvizsgákkal kapcsolatos csalások vádjával bűnösnek találtak.   A petíció 
benyújtója azt állítja továbbá, hogy a Bota ügyvédi kamaránál nyilvántartásba vett ügyvédek 
más uniós tagállamokban, például Németországban, Magyarországon, Belgiumban és 
Dániában is gyakorolják hivatásukat.

2. Elfogadhatóság

A 2474/2013., a 2476/2013. és a 2484/2013. számú petíciók elfogadhatónak nyilvánítva: 
2014. október 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 216. cikkének (6) 
bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A 2474/2013., 2476/2013. és 2484/2013. számú petíciók

A Bizottság előzetesen meg kívánja jegyezni, hogy a petíciók benyújtói által felvetett 
kérdések mindhárom petícióban azonosak. 

A Bizottsághoz számos panasz érkezett az ügyvédi szakmába való bejutással és annak 
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gyakorlásával kapcsolatban Románia és más tagállamok tekintetében is. E panaszok közül 
több olyan ügyvédektől érkezett, akik miután szakmai képesítést szereztek Romániában, 
Olaszországban kívántak letelepedni. Úgy tűnik, hogy jelenleg Romániában több ügyvédi 
kamarai szövetség is működik: a Román Ügyvédi Kamarák Nemzeti Szövetsége (UNBR), 
valamint az úgynevezett Román Ügyvédi Kamarák Nemzeti Szövetsége – Bota szervezet. A 
panaszokban megadott információk alapján úgy tűnik, hogy ez utóbbi legitimitását egy más 
tagállamok illetékes hatóságainak küldött feljegyzésben a román igazságügyi minisztérium 
megkérdőjelezte, és ennek következtében azokat az ügyvédeket, akik az UNBR-Bota tagjai, e 
tagállamokban elzárták hivatásuk gyakorlásától.

A Romániában az ügyvédi szakma szerveződéséről és gyakorlásáról szóló, a 255/2004. sz. 
törvénnyel módosított 1995/51. sz. törvény1 felülvizsgálata ellenére, és az e kérdésről született 
több bírósági döntés (többek között a román legfelsőbb bíróság döntései) ellenére nem 
világos, hogy a román jog szerint mely személyek minősülnek a 98/5/EK2 és 77/249/EGK3

irányelvek értelmében az ügyvédi hivatás gyakorlására jogszerűen felhatalmazott személynek. 

E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy a 98/5/EK és a 77/249/EGK irányelvek 
meghatározzák az ügyvédi hivatás más tagállamban való gyakorlásának, illetve a 
szolgáltatásnyújtás céljából történő letelepedésnek a módjait, amelynek során a hozzáférést 
más tagállamban szerzett szakmai cím alapján biztosítják. Míg a 98/5/EK irányelv biztosítja 
az ügyvédek képesítésük megszerzése országától eltérő tagállamokban való letelepedésének 
kereteit, ami magában foglalja végső soron a fogadó tagállam ügyvédi szakmájába történő 
teljes beilleszkedést és a fogadó tagállamban használatos szakmai címek használatának jogát, 
a 77/249/EGK irányelv csak az ideiglenes, illetve alkalomszerű, olyan ügyvédek által nyújtott 
szolgáltatásokra terjed ki, akik nem szándékoznak teljes mértékben beilleszkedni a szakmába 
a fogadó tagállamban. 

Míg az ügyvédi szakma szerveződésére vonatkozó pontos szabályok és az ítéletek esetleges 
hatása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, az ügyvédek felhatalmazott szakmai 
testületeivel, illetve ezek tagjai által a szakma jogszerű gyakorlásával kapcsolatos bármely 
rendszerszintű jogbizonytalanság közvetlenül kihat az uniós jog, nevezetesen a 77/249/EGK 
és a 98/5/EK irányelvek megfelelő működésére, és az uniós polgárok azon jogára, hogy az 
uniós jog által biztosított szabadságaikat teljes mértékben gyakorolják.

Ezért a Bizottság jelenleg kapcsolatban áll az érintett illetékes nemzeti hatóságokkal a kérdés 
tisztázása és annak érdekében, hogy meghatározzák az ügyvédi hivatás gyakorlására 

                                               
1 A Romániában az ügyvédi szakma szerveződéséről és gyakorlásáról szóló 51/1995. sz. törvény 1. cikkének (2) 
és (3) bekezdése értelmében (a 255/2004. sz. törvény által módosított formájában):
„[…]
(2) Az ügyvédi hivatást kizárólag olyan ügyvédek gyakorolhatják, akiket annál a kamaránál, amelynek tagjai, 
nyilvántartásba vettek, olyan kamaránál, amely tagja a Román Ügyvédi Kamarák Nemzeti Szövetségének (a 
továbbiakban: UNBR)
(3) Az UNBR keretein kívüli ügyvédi kamara alapítása és működése tilos. Az ilyen ügyvédi kamarák alapítása és 
ezek nyilvántartásba vételi aktusai semmisek. A semmisséget hivatalból meg lehet állapítani. ”
2 Az Európai Parlament és a Tanács 98/5/EK irányelve (1998. február 16.) az ügyvédi hivatásnak a képesítés 
megszerzése országától eltérő tagállamokban történő folyamatos gyakorlásának elősegítéséről, HL L 77., 
1998.3.14., 36. o., magyar különkiadás 6. fejezet 3. kötet 83. o.
3 A Tanács irányelve (1977. március 22.) az ügyvédi szolgáltatásnyújtás szabadsága tényleges gyakorlásának 
elősegítéséről, HL L 78., 1977.3.26., 17. o.,  magyar különkiadás 6. fejezet 1. kötet 52. o.
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jogszerűen felhatalmazott személyeket, valamint a 98/5/EK irányelv és a 77/249/EGK 
irányelv értelmében „hatáskörrel rendelkező hatóságnak” minősülő jogi személyeket 
Romániában.

Következtetés

A Bizottság jelenleg kapcsolatban áll az érintett illetékes nemzeti hatóságokkal a kérdés 
tisztázása és az ügyvédi hivatás gyakorlására jogszerűen felhatalmazott személyek 
meghatározása érdekében. A Bizottság élénk figyelemmel fogja kísérni ezt a fontos kérdést.


