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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2474/2013 , ko iesniegusi Itālijas valstspiederīgā Alina 
Frimu, par Itālijā reģistrētu advokātu no Bota Advokātu asociācijas 
(Rumānijā) svītrošanu

Lūgumraksts Nr. 2476/2013, , ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais G. C., par 
atteikumu reģistrēt Itālijā advokātus no Rumānijas UNBR Advokātu 
asociācijas Bota

Lūgumraksts Nr. 2484/2013, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Alessandro 
Pietri, par Rumānijas Advokātu asociācijas Bota advokātiem, kas strādā 
Itālijā

1. Lūgumraksta Nr. 2474/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo, ka Consiglio Nazionale Forense (Valsts Advokātu padomes) 
apkārtrakstā aicināts no Itālijas advokātu reģistriem svītrot tos Itālijā reģistrētos advokātus, 
kuri pārstāv Bota Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR) Rumānijas Advokātu 
asociāciju.  Šī situācija acīmredzami radusies tāpēc, ka minētā Rumānijas profesionālā 
struktūra tiek uzskatīta par nelegālu, kā apstiprināts arī Rumānijas Tieslietu ministrijas 
paziņojumā.

Turpretī lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka minētā struktūra ir izveidota likumīgi, ievērojot 
Rumānijas 2003. gada likumu Nr. 51/59, bet citas Rumānijas Advokātu asociācijas (UNBR)
acīmredzami ir atzītas par vainīgām saistībā ar krāpšanos ar konkursa eksāmeniem.   
Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka advokāti, kas reģistrēti Bota Advokātu asociācijā, 
savu profesiju praktizē citās ES dalībvalstīs, piemēram, Vācijā, Ungārijā, Beļģijā un Dānijā.
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Lūgumraksta Nr. 2476/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka Consiglio Nazionale Forense (Valsts Advokātu padomes) 
apkārtrakstā aicināts no Itālijas advokātu reģistriem svītrot tos Itālijā reģistrētos advokātus, 
kuri pārstāv Bota Unionea National a Baroulilor din Romania Rumānijas Advokātu 
asociāciju. Šī situācija acīmredzami radusies tāpēc, ka minētā Rumānijas profesionālā 
struktūra tiek uzskatīta par nelegālu, kā apstiprināts arī Rumānijas Tieslietu ministrijas 
paziņojumā.

Turpretī lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka minētā struktūra ir izveidota likumīgi, ievērojot 
Rumānijas 2003. gada likumu Nr. 51/59, bet citas Rumānijas Advokātu asociācijas (UNBR)
acīmredzami ir atzītas par vainīgām saistībā ar krāpšanos ar konkursa eksāmeniem. 
Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka advokāti, kas reģistrēti Bota Advokātu asociācijā, 
savu profesiju praktizē citās ES dalībvalstīs, piemēram, Vācijā, Ungārijā, Beļģijā un Dānijā.

Lūgumraksta Nr. 2484/2013 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka Consiglio Nazionale Forense (Valsts Advokātu padomes) 
apkārtrakstā aicināts no Itālijas advokātu reģistriem svītrot tos Itālijā reģistrētos advokātus, 
kuri pārstāv Bota Unionea National a Baroulilor din Romania Rumānijas Advokātu 
asociāciju. Šī situācija acīmredzami radusies tāpēc, ka minētā Rumānijas profesionālā 
struktūra tiek uzskatīta par nelegālu, kā apstiprināts arī Rumānijas Tieslietu ministrijas 
paziņojumā. 

Turpretī lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka minētā struktūra ir izveidota likumīgi, ievērojot 
Rumānijas 2003. gada likumu Nr. 51/59, bet citas Rumānijas Advokātu asociācijas (UNBR)
acīmredzami ir atzītas par vainīgām saistībā ar krāpšanos ar konkursa eksāmeniem.   Vēl 
lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka advokāti, kas reģistrēti Bota Advokātu asociācijā, savu 
profesiju praktizē citās ES dalībvalstīs, piemēram, Vācijā, Ungārijā, Beļģijā un Dānijā.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 2474/2013, 2476/2013 un 2484/2013 atzīts par pieņemamu 2014. gada 
23. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

attiecībā uz Lūgumrakstiem Nr. 2474/2013, 2476/2013 un 2484/2013

Vispirms, Komisija gribētu norādīt, ka lūgumrakstu iesniedzēju aplūkotie jautājumi ir vienādi 
visos trīs lūgumrakstos. 

Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības par iespējām iegūt profesionāla advokāta statusu un 
strādāt šajā profesijā Rumānijā un citās dalībvalstīs. Dažas no šīm sūdzībām ir iesnieguši 
advokāti, kas savu profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši Rumānijā, bet vēlas savu praksi 
izveidot Itālijā. Izrādās, ka Rumānijā patlaban darbojas vairākas advokātu asociāciju 
savienības: Nacionālā Rumānijas Advokātu savienība (U.N.B.R.) un tā sauktā Nacionālā 
Rumānijas Advokātu savienība — Bota struktūra. Pamatojoties uz sūdzībās sniegto 
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informāciju, pēdējās asociācijas likumību, izrādās, ir apšaubījis Rumānijas tieslietu ministrs, 
nosūtot notu citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā rezultātā asociācijas UNBR-Bota
advokātiem ir aizliegts praktizēt savu profesiju šajās dalībvalstīs.

Neskatoties uz to, ka ir pārskatīts likums 51/1995 par advokāta profesijas organizāciju un 
praktizēšanu Rumānijā, kuru grozīja ar likumu 255/20041, un to, ka šajā jautājumā ir 
pieņemta virkne tiesas spriedumu (tostarp Rumānijas Augstākās tiesas nolēmumi), nav precīzi 
noskaidrotas personas, kuras saskaņā ar Rumānijas tiesībām var likumīgi praktizēt advokāta 
profesiju, kas reglamentēta Direktīvā 98/5/EK2 un Direktīvā 77/249/EEK3. 

Šajā sakarībā būtu jānorāda, ka Direktīvā 98/5/EK un Direktīvā 77/249/EEK ir noteikti veidi, 
kādos advokāta profesiju praktizē citā dalībvalstī, lai attiecīgi tajā izveidotu praksi vai sniegtu 
pakalpojumus, ņemot vērā, ka atļauju izsniedz, pamatojoties uz citas dalībvalsts profesionālo 
titulu. Ja Direktīvā 98/5/EK ir noteikts tādu advokātu prakses izveides regulējums, kas to dara 
dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā viņi ir ieguvuši profesionālo kvalifikāciju, tostarp 
regulējums par iespējamo pilnīgo integrāciju uzņēmējas dalībvalsts juridiskajā profesijā un 
tiesībām izmantot šīs dalībvalsts profesionālo titulu, tad Direktīva 77/249/EEK attiecas tikai 
uz pakalpojumu pagaidu vai neregulāru sniegšanu no tādu advokātu puses, kas nevēlas pilnībā 
integrēties uzņēmējas valsts profesijā. 

Kaut arī par konkrētajiem advokāta profesijas organizatoriskajiem risinājumiem un par 
spriedumu iespējamo ietekmi joprojām atbild dalībvalstis, jebkura sistēmiska juridiskā 
nenoteiktība par advokātu atļautu profesionālu struktūru un tās locekļu likumīgo profesijas 
praktizēšanu nepastarpināti ietekmē ES tiesību pareizu iedarbību, proti, Direktīvas 
77/249/EEK un Direktīvas 98/5/EK darbību un ES pilsoņu tiesības pilnībā izmantot viņiem 
ES tiesībās paredzētās brīvības.

Tādēļ Komisija patlaban sazinās ar attiecīgajām  dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai 
noskaidrotu šo jautājumu un apzinātu profesionāļus, kuri ir tiesīgi legāli praktizēt advokāta 
profesiju, kā arī Rumānijas tiesiskās struktūras, kuras var uzskatīt par „kompetentām 
iestādēmˮ Direktīvas 98/5/EK un Direktīvas 77/249/EEK izpratnē.

Nobeigums

Komisija patlaban sazinās ar attiecīgajām dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai 
noskaidrotu šo jautājumu un apzinātu profesionāļus, kuri ir tiesīgi legāli praktizēt advokāta 
profesiju. Komisija šim nopietnajam jautājumam sekos līdzi arī turpmāk.

                                               
1 Atbilstoši likuma 51/1995 par advokāta profesijas organizāciju un praktizēšanu Rumānijā (grozīts ar likumu 
255/2004) 1. panta 2. un 3. punktu:
„[..]
(2) advokāta profesiju var praktizēt tikai advokāti, kas ir reģistrēti tās asociācijas sarakstā, kuras biedri viņi ir, ja 
šī asociācija ir Rumānijas Nacionālās advokātu asociāciju savienības (turpmāk „U.N.B.R.“) locekle.
(3) Asociācijas nedrīkst darboties ārpus U.N.B.R. Šādu asociāciju iekļaušana un reģistrācija ir uzskatāma par 
spēkā neesošu. Spēkā neesamību var konstatēt ex officio. ˮ
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 98. februāra Direktīva 5/16/EK par pasākumiem, lai atvieglotu 
advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija, OV L 77, 
14.3.1998., 36. lpp.
3 Padomes 1977. gada 22. marta Direktīva 77/249/EEK par pasākumiem, kas palīdz advokātiem sekmīgi īstenot 
brīvību sniegt pakalpojumus OV L 78, 26.3.1977., 17. lpp.
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