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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 2474/2013, którą złożyła Alina Frimu (Włochy), w sprawie 
skreślenia prowadzących działalność we Włoszech adwokatów zrzeszonych w 
Izbie Adwokackiej Bota (Rumunia) z listy adwokatów

Petycja nr 2476/2013, którą złożył(a) G.C. (Włochy), w sprawie odmowy 
rejestracji we Włoszech prawników należących do stowarzyszenia 
prawników UNBR Bota w Rumunii 

Petycja nr 2484/2013, którą złożył Alessandro Pietri (Włochy), w sprawie 
prawników należących do rumuńskiego stowarzyszenia prawników Bota, 
którzy zamieszkali we Włoszech

1. Streszczenie petycji nr 2474/2013

Składająca petycję informuje, że w okólniku wydanym przez Consiglio Nazionale Forense 
(Krajową Radę Adwokacką) nałożono wymóg skreślenia z listy adwokatów we Włoszech 
adwokatów prowadzących działalność we Włoszech, którzy są zrzeszeni w ramach Izby 
Adwokackiej Bota Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR) w Rumunii.  Wynika 
to podobno z tego, że wspomnianą rumuńską organizację zawodową uznano za nielegalną, co 
potwierdza również nota rumuńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Składający petycję utrzymuje natomiast, że organizacja ta powstała legalnie, zgodnie 
z rumuńską ustawą 51/59 z 2003 r., zaś inne rumuńskie stowarzyszenia prawników (UNBR) 
zostały najwyraźniej uznane za winne fałszowania egzaminów konkursowych.   Składający 
petycję twierdzi również, że prawnicy zarejestrowani w stowarzyszeniu prawników Bota 
prowadzą działalność zawodową w innych państwach członkowskich UE, takich jak Niemcy, 
Węgry, Belgia i Dania.
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Streszczenie petycji nr 2476/2013

Składający petycję informuje, że Consiglio Nazionale Forense (Krajowa Rada Adwokacka) 
domaga się w okólniku skreślenia prawników prowadzących działalność we Włoszech, którzy 
są zrzeszeni w ramach rumuńskiego stowarzyszenia prawników Unionea National a 
Baroulilor din Romania Bota, z rejestrów prawników we Włoszech. Wynika to podobno 
z tego, że wspomnianą rumuńską organizację zawodową uznano za nielegalną, co potwierdza 
również nota rumuńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Składający petycję utrzymuje natomiast, że organizacja ta powstała legalnie, zgodnie 
z rumuńską ustawą 51/59 z 2003 r., zaś inne rumuńskie stowarzyszenia prawników (UNBR) 
zostały najwyraźniej uznane za winne fałszowania egzaminów konkursowych. Składający 
petycję twierdzi również, że prawnicy zarejestrowani w stowarzyszeniu prawników Bota 
prowadzą działalność zawodową w innych państwach członkowskich UE, takich jak Niemcy, 
Węgry, Belgia i Dania.

Streszczenie petycji nr 2484/2013

Składający petycję informuje, że Consiglio Nazionale Forense (Krajowa Rada Adwokacka) 
domaga się w okólniku skreślenia prawników prowadzących działalność we Włoszech, którzy 
są zrzeszeni w ramach rumuńskiego stowarzyszenia prawników Unionea National a 
Baroulilor din Romania Bota, z rejestrów prawników we Włoszech. Wynika to podobno 
z tego, że wspomnianą rumuńską organizację zawodową uznano za nielegalną, co potwierdza 
również nota rumuńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Składający petycję utrzymuje natomiast, że organizacja ta powstała legalnie, zgodnie 
z rumuńską ustawą 51/59 z 2003 r., zaś inne rumuńskie stowarzyszenia prawników (UNBR) 
zostały najwyraźniej uznane za winne fałszowania egzaminów konkursowych.   Składający 
petycję twierdzi również, że prawnicy zarejestrowani w stowarzyszeniu prawników Bota 
prowadzą działalność zawodową w innych państwach członkowskich UE, takich jak Niemcy, 
Węgry, Belgia i Dania.

2. Dopuszczalność

Petycje nr 2474/2013, 2476/2013 i 2484/2013 uznane zostały za dopuszczalne dnia 23 
października 2014 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 
Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Petycje nr 2474/2013, 2476/2013 i 2484/2013

W ramach uwag wstępnych Komisja pragnie zauważyć, że kwestie poruszone przez 
składających petycję są identyczne we wszystkich trzech petycjach. 

Komisja otrzymała szereg skarg dotyczących kwestii dostępu do zawodu prawnika oraz 
wykonywania tego zawodu w Rumunii i w innych państwach członkowskich. Niektóre z tych 
skarg złożyli prawnicy, którzy kwalifikacje zawodowe zdobyli w Rumunii, a chcieliby 
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praktykować we Włoszech. Okazuje się, że obecnie w Rumunii działa kilka unii stowarzyszeń 
adwokackich: Krajowa Unia Palestry Rumuńskiej (U.N.B.R.) i tzw. Krajowa Unia Palestry 
Rumuńskiej - struktura Bota. W oparciu o informacje ujęte w skargach, wydaje się, że 
legalność tego drugiego stowarzyszenia została zakwestionowana w nocie przesłanej przez 
rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości właściwym organom innych państw 
członkowskich, i w konsekwencji prawnicy - członkowie U.N.B.R. Bota - mają zakaz 
wykonywania zawodu w tych państwach członkowskich.

Pomimo przeglądu ustawy nr 51/1995 w sprawie organizacji i wykonywania zawodu 
prawnika w Rumunii, zmienionej ustawą nr 255/20041, oraz wielu orzeczeń sądu w tej 
sprawie (w tym orzeczeń rumuńskiego Sądu Najwyższego), nadal występuje brak jasności,
jeśli chodzi o osoby uprawnione do wykonywania zawodu prawnika w rozumieniu dyrektyw 
98/5/WE2 i 77/249/EWG3, zgodnie z rumuńskim prawem. 

W tym kontekście należy zauważyć, że dyrektywy 98/5/WE oraz 77/249/EWG określiły 
warunki wykonywania zawodu prawnika w innym państwie członkowskim, odpowiednio jeśli 
chodzi o założenie przez prawników działalności gospodarczej i świadczenie usług, przy 
czym pozwolenie jest przyznawane na podstawie tytułu zawodowego w innym państwie 
członkowskim. O ile w dyrektywie 98/5/WE ustanawia się ramy prowadzenia przez 
prawników działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim niż to, w którym 
zdobyli oni kwalifikacje zawodowe, w tym ramy ewentualnego pełnego dostępu do zawodu 
prawnika w przyjmującym państwie członkowskim wraz z prawem do używania stosowanego 
w tym państwie tytułu zawodowego, dyrektywa 77/249/EWG, reguluje jedynie tymczasowe 
lub sporadyczne świadczenie usług przez prawników, którzy nie zamierzają w pełni 
wykonywać zawodu  w przyjmującym państwie członkowskim.

Chociaż szczegółowe ustalenia organizacyjne, jeśli chodzi o zawód prawnika oraz ewentualne 
skutki decyzji, pozostają w gestii państw członkowskich, to wszelki systemowy brak 
pewności prawa w odniesieniu do działających zgodnie z prawem prawniczych organów 
zawodowych oraz zgodnego z prawem wykonywania zawodu przez ich członków ma 
bezpośredni wpływ na właściwe funkcjonowanie prawa UE, tj. dyrektyw 77/249/WE i 
98/5/WE, i na prawo obywateli UE do pełnego korzystania ze swobód przysługujących im na 
mocy prawa UE.

Dlatego Komisja pozostaje w kontakcie z odpowiednimi właściwymi organami krajowymi w 
celu wyjaśnienia tej kwestii oraz określenia osób uprawnionych do wykonywania zawodu 
prawnika zgodnie z prawem oraz pomiotów prawnych w Rumunii, które uznaje się  za

                                               
1 Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ustawy nr 51/1995 w sprawie organizacji i wykonywania zawodu prawnika w 
Rumunii (zmienionej ustawą 255/2004): 
„[…]
(2) Zawód prawnika jest wykonywany tylko przez prawników zarejestrowanych w izbie adwokackiej , której są 
członkami,  będącej częścią Krajowej Unii Palestry Rumuńskiej, zwanej dalej (U.N.B.R.).
(3) Rejestracja i funkcjonowanie izb adwokackich poza U.N.B.R. jest zabronione. Rejestracja i akty 
założycielskie takich izb uznaje się za nieważne. Nieważność stwierdza się z urzędu. „
2 Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie 
stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36.
3 Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania 
przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17).
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„właściwe organy” w rozumieniu dyrektyw 98/5/WE i 77/249/EWG.

Wniosek

Komisja pozostaje w kontakcie z odpowiednimi właściwymi organami krajowymi w celu 
wyjaśnienia tej kwestii oraz określenia osób uprawnionych do wykonywania  zawodu 
prawnika zgodnie z prawem. Komisja zachowa czujność w tej ważnej kwestii.


