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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2474/2013, ktorú predkladá Alina Frimu, talianska štátna 
príslušníčka, o vyčiarknutí právnikov, ktorí sú zaregistrovaní v združení 
právnikov Bota Bar Association (Rumunsko), zo zoznamu právnikov 
usadených v Taliansku

Petícia č. 2476/2013, ktorú predkladá G.  C., taliansky štátny príslušník, 
o odmietnutí zaregistrovať v Taliansku právnikov z rumunského združenia 
právnikov UNBR – Bota 

Petícia č. 2484/2013, ktorú predkladá Alessandro Pietri, taliansky štátny 
príslušník, o právnikoch z rumunského združenia právnikov Bota, ktorí sa 
usadili v Taliansku

1. Zhrnutie obsahu petície č. 2474/2013

Predkladateľka petície uvádza, že obežník Consiglio Nazionale Forense (Národnej 
advokátskej komory) žiadal, aby právnici usadení v Taliansku, ktorí pochádzajú z 
rumunského združenia právnikov Bota Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR –
Bota), boli vyčiarknutí zo zoznamov právnikov v Taliansku.  Dôvodom je zrejme to, že toto 
rumunské profesijné združenie bolo označené za nezákonné, čo potvrdilo aj oznámenie 
rumunského ministerstva spravodlivosti.

Predkladateľka petície však tvrdí, že daný subjekt bol vytvorený zákonným spôsobom 
v súlade s rumunským právnym predpisom č. 51/59 z roku 2003, zatiaľ čo iné rumunské 
združenia právnikov (UNBR) boli podľa všetkého usvedčené z manipulácie výberových 
konaní.   Predkladateľka petície tiež tvrdí, že právnici registrovaní v združení právnikov 
UNBR – Bota vykonávajú svoje povolanie v iných členských štátoch EÚ, napríklad 
v Nemecku, Maďarsku, Belgicku a Dánsku.
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Zhrnutie obsahu petície 2476/2013

Predkladateľ petície uvádza, že obežník Consiglio Nazionale Forense (Národnej advokátskej 
komory) vyzýva, aby právnici z rumunského združenia právnikov UNBR – Bota (Unionea 
National a Baroulilor din Romania) usadení v Taliansku boli vylúčení z registra právnikov 
v Taliansku. Dôvodom je zrejme to, že toto rumunské profesijné združenie bolo označené 
za nezákonné, čo potvrdilo aj oznámenie rumunského ministerstva spravodlivosti.

Predkladateľ petície však tvrdí, že daný subjekt bol vytvorený zákonným spôsobom v súlade 
s rumunským zákonom č. 51/59 z roku 2003, zatiaľ čo iné rumunské združenia právnikov 
(UNBR) boli podľa všetkého usvedčené z manipulácie výberových konaní. Predkladateľ 
petície tiež tvrdí, že právnici registrovaní v združení právnikov UNBR – Bota vykonávajú 
svoje povolanie v iných členských štátoch EÚ, napríklad v Nemecku, Maďarsku, Belgicku 
a Dánsku.

Zhrnutie obsahu petície 2484/2013

Predkladateľ petície uvádza, že obežník Consiglio Nazionale Forense (Národnej advokátskej 
komory) žiadal, aby právnici z rumunského združenia právnikov UNBR – Bota (Unionea 
National a Baroulilor din Romania) usadení v Taliansku boli vylúčení z registra právnikov 
v Taliansku. Dôvodom je zrejme to, že toto rumunské profesijné združenie bolo označené 
za nezákonné, čo potvrdilo aj oznámenie rumunského ministerstva spravodlivosti. 

Predkladateľ petície však tvrdí, že daný subjekt bol vytvorený zákonným spôsobom v súlade 
s rumunským zákonom č. 51/59 z roku 2003, zatiaľ čo iné rumunské združenia právnikov 
(UNBR) boli podľa všetkého usvedčené z manipulácie výberových konaní.   Predkladateľ 
petície tiež tvrdí, že právnici registrovaní v združení právnikov UNBR – Bota vykonávajú 
svoje povolanie v iných členských štátoch EÚ, napríklad v Nemecku, Maďarsku, Belgicku 
a Dánsku.

2. Prípustnosť

Petície č. 2474/2013, 2476/2013 a 2484/2013 boli uznané ako prípustné 23. októbra 2014. 
Európsky parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 
rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Petície č. 2474/2013, 2476/2013 a 2484/2013 

Na úvod by Komisia chcela poznamenať, že problémy, na ktoré upozorňujú predkladatelia, sú 
rovnaké vo všetkých troch petíciách. 

Komisia dostala niekoľko sťažností na tému prístupu k výkonu právnického povolania v 
Rumunsku, ako aj v iných členských štátoch. Niektoré z týchto sťažností pochádzajú od 
právnikov, ktorí získali odbornú kvalifikáciu v Rumunsku a chcú sa usadiť v Taliansku. Z 
uvedeného vyplýva, že v Rumunsku pôsobí v súčasnosti niekoľko únií právnikov: Národné 
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združenie rumunských právnikov (UNBR) a tzv. UNBR – Bota. Z informácií uvedených v 
sťažnostiach vyplýva, že legitímnosť druhého uvedeného bola spochybnená v oznámení 
rumunského ministerstva spravodlivosti, ktoré zaslal príslušným orgánom ostatných 
členských štátov, a v dôsledku toho právnikom, členom UNBR – Bota, zakázali v týchto 
členských štátoch vykonávať povolanie.

Napriek revízii zákona 51/1995 o organizácii a výkone povolania právnika v Rumunsku, 
zmeneného zákonom 255/20041, a viacerým súdnym rozhodnutiam v tejto veci (vrátane 
rozhodnutia Najvyššieho súdu Rumunska) existujú nejasnosti, pokiaľ ide o osoby, ktoré sú v 
súlade so zákonom oprávnené vykonávať povolanie právnika podľa rumunského práva v 
zmysle smerníc 98/5/ES2 a 77/249/EHS3. 

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v smernici 98/5/ES a v smernici 77/249/EHS sú 
stanovené spôsoby vykonávania právnického povolania v inom členskom štáte, spôsoby 
usadenia sa alebo poskytovania služieb, pričom prístup sa umožňuje na základe odborného 
titulu získaného v inom členskom štáte.   Kým smernica 98/5/ES stanovuje rámec na usadenie 
sa právnikov v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia, vrátane 
prípadnej plnej integrácie do právnického povolania v hostiteľskom členskom štáte s právom 
používať profesionálny titul daného členského štátu, smernica 77/24/EHS sa vzťahuje iba na 
poskytovanie dočasných alebo príležitostných služieb právnikmi, ktorí nemajú v úmysle plne 
sa integrovať do tohto povolania v hostiteľskom členskom štáte. 

Zatiaľ čo presné organizačné usporiadanie právnického povolania a prípadné dôsledky 
rozsudkov zostávajú v právomoci členských štátov, akákoľvek systémová právna neistota, 
pokiaľ ide o autorizované profesijné organizácie právnikov a zákonné vykonávanie povolania 
ich členov, sa priamo týka riadneho fungovania právnych predpisov EÚ, a to smernice 
77/249/ES a 98/5/ES, ako aj práv občanov EÚ plne uplatňovať slobody, ktoré im zaručujú 
právne predpisy EÚ.

Komisia je preto teraz v kontakte s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom objasniť 
problém a zistiť, ktorí odborníci sú oprávnení vykonávať v súlade so zákonom povolanie 
právnika a ktoré právnické subjekty v Rumunsku treba považovať za „príslušné orgány“ v 
zmysle ustanovení smernice 98/5/ES a smernice 77/249/EHS.

Záver

Komisia je teraz v kontakte s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom objasniť problém 

                                               
1 V článku 1 ods. 2 a 3 zákona 51/1995 o organizácii a výkone povolania právnika v Rumunsku (zmeneného 
zákonom 255/2004) sa uvádza:
„(…)
(2) Povolanie právnika vykonávajú iba právnici zaregistrovaní v zozname združenia, ktorého sú členom, 
združenia, ktoré je súčasťou Národného združenia rumunských právnikov (ďalej len UNBR).
(3) Združovanie a fungovanie právnikov mimo UNBR je zakázané. Zakladanie a registrácia takýchto združení sú 
bez právnej záväznosti. Neplatnosť možno vyhlásiť z úradnej moci. “
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu 
právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia. Ú. v. ES L 77, 
14.3.1998, s. 36.
3 Smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať 
služby. Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17.
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a zistiť, ktorí odborníci sú oprávnení vykonávať v súlade so zákonom povolanie právnika. 
Komisia bude naďalej venovať tejto dôležitej záležitosti veľkú pozornosť.


