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Utskottet för framställningar

28.2.2015

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2474/2013, ingiven av Alina Frimu, italiensk medborgare, 
om strykande ur registret av jurister som är medlemmar av 
advokatsamfundet Bota (Rumänien)

Framställning 2476/2013 av G. C., italiensk medborgare, om Italiens vägran 
att registrera advokater från det rumänska advokatsamfundet UNBR Bota 

Framställning nr 2484/2013, ingiven av Alessandro Pietri, 
italiensk medborgare, om advokater från det rumänska advokatsamfundet 
UNBR Bota som har bosatt sig i Italien

1. Sammanfattning av framställning nr 2474/2013

Framställaren anger att det italienska advokatsamfundet (Consiglio Nazionale Forense) i en 
skrivelse har begärt att jurister som är bosatta i Italien och som kommer från 
advokatsamfundet Bota i Rumänien (Bota Unionea National a Baroulilor din Romania, 
UNBR) ska strykas ur italienska register över advokater. Detta ska bero på att den rumänska 
yrkesorganisationen har bedömts vara olaglig, vilket även har bekräftats i ett meddelande från 
det rumänska justitieministeriet.

Framställaren hävdar emellertid att organisationen tvärtom har upprättats lagligt i enlighet 
med den rumänska lagen nr 51/59 från 2003, medan andra rumänska advokatsamfund 
(UNBR) ska ha dömts för förhandsuppgjorda uttagningsprov. Framställaren påstår också att 
advokater som är registrerade i UNBR Bota utövar sitt yrke i andra EU-medlemsstater, såsom 
Tyskland, Ungern, Belgien och Danmark.

Sammanfattning av framställning nr 2476/2013

Framställaren rapporterar att Consiglio Nazionale Forense (det nationella advokatsamfundet i 
Italien) i ett cirkulär har krävt att advokater som är etablerade i Italien men ursprungligen 
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tillhör det rumänska advokatsamfundet UNBR Bota (Unionea National a Baroulilor din 
Romania Bota) ska avföras ur registren över advokater i Italien. Detta ska bero på att den 
rumänska yrkesorganisationen har bedömts vara olaglig, vilket även har bekräftats i ett 
meddelande från det rumänska justitieministeriet.

Framställaren hävdar emellertid att organisationen tvärtom har upprättats lagligt i enlighet 
med den rumänska lagen nr 51/59 från 2003, medan andra rumänska advokatsamfund 
(UNBR) ska ha dömts för förhandsuppgjorda uttagningsprov. Framställaren påstår också att 
advokater som är registrerade i UNBR Bota utövar sitt yrke i andra EU-medlemsstater, såsom 
Tyskland, Ungern, Belgien och Danmark.

Sammanfattning av framställning nr 2484/2013

Framställaren rapporterar att Consiglio Nazionale Forense (det nationella advokatsamfundet i 
Italien) i ett cirkulär har krävt att advokater som är etablerade i Italien men ursprungligen 
tillhör det rumänska advokatsamfundet UNBR Bota (Unionea National a Baroulilor din 
Romania Bota) ska avföras ur registren över advokater i Italien. Detta ska bero på att den 
rumänska yrkesorganisationen har bedömts vara olaglig, vilket även har bekräftats i ett 
meddelande från det rumänska justitieministeriet. 

Framställaren hävdar emellertid att organisationen tvärtom har upprättats lagligt i enlighet 
med den rumänska lagen nr 51/59 från 2003, medan andra rumänska advokatsamfund 
(UNBR) ska ha dömts för förhandsuppgjorda uttagningsprov. Framställaren påstår också att 
advokater som är registrerade i UNBR Bota utövar sitt yrke i andra EU-medlemsstater, såsom 
Tyskland, Ungern, Belgien och Danmark.

2. Tillåtlighet

Framställningarna 2474/2013, 2476/2013 och 2484/2013 förklarades tillåtliga 
den 23 oktober 2014. Kommissionen har uppmanats att lämna upplysningar (artikel 216.6 i 
arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Framställningarna 2474/2013, 2476/2013 och 2484/2013

Som en första kommentar skulle kommissionen vilja nämna att de frågor som tagits upp av 
framställarna är identiska i alla tre framställningar. 

Kommissionen har tagit emot flera klagomål som rör tillträdet till eller utövandet av 
advokatyrket i Rumänien, liksom i andra medlemsstater. Vissa av dessa klagomål kommer 
från advokater som har förvärvat sina yrkeskvalifikationer i Rumänien och som vill etablera 
sig i Italien. Det verkar för närvarande finnas flera nationella advokatsamfund i Rumänien: 
det nationella rumänska advokatsamfundet (UNBR) och det så kallade nationella rumänska 
advokatsamfundet Bota. På basis av den information som framförts i klagomålen verkar det 
som om det senare samfundets legitimitet har ifrågasatts i ett meddelande från det rumänska 
justitieministeriet till de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater, och som en följd av 
detta har de advokater som är medlemmar av UNBR – Bota förbjudits att utöva sitt yrke i 
dessa medlemsstater.
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Trots översynen av lag nr 51/1995 om organisationen och utövandet av advokatyrket i 
Rumänien, ändrad genom lag nr 255/20041, och ett antal domstolsbeslut i frågan (inklusive 
beslut av högsta domstolen i Rumänien) råder oklarhet kring de personer som har laglig rätt 
att utöva advokatyrket i den mening som avses i direktiven 98/5/EG2 och 77/249/EEG3, enligt 
rumänsk lagstiftning. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att direktiven 98/5/EG och 77/249/EEG fastställer 
formerna för utövandet av det juridiska yrket i en annan medlemsstat, både för etablering eller 
tillhandahållande av tjänster, då tillträde beviljas på grundval av yrkestiteln i en annan 
medlemsstat. Direktiv 98/5/EG fungerar som en ram för advokaters etablering i en annan 
medlemsstat än den i vilken de har förvärvat sina yrkeskvalifikationer, inklusive slutlig 
fullständig integrering för dessa i det juridiska yrket i värdmedlemsstaten, med rätt att 
använda denna medlemsstats yrkestitel. Direktiv 77/249/EEG handlar endast om 
tillhandahållande av tjänster på tillfällig grund av advokater som inte har för avsikt att bli fullt 
integrerade i yrket i en värdmedlemsstat. 

De organisatoriska arrangemangen för det juridiska yrket och eventuell verkställighet av 
domar omfattas fortfarande av medlemsstaternas behörighet, men en eventuell rättsosäkerhet i 
systemet vad gäller behöriga yrkesorganisationer för advokater och deras medlemmars lagliga 
utövande av yrket inverkar direkt på EU-lagstiftningen, nämligen direktiven 7/249/EG och 
98/5/EG, och på EU-medborgares rättigheter att fullt ut åtnjuta de friheter som de garanteras 
genom EU-rätten. 

Kommissionen är därför för närvarande i kontakt med de relevanta nationella behöriga 
myndigheterna för att klargöra frågan och identifiera de yrkesutövare som har laglig rätt att 
utöva advokatyrket, och med de rättsliga organ som anses vara ”behöriga myndigheter” i 
Rumänien i den mening som avses i direktiv 98/5/EG och direktiv 77/249/EEG.

Slutsats

Kommissionen är för närvarande i kontakt med de relevanta nationella behöriga 
myndigheterna för att klargöra frågan och identifiera de yrkesutövare som har laglig rätt att 
utöva advokatyrket. Kommissionen kommer att fortsätta att bevaka denna viktiga fråga.

                                               
1 Enligt artikel 1.2 och 3 i lag nr 51/1995 om organisationen och utövandet av advokatyrket i Rumänien, ändrad 
genom lag 255/2004:
”[…]
2. Advokatyrket får endast utövas av advokater som finns registrerade i det advokatsamfund som de tillhör, dvs. 
ett advokatsamfund som ingår i det nationella rumänska advokatsamfundet, nedan kallat UNBR.
3. Det är förbjudet för advokatsamfund som inte ingår i UNBR att etablera sig och bedriva verksamhet. 
Dokument om etablering och registrering av sådana advokatsamfund är ogiltiga. Ogiltigheten kan fastställas på 
eget initiativ. ”
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 98/5/EG av den 16 februari 1998 om underlättande av stadigvarande 
utövande av advokatyrket i en annan medlemsstat än den i vilken auktorisationen erhölls (EGT L 77, 14.3.1998, 
s. 36).
3 Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av 
friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 78, 26.3.1977, s. 17).


