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Resolutsioon

Ese

1. Isikul, kes on vastuvõtvas liikmesriigis omandanud akadeemilise
kraadi pärast rohkem kui kolm aastat kestnud keskharidusjärgset
koolitust ning kellel on lisaks teises liikmesriigis pärast vähem kui
kolm aastat kestnud täiendavat koolitust omandatud samaväärne
kraad, mis annab talle selles teises liikmesriigis õiguse asuda tööle
reguleeritud kutsealal advokaadina, kellena see isik sobivustestile
lubamise taotluse esitamise ajal seal ka töötas, on advokaadi
kutsealale kui reguleeritud kutsealale pääsemise osas vastuvõtvas
liikmesriigis sobivustesti eduka sooritamise korral õigus tugineda
nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/48/EMÜ vähe
malt kolmeaastase kutseõppe läbimisel antavate kõrgharidusdiplo
mite tunnustamise üldsüsteemi kohta (muudetud Euroopa Parla
mendi ja nõukogu 14. mai 2001. aasta direktiiviga
2001/19/EÜ) sätetele.

Eelotsusetaotlus — Verwaltungsgerichtshof — EÜ artikli 18
tõlgendamine — Liikmesriigi põhiseaduse tasandil seadus,
mille ese on aadliseisuse kaotamine selles liikmesriigis ning
mis keelab oma kodanikel kanda välisriikide aadlitiitleid — Liik
mesriigi ametiasutuste keeldumine kandmast sünniregistrisse
aadlitiitlit ja aadlipartiklit, mis on osa perekonnanimest, mille
selle liikmesriigi täisealine kodanik on saanud teises liikmesriigis,
kus ta elab, seoses lapsendamisega selle riigi kodaniku poolt

2. Direktiivi 89/48 (muudetud direktiiviga 2001/19) tuleb tõlgen
dada nii, et sellega on vastuolus see, kui vastuvõtva liikmesriigi
pädevad asutused keelduvad põhikohtuasja kaebuse esitajaga
sarnases olukorras olevale isikule loa andmisest sooritada advo
kaadi kutsesobivustest, kui ei ole tõendatud selle liikmesriigi õigus
normides nõutud erialase praktika läbimist.

Resolutsioon
ELTL artiklit 21 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus, et
niisugustel asjaoludel nagu põhikohtuasjas võivad liikmesriigi ameti
asutused keelduda tunnustamast kõnesoleva riigi kodaniku perekonna
nime selle kõigis elementides, nagu see määrati kindlaks teises liik
mesriigis, kus mainitud kodanik elab, sel ajal kui ta täisealisena
lapsendati selle teise liikmesriigi kodaniku poolt, kui see perekonnanimi
sisaldab aadlitiitlit, mis ei ole esimeses liikmesriigis konstitutsiooniõi
guse kohaselt lubatud, tingimusel et ametiasutuste poolt sellega seoses
võetud meetmed on avaliku korraga seonduvatel põhjustel õigustatud,
st need on vajalikud huvide kaitseks, mille tagamine on
meetmete eesmärk, ja need on õiguspäraselt taotletava eesmärgiga
proportsionaalsed.

(1) ELT C 141, 20.6.2009.
(1) ELT C 193, 15.8.2009.
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