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Tuomiolauselma

Oikeudenkäynnin kohde

1) Yli kolmivuotisesta keskiasteen jälkeisestä koulutuksesta vastaan
ottavassa jäsenvaltiossa annetun muodollista kelpoisuutta osoitta
van asiakirjan ja sellaisen toisessa jäsenvaltiossa kolmea vuotta
lyhyemmän lisäkoulutuksen jälkeen annetun vastaavan muodollista
kelpoisuutta osoittavan asiakirjan haltija, jonka perusteella hänellä
on oikeus ryhtyä harjoittamaan viimeksi mainitussa valtiossa asi
anajajan säänneltyä ammattia, jota hän harjoitti todellisuudessa
kyseisessä valtiossa sinä ajankohtana, jolloin hän pyysi saada lu
paa osallistua kelpoisuuskokeeseen, voi vedota vähintään kolmivuo
tisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tut
kintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä
21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY, sellaisena
kuin se on muutettuna 14.5.2001 annetulla Euroopan parlamen
tin ja neuvoston direktiivillä 2001/19/EY, säännöksiin ryhtyäk
seen harjoittamaan asianajajan säänneltyä ammattia vastaanotta
vassa jäsenvaltiossa sillä edellytyksellä, että hän läpäisee
kelpoisuuskokeen.

Ennakkoratkaisupyyntö — Verwaltungsgerichtshof — EY 18
artiklan tulkinta — Jäsenvaltion perustuslaki, jonka tarkoituk
sena on aateluuden lakkauttaminen kyseisessä jäsenvaltiossa ja
jossa kielletään kyseisen maan kansalaisilta ulkomaisten aatelis
arvonimien käyttö — Kyseisen jäsenvaltion viranomaisten kiel
täytyminen kirjaamasta syntymärekisteriin aatelisarvonimeä ja
aatelispartikkelia, jotka kuuluvat täysi-ikäisen henkilön sukuni
meen, kun täysi-ikäinen henkilö on kyseisen valtion kansalai
nen, joka on saanut tällaisen sukunimen toisessa jäsenvaltiossa,
jossa hän oleskelee, koska hänet on adoptoinut viimeksi
mainitun valtion kansalainen.

2) Direktiiviä 89/48, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
2001/19, on tulkittava siten, että se on esteenä sille, että vas
taanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset epäävät pää
asian hakijan kaltaisessa tilanteessa olevalta henkilöltä luvan osal
listua asianajajan ammatin kelpoisuuskokeeseen, jos hän ei voi
osoittaa suorittaneensa kyseisen jäsenvaltion säännöstössä
edellytettyä käytännön harjoittelua.

Tuomiolauselma
SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että se ei ole esteenä sille, että
jäsenvaltion viranomaiset voivat pääasian kaltaisissa olosuhteissa kiel
täytyä tunnustamasta tämän jäsenvaltion kansalaisen sukunimeä kaik
kine osatekijöineen, sellaisena kuin nimi määräytyi toisessa jäsenvalti
ossa, jossa kyseinen kansalainen asuu, ajankohtana, jolloin tämän
toisen jäsenvaltion kansalainen adoptoi hänet hänen ollessaan aikuisi
ässä, kun tähän sukunimeen sisältyy aatelisarvonimi, joka ei ole sallittu
ensimmäisessä jäsenvaltiossa sen perustuslain mukaan, kun kyseisten
viranomaisten tässä yhteydessä toteuttamat toimenpiteet ovat perus
teltuja yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä, toisin sanoen kun ne
ovat tarpeen niiden etujen suojaamiseksi, jotka kyseisillä toimenpiteillä
pyritään turvaamaan, ja oikeassa suhteessa hyväksyttävästi tavoiteltuun
päämäärään.

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