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Θέμα: Αναφορά 0720/2010 του Giulio Marini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διευκρινίσεις για τη μεταφορά από την Ιταλία της οδηγίας 98/5/ΕΚ για τη 
διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος 
μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με το αν η μεταφορά της οδηγίας 98/5/ΕΚ από την 
Ιταλία αντικατοπτρίζει επαρκώς την πρόθεση των νομοθετών για διευκόλυνση της μόνιμης 
άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο 
αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ιταλική νομοθεσία 
προσθέτει ένα επιπλέον κριτήριο που δεν προβλέπεται από την οδηγία και το οποίο καθιστά 
πιο περίπλοκη την πρόσβαση στο επάγγελμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας 98/5/ΕΚ από την Ιταλία, ο 
αναφέρων θέτει δύο ερωτήματα. Πρώτον, εάν η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει 
υπόψη τη δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά την έννοια της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ περί 
διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από 
δικηγόρους (χωρίς εγγραφή στην αντίστοιχη εθνική επαγγελματική οργάνωση) για τον 
υπολογισμό της περιόδου πραγματικής και τακτικής επαγγελματικής δραστηριότητας κατά 
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την έννοια του άρθρου 10 της οδηγίας 98/5/ΕΚ. Δεύτερον, εάν θα ήταν δυνατόν να δοθεί 
ένας ορισμός για την «πραγματική και τακτική δραστηριότητα» και να υποδειχθεί κάποιος 
κατάλογος αποκλειόμενων περιπτώσεων. 

Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, πρέπει να σημειωθεί εξαρχής ότι η οδηγία 77/249 και η 
οδηγία 98/5/ΕΚ έχουν διαφορετικούς στόχους. Η οδηγία 77/249 έχει στόχο να διευκολύνει 
την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος σε κάποιο κράτος μέλος χωρίς να είναι 
απαραίτητη η εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος (για τους δικηγόρους που είναι νόμιμα 
εγκατεστημένοι σε κάποιο άλλο κράτος μέλος). Αντίθετα, η οδηγία 98/5/ΕΚ παρέχει ένα 
πλαίσιο για την εγκατάσταση των δικηγόρων σε κάποιο κράτος μέλος που είναι διαφορετικό 
από αυτό στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα, περιλαμβανομένης της 
μακροπρόθεσμης πλήρους ένταξης στο νομικό επάγγελμα του κράτους μέλους υποδοχής με 
το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο του εν λόγω κράτους μέλους. 

Αυτή η διαφορά των στόχων αντικατοπτρίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις σχετικά με την 
εγγραφή στην αντίστοιχη εθνική επαγγελματική οργάνωση: βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 
1, της οδηγίας 77/429/ΕΟΚ, οι δικηγόροι απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής στην 
επαγγελματική οργάνωση των κρατών μελών υποδοχής, ενώ το άρθρο 3, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 98/5/ΕΚ ορίζει ότι «ο δικηγόρος που επιθυμεί να ασκήσει επάγγελμα σε άλλο κράτος 
μέλος από εκείνο στο οποίο απέκτησε τον επαγγελματικό του τίτλο είναι υποχρεωμένος να 
εγγραφεί στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους μέλους». 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, φαίνεται ότι οι δραστηριότητες που εκτελούνται στο 
πλαίσιο της οδηγίας 77/249/ΕΚ, δηλαδή στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, ενδέχεται να μην πληρούν τους όρους της «πραγματικής και 
τακτικής επαγγελματικής δραστηριότητας» που το άρθρο 10, παράγραφος 1, της οδηγίας 
98/5/ΕΚ ορίζει ως «πραγματική άσκηση της δραστηριότητας χωρίς άλλη διακοπή, εκτός από 
εκείνες που απορρέουν από την καθημερινή ζωή». Καταρχήν, ένας δικηγόρος που επιθυμεί 
να ξεκινήσει την άσκηση του επαγγέλματος, όπως αυτή ορίζεται στην προκειμένη περίπτωση, 
και ιδίως εάν έχει την πρόθεση να ενταχθεί πλήρως στο νομικό σύστημα του κράτους μέλους 
υποδοχής μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να επιδιώξει να ασκήσει το δικαίωμά του για ελεύθερη 
εγκατάσταση, το οποίο διέπεται από την οδηγία 98/5/ΕΚ και όχι από την οδηγία 
77/249/ΕΟΚ. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
συνθήκες υπό τις οποίες ο αναφέρων άσκησε το επάγγελμά του και, ως εκ τούτου, δεν είναι 
σε θέση να παράσχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την περίπτωση του αναφέροντος. 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των νομικών 
συστημάτων των κρατών μελών, δεν φαίνεται ενδεδειγμένος ο ορισμός της «πραγματικής και 
τακτικής επαγγελματικής δραστηριότητας» (πέραν του ορισμού του άρθρου 10, παράγραφος 
1, της οδηγίας 98/5/ΕΚ που αναφέρθηκε ανωτέρω) σε επίπεδο ΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τον 
κατάλογο των αποκλειόμενων περιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη είναι οι 
πλέον κατάλληλες να αξιολογήσουν κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του νομικού τους συστήματος, καθώς επίσης και τις συνθήκες του μεμονωμένου δικηγόρου, 
ποιες δραστηριότητες συνιστούν «πραγματική και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα». 

Εντούτοις, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες σε βάρος ενός 
κράτους μέλους εάν η απόφαση για τον αποκλεισμό ορισμένων δραστηριοτήτων ελήφθη με 
τρόπο που εισήγαγε δυσμενείς διακρίσεις ή βάσει αδικαιολόγητων κατά τα άλλα λόγων. Δεν 
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είναι όμως αρκούντως σαφές από τις πληροφορίες που παρείχε ο αναφέρων ποιες ακριβώς 
δραστηριότητες έχουν αποκλεισθεί από τις ιταλικές αρχές προκειμένου η Επιτροπή να προβεί 
σε αυτήν την αξιολόγηση. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Κατόπιν εξέτασης των συμπληρωματικών πληροφοριών τις οποίες παρείχε ο αναφέρων, η 
Επιτροπή είναι σε θέση να υποβάλει τις ακόλουθες παρατηρήσεις προκειμένου να παράσχει 
γενικές διευκρινίσεις σχετικά με τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής των διάφορων 
οδηγιών που ρυθμίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων στην ενιαία αγορά και να 
εξετάσει τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει ο αναφέρων.

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων1

προβλέπει ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία 
ορίζει ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα επάγγελμα σε αιτούντα 
ο οποίος απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος σε 
άλλο κράτος μέλος. Όπου υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών 
προσόντων που απαιτούνται από το κράτος μέλος υποδοχής και εκείνων που διαθέτει ο 
αιτών, οι σχετικές αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλουν στον αιτούντα αντισταθμιστικά 
μέτρα. Σε γενικές γραμμές, ο αιτών μπορεί να επιλέξει μεταξύ πραγματοποίησης πρακτικής 
άσκησης προσαρμογής και υποβολής σε δοκιμασία επάρκειας. Ωστόσο, για επαγγέλματα για 
την άσκηση των οποίων απαιτείται συγκεκριμένη γνώση του εθνικού δικαίου, η οδηγία 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να ορίζουν κάποιο συγκεκριμένο αντισταθμιστικό μέτρο (τα 
περισσότερα κράτη μέλη απαιτούν εν προκειμένω υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας). Η 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής επιτρέπει στον αιτούντα να ενταχθεί πλήρως στο επάγγελμα, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής.

Η οδηγία 98/5/ΕΚ προβλέπει μια εναλλακτική οδό, ειδικά για τους δικηγόρους. Σε αντίθεση 
με την οδηγία 2005/36/ΕΚ, η πρόσβαση στο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει της εν 
λόγω οδηγίας παρέχεται με βάση τον επαγγελματικό τίτλο άλλου κράτους μέλους (που 
προϋποθέτει νόμιμη εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος) και όχι απευθείας σε εκείνη 
των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία επιτρέπει έτσι την πρόσβαση των δικηγόρων στο 
επάγγελμα σε άλλα κράτη μέλη, καθώς καταργεί την εξέταση των επαγγελματικών 
προσόντων από την αρμόδια αρχή και την ανάγκη ολοκλήρωσης αντισταθμιστικών μέτρων. 
Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί τυχόν έλλειψη συγκεκριμένης γνώσης του εθνικού 
δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής, οι δικηγόροι που επωφελούνται από τις διατάξεις της 
οδηγίας 98/5/ΕΚ πρέπει να ασκούν το επάγγελμα υπό τον τίτλο του κράτους μέλους 
καταγωγής τους. 

Το άρθρο 10 της οδηγίας 98/5/ΕΚ προβλέπει ένα μέσο πλήρους ένταξης στο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής για τους δικηγόρους εκείνους που έχουν ήδη επωφεληθεί από την 
οδηγία όντας εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος υπό τον τίτλο του κράτους μέλους 
καταγωγής τους. Βασίζεται στο σκεπτικό ότι τυχόν κενά στη συγκεκριμένη γνώση του 

                                               
1 Η οδηγία αντικαθιστά την οδηγία 89/48/ΕΟΚ σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών
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εθνικού δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να γεφυρωθούν μέσω της 
πραγματικής και τακτικής άσκησης του επαγγέλματος στο κράτος μέλος και στον τομέα του 
δικαίου του εν λόγω κράτους μέλους για ελάχιστο διάστημα τριών ετών. 

Επιπλέον, η οδηγία 98/5/ΕΚ λαμβάνει υπόψη ότι ορισμένοι δικηγόροι που ασκούν 
πραγματικά και τακτικά το επάγγελμα υπό τον τίτλο του κράτους μέλους καταγωγής τους 
μπορούν κατά περίπτωση να εργάζονται στον τομέα του δικαίου του κράτους μέλους 
καταγωγής τους ή του διεθνούς δικαίου (για παράδειγμα εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των 
υπηκόων του κράτους μέλους υποδοχής που χρειάζονται συμβουλές σχετικά με το δίκαιο του 
κράτους μέλους καταγωγής των δικηγόρων). Οι δικηγόροι αυτοί μπορεί να μην είναι σε θέση 
να παράσχουν στις αρμόδιες αρχές πληροφορίες σχετικά με επαρκή αριθμό ζητημάτων που 
αντιμετώπισαν, τα οποία αφορούσαν το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής, προκειμένου 
να καταδείξουν ουσιαστικά το επίπεδο γνώσεων του δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής 
που απαιτείται για τους δικηγόρους οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα υπό τον επαγγελματικό 
τίτλο του εν λόγω κράτους μέλους. Ως λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το άρθρο 10, 
παράγραφος 3, στοιχείο α), της οδηγίας ορίζει ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
υποδοχής πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και κάθε συμμετοχή σε μαθήματα ή σεμινάρια που 
αφορούν το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής (κατά τη διάρκεια της εν λόγω τριετίας). 

Σε αντίθεση προς την οδηγία 2005/36/ΕΚ, η οδηγία 98/5/ΕΚ δεν παρέχει τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης εγγραφής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και πλήρους 
ένταξης στο επάγγελμα στο εν λόγω κράτος μέλος1. Ο μόνος τρόπος πλήρους ένταξης 
δυνάμει της οδηγίας 98/5/ΕΚ βασίζεται στο άρθρο 10, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Οι οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 98/5/ΕΚ αποτελούν τις μόνες οδηγίες που διευκολύνουν την 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των δικηγόρων, σε σχέση με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών τους προσόντων. Στόχος της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ είναι η διευκόλυνση της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους που δεν έχουν την πρόθεση να ενταχθούν 
πλήρως στο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος υποδοχής ή ακόμα και να εγγραφούν σε ένα 
κράτος μέλος υποδοχής υπό τον τίτλο του κράτους μέλους καταγωγής τους2. 
Αν και, όπως επισημαίνεται από τον αναφέροντα, δεν ορίζει ανώτατο όριο αναφορικά με τη 
διάρκεια ή την κανονικότητα της παροχής των υπηρεσιών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει 
αναπτύξει κριτήρια, ιδίως στην υπόθεση Gebhardt3. Βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου, 
ο προσωρινός ή περιστασιακός χαρακτήρας της παροχής υπηρεσιών διαπιστώνεται κατά 
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια, τη συχνότητα, την κανονικότητα και τη 
συνέχειά του. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις ίδιες έννοιες αναφέρονται και στο άρθρο 10, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 98/5/ΕΚ για τη διαπίστωση των συνθηκών υπό τις οποίες 
δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα υπό τον τίτλο του κράτους μέλους καταγωγής του μπορεί 

                                               
1 Η αιτιολογική σκέψη 42 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ορίζει: «(…) Η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
των δικηγόρων όσον αφορά το δικαίωμα άμεσης εγκατάστασης βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους 
μέλους υποδοχής θα πρέπει να καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.»
2 Μια αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 77/249/ΕΚ ορίζει ότι «αφορά μόνο τα μέτρα που προορίζονται να 
διευκολύνουν την πραγματική άσκηση των δραστηριοτήτων του δικηγόρου ως προς την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών· (…) θα απαιτηθούν περισσότερο επεξεργασμένα μέτρα για την διευκόλυνση της πραγματικής 
ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως».
3 Απόφαση της 30ής Νοεμβρίου 1995, Gebhard, υπόθεση 55/94, Συλλογή 1995, σ. I-4165
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να ενταχθεί πλήρως στο επάγγελμα στο κράτος μέλος προέλευσης: η ελάχιστη διάρκεια 
ορίζεται σε τρία έτη, προβλέπεται ακόμα ότι η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
πρέπει να έχει υπάρξει «πραγματική και τακτική», πράγμα που, με τη σειρά του, ορίζεται ως 
«πραγματική άσκηση της δραστηριότητας χωρίς άλλη διακοπή, εκτός από εκείνες που 
απορρέουν από την καθημερινή ζωή», υποδηλώνοντας έτσι συνέχεια. 

Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι στόχοι και το πεδίο εφαρμογής των δύο οδηγιών είναι 
διαφορετικά: εάν ένας δικηγόρος επιθυμεί να επωφεληθεί από τα δικαιώματα που απορρέουν 
από την οδηγία 77/249/ΕΚ για να παράσχει υπηρεσίες, δεν πρέπει να εγγραφεί στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εάν η επαγγελματική δραστηριότητά του στο κράτος 
μέλος υποδοχής –όσον αφορά τη διάρκεια, τη συχνότητα, την κανονικότητα και τη συνέχειά 
της– δεν συνιστά εγκατάσταση. Εάν ένας δικηγόρος επιθυμεί να επωφεληθεί από το άρθρο 10 
της οδηγίας 98/5/ΕΚ, πρέπει ουσιαστικά να καταδείξει ότι είναι εγκατεστημένος στο κράτος 
μέλος υποδοχής. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις του ιταλικού δικαίου οι οποίες ορίζουν ότι η 
περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10 της οδηγίας 
98/5/ΕΚ ξεκινά τη στιγμή της εγγραφής του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδοχής (που 
συνιστά προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 98/5/ΕΚ) δεν φαίνεται να 
παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης. 

Σε απάντηση στο πρώτο συγκεκριμένο ερώτημα του αναφέροντος, αναφορικά με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ και τον Τίτλο ΙΙ της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει 
ότι η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους δυνάμει της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ εξαιρείται από τα 
εν λόγω μέσα βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 4, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και της 
αιτιολογικής σκέψης 42 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Το δεύτερο ερώτημα, σχετικά με το αν η αναγνώριση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
στον τομέα του δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής εξαρτάται από την πρότερη κατοχή 
επαγγελματικών προσόντων, πρέπει να απαντηθεί καταφατικά, καθώς όλες οι οδηγίες που 
προαναφέρθηκαν ισχύουν μόνο για επαγγελματίες με πλήρη επαγγελματικά προσόντα. 

Σε απάντηση στο τρίτο ερώτημα, οι διατάξεις του ιταλικού δικαίου οι οποίες προβλέπουν ότι 
η χρονική περίοδος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10 της 
οδηγίας 98/5/ΕΚ αρχίζει τη στιγμή της εγγραφής των δικηγόρων στο κράτος μέλος υποδοχής 
(που συνιστά προϋπόθεση σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 98/5/ΕΚ), ή οι πρακτικές των 
ordini professionali που ανταποκρίνονται σε αυτόν τον κανόνα, δεν φαίνεται να παραβιάζουν 
το δίκαιο της Ένωσης σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους και το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 98/5/ΕΚ και της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ που αναλύονται λεπτομερώς ανωτέρω και στις 
παλαιότερες παρατηρήσεις της Επιτροπής σε σχέση με την παρούσα αναφορά.

Συμπέρασμα 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η αναφορά καταδεικνύει παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ.


