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Θέμα: Αναφορά 1580/2010, του Graziano Benedetto, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Associazione italiana avvocati stabiliti», σχετικά με τη 
χρήση του τίτλου του δικηγόρου για τους κοινοτικούς δικηγόρους στην 
Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η υποχρέωση για τους κοινοτικούς δικηγόρους που δεν μπορούν 
να ασκούν το επάγγελμα με τον επαγγελματικό τους τίτλο από τη χώρα καταγωγής του, όπως 
ορίζει το νομοθετικό διάταγμα 91 του 2001 για την εφαρμογή της οδηγίας 98/5/ΕΚ, μπορεί 
να παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία και την ελευθερία εγκατάστασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Απριλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011.

Ο αναφέρων ζητεί οι διατάξεις του ιταλικού νόμου που εφαρμόζουν την οδηγία 98/5/EΚ1

(εφεξής οδηγία) να αξιολογηθούν ως προς τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ένωσης. 
Συγκεκριμένα, ο αναφέρων αμφισβητεί ότι είναι συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης η 
απαίτηση ένας δικηγόρος που έχει λάβει τα προσόντα του σε κράτος μέλος διαφορετικό από 
την Ιταλία να ασκεί το επάγγελμα με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους μέλους 
καταγωγής του και όχι με τον ιταλικό τίτλο του avvocato. 

                                               
1 Οδηγία 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη 
διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο 
αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος (ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36).
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Το άρθρο 4 της οδηγίας προβλέπει ρητώς η άσκηση του επαγγέλματος από δικηγόρους που 
εγκαθίστανται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έλαβαν τον τίτλο τους να 
γίνεται με τον επαγγελματικό τίτλο καταγωγής. Αυτό εξυπηρετεί τον σκοπό τού να 
εξασφαλίζεται η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών και να υπάρχει δυνατότητα διάκρισης 
μεταξύ των εν λόγω δικηγόρων και των δικηγόρων του κράτους μέλους υποδοχής που 
ασκούν δραστηριότητες υπό τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους αυτού1. 

Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα για δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα με τον 
επαγγελματικό τίτλο του κράτους καταγωγής τους να αποκτούν το δικαίωμα να φέρουν τον 
τίτλο του κράτους μέλους υποδοχής, εφόσον αποδεικνύουν τριετή τουλάχιστον πραγματική 
και τακτική επαγγελματική δραστηριότητα στο κράτος μέλος υποδοχής και στον τομέα του 
δικαίου του κράτους μέλους. Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 της οδηγίας. 

Οι δικηγόροι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν άμεσο δικαίωμα χρήσης του 
επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους υποδοχής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την 
αναγνώριση του επαγγελματικού τους τίτλου στο πλαίσιο της οδηγίας σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων2. Η αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος υποδοχής 
θα είναι υποχρεωμένη να εξετάσει τους τίτλους που αποκτήθηκαν στο κράτος μέλος 
καταγωγής και μπορεί να επιβάλει αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτούντα προτού του 
χορηγήσει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα επί ίσοις όροις με τους δικηγόρους που 
έλαβαν τα προσόντα τους στο κράτος μέλος υποδοχής.

Η Επιτροπή θα ήθελε επίσης να παραπέμψει τον αναφέροντα στις πρόσθετες παρατηρήσεις 
της σε σχέση με την αναφορά 0720/2010 για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το 
νομοθετικό πλαίσιο της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων.

Συμπέρασμα

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

                                               
1 Βλέπε αιτιολογική σκέψη (9) της οδηγίας.
2 Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 225 της 30.9.2005, σ. 22-142.)


