
CM\876891EL.doc PE472.163v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

6.9.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0298/2011 , του Graziano Benedetto, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η υποχρέωση που προβλέπεται από τον νόμο 31 της Ιταλίας της 9ης 
Φεβρουαρίου 1982, ο οποίος απαιτεί οι δικηγόροι της ΕΕ να χρησιμοποιούν τον 
επαγγελματικό τους τίτλο στη γλώσσα του κράτους καταγωγής τους, συνιστά εμπόδιο στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων.

Δηλώνει επίσης ότι η υποχρέωση να ενεργούν από κοινού/στο πλαίσιο συμφωνίας με 
δικηγόρο από το κράτος υποδοχής συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
δικηγόρων της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011.

Με το ζήτημα των επαγγελματικών τίτλων ασχολήθηκε η Επιτροπή στις παρατηρήσεις της 
σχετικά με την αναφορά 1580/2010. 

Όσον αφορά την υποχρέωση οι δικηγόροι να ενεργούν κατόπιν συμφωνίας με δικηγόρο του 
κράτους μέλους υποδοχής, οι διατάξεις της ιταλικής νομοθεσίας φαίνεται να συνάδουν με την 
οδηγία 77/249/ΕΟΚ και την οδηγία 98/5/ΕΚ. 

Στο άρθρο 5 της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ ορίζεται ότι:
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Για την άσκηση των δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση πελάτου ενώπιον δικαστηρίου, κάθε κράτος μέλος δύναται να επιβάλει στους 
δικηγόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 ως προϋπόθεση:
- να εμφανίζονται ενώπιον του προέδρου του δικαστηρίου και, κατά περίπτωση ενώπιον 
του προέδρου του αρμοδίου δικηγορικού συλλόγου στο κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα 
με τους τοπικούς κανόνες ή τις τοπικές συνήθειες,
- να ενεργούν κατόπιν συμφωνίας, είτε με δικηγόρο που ασκεί την δραστηριότητά του 
ενώπιον του δικαστηρίου που επελήφθη της υποθέσεως και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος, 
ενδεχομένως έναντι του δικαστηρίου αυτού, είτε με «avoue» ή «procuratore» που ασκεί 
την δραστηριότητά του ενώπιον του δικαστηρίου αυτού.

Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 98/5/ΕΚ ορίζεται ότι:

Για την άσκηση των δραστηριοτήτων εκπροσώπησης και υπεράσπισης ενός πελάτη 
ενώπιον δικαστηρίου και στο μέτρο που το δίκαιο του κράτους μέλους υποδοχής 
επιφυλάσσει τις δραστηριότητες αυτές στους δικηγόρους που ασκούν επάγγελμα υπό 
επαγγελματικό τίτλο του κράτους αυτού, το τελευταίο μπορεί να επιβάλει στους 
δικηγόρους που εργάζονται υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής να ενεργούν 
κατόπιν συμφωνίας είτε με έναν δικηγόρο που ασκεί τη δραστηριότητά του ενώπιον του 
δικαστηρίου που επελήφθη της υποθέσεως και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος, εάν 
χρειαστεί, έναντι του δικαστηρίου αυτού, είτε με έναν «avoué» που ασκεί τη 
δραστηριότητά του ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου.

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε αξιολόγηση του νομικού πλαισίου για την κινητικότητα 
των δικηγόρων στην ενιαία αγορά. Ένας από τους στόχους αυτής της άσκησης είναι να 
αξιολογηθεί κατά πόσον εξακολουθούν να είναι συναφείς ορισμένες διατάξεις των δύο 
οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης οι δικηγόροι να ενεργούν κατόπιν 
συμφωνίας με έναν τοπικό δικηγόρο. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα είναι διαθέσιμα 
μέχρι τα τέλη του 2012.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για «εκστρατεία στην Ιταλία κατά των ενδοκοινοτικών δικηγόρων 
που έχουν αποκτήσει τίτλο εκτός Ιταλίας». Η Επιτροπή είναι ενήμερη για ορισμένες 
πρακτικές των αρμόδιων ιταλικών αρχών οι οποίες φαίνεται να αντιβαίνουν στη νομοθεσία 
της ΕΕ και, συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 της οδηγίας 98/5/ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 
λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες οι αρμόδιες ιταλικές αρχές 
συμμορφώνονται προς την οδηγία. Εντούτοις, αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Ιταλίας να 
εφαρμόζει κανόνες, όπως οι κανόνες σχετικά με τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου ή η 
υποχρέωση να ενεργούν οι δικηγόροι κατόπιν συμφωνίας με έναν τοπικό δικηγόρο, οι οποίοι 
είναι συμβατοί με το δίκαιο της ΕΕ.

Συμπέρασμα

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


