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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα εγείρει το ζήτημα των μη ισπανών «αυτοαπασχολούμενων» 
δικηγόρων που είναι εγκατεστημένοι στην Ιταλία και των πιθανών διακρίσεων σε σχέση με 
τις επαγγελματικές αμοιβές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα επιθυμεί να μάθει τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με 
ενδεχόμενη ύπαρξη διακρίσεων μεταξύ δύο διαφορετικών κατηγοριών δικηγόρων που είναι 
εγγεγραμμένοι και στην Ισπανία και στην Ιταλία για σκοπούς εξάσκησης του επαγγέλματος 
στην Ιταλία υπό τον ισπανικό επαγγελματικό τίτλο, σύμφωνα με την οδηγία 98/5/EΚ. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στην 
Ισπανία ως «μη μισθωτοί» (por cuenta propria) υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρους και 
κοινωνικές εισφορές στην Ισπανία, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι ως «μισθωτοί» (por cuenta 
ajena) είναι σε θέση να μην πληρώνουν φόρους και κοινωνικές εισφορές σε καμία χώρα. Ο 
αναφέρων/Η αναφέρουσα αμφισβητεί τη νομιμότητα της δεύτερης κατηγορίας 
εγγεγραμμένων δικηγόρων ισχυριζόμενος/η ότι οι δηλώσεις που αναφέρονται στην 
κατάστασή τους στην Ιταλία προκειμένου να εγγραφούν ως μισθωτοί στην Ισπανία, είναι 
αντίθετες προς τον ιταλικό νόμο και, κατά συνέπεια, δεν είναι έγκυρες. 
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Το άρθρο 6 της οδηγίας 98/5/EΚ1 προβλέπει ότι οι δικηγόροι που εγκαθίστανται σε κράτος 
μέλος διάφορο εκείνου στο οποίο απέκτησαν τα προσόντα, υπό τον επαγγελματικό τίτλο του 
κράτους μέλους καταγωγής, πρέπει να τηρούν τους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς 
κανόνες και των δύο κρατών μελών. Στο άρθρο 13 η οδηγία υποχρεώνει επίσης την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής να 
συνεργάζονται στενά μεταξύ τους για να αποφεύγονται τυχόν καταστρατηγήσεις των 
διατάξεών της με σκοπό τη μη εφαρμογή των κανόνων που ισχύουν στα δύο κράτη μέλη.

Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος καθορίζει ελεύθερα τους επαγγελματικούς και δεοντολογικούς 
κανόνες που ισχύουν στο έδαφός του, εάν και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς το δίκαιο της 
Ένωσης, και συγκεκριμένα θέτει φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών. 
Εξαρτάται από την αρμόδια αρχή του κάθε κράτους μέλους να διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
με το εθνικό δίκαιο και τους ισχύοντες επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες. Κατά 
συνέπεια, η όποια παραβίαση του εθνικού δικαίου ή των επαγγελματικών και δεοντολογικών 
κανόνων και στα δύο κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το δίκαιο του 
εκάστοτε κράτους μέλους, καθώς και να κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή του έτερου 
κράτους μέλους στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο επαγγελματίας. 

Από τη στιγμή που η αναφορά δεν εγείρει ζητήματα όσον αφορά τη συμμόρφωση της 
ισπανικής ή της ιταλικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση 
να προβεί σε περαιτέρω σχόλια. Η επιβολή των σχετικών εθνικών κανόνων είναι 
αρμοδιότητα των ισπανικών και ιταλικών αρχών. 

Συμπέρασμα 

Εξαρτάται από τις ισπανικές και ιταλικές αρχές να διασφαλίζουν τη νομιμότητα της εγγραφής 
των δικηγόρων σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά δίκαια και τους επαγγελματικούς και 
δεοντολογικούς κανόνες, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους σε περίπτωση 
παραβίασης του εθνικού δικαίου ή των επαγγελματικών και δεοντολογικών κανόνων στο 
εκάστοτε κράτος μέλος, με στόχο την αποφυγή περιπτώσεων φοροδιαφυγής ή μη 
συμμόρφωσης προς τους κανόνες δεοντολογίας.

                                               
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.


