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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2035/2013, του Graziano Benedetto, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη χρήση διπλών επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε 
περισσότερα από ένα κράτη μέλη βάσει της οδηγίας 98/5/ΕΚ 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ιταλός δικηγόρος και μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Foggia, ενώ 
παράλληλα ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στην Ισπανία και είναι μέλος του δικηγορικού 
συλλόγου της Sant Feliu de Llobregat.   Για να παραστεί ενώπιον του ανώτατου εφετείου της 
Ιταλίας, δηλαδή του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, απαιτείται άδεια, σε αντίθεση με 
την Ισπανία όπου η εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο επαρκεί για την άσκηση από έναν 
δικηγόρο του δικαιώματος παραστάσεως ενώπιον δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του 
Ανώτατου Δικαστηρίου. 

Ο αναφέρων επιθυμεί να μάθει κατά πόσο οι κανόνες της ΕΕ του παρέχουν το δικαίωμα να 
παρίσταται ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Ιταλίας βάσει των ισπανικών του 
επαγγελματικών προσόντων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Αυγούστου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Το ζήτημα που τέθηκε από τον αναφέροντα φαίνεται να σχετίζεται με την χρήση 
επαγγελματικών τίτλων αποκτηθέντων σε διάφορα κράτη μέλη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος 
της αναφοράς, και ειδικότερα του δικαιώματος ενός δικηγόρου, μέλος του ισπανικού και του 
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ιταλικού δικηγορικού συλλόγου, να εκπροσωπεί,  ως ισπανός δικηγόρος, σε προσωρινή ή 
περιστασιακή βάση, πελάτες ενώπιον του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου της Ιταλίας. 

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν, ο αναφέρων έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό 
του τίτλο δικηγόρου στην Ιταλία και έχει καταχωρισθεί δεόντως στον ιταλικό δικηγορικό 
σύλλογο ως «Avvocato ordinario».  Ωστόσο, ο ιταλικός τίτλος σπουδών του δεν του παρέχει 
το δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και άλλων 
ανώτερων δικαστηρίων στην Ιταλία.

Ταυτόχρονα, ο αναφέρων φαίνεται εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο στην Ισπανία και η 
ιδιότητα αυτή του παρέχει το δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου 
στο εν λόγω κράτος μέλος, περιλαμβανομένου και του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας.  
Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο αναφέρων θέτει το ερώτημα κατά πόσο ένα πρόσωπο που έχει 
δύο επαγγελματικούς τίτλους μπορεί να τους χρησιμοποιεί σε ολόκληρη την ΕΕ, και εάν το 
εν λόγω πρόσωπο, κάνοντας χρήση μόνο του ισπανικού του τίτλου σύμφωνα με την οδηγία 
77/249/ΕΟΚ, θα μπορούσε να ασκήσει περιστασιακά το δικαίωμα παράστασης ενώπιον του 
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και άλλων ανώτερων δικαστηρίων στην Ιταλία. 

Η Επιτροπή εξέτασε την αναφορά με βάση τις παρασχεθείσες σε αυτήν πληροφορίες. 
Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την ειδική 
περίπτωση του αναφέροντος, η παρούσα απάντηση θα περιοριστεί σε γενικές παρατηρήσεις, 
και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως οριστικό πόρισμα για την εφαρμογή του ευρωενωσιακού 
δικαίου στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Οι οδηγίες 98/5/ΕΚ και 77/249/ΕΟΚ καθορίζουν τις λεπτομέρειες για την άσκηση του 
επαγγέλματος του δικηγόρου σε κράτος μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο ο δικηγόρος 
απέκτησε τα επαγγελματικά του προσόντα. Οι ανωτέρω οδηγίες αφορούν, αντιστοίχως, τη 
μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος ή την προσωρινή παροχή υπηρεσιών βάσει του 
επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους καταγωγής του.

Ως εκ τούτου, η οδηγία 98/5/ΕΚ παρέχει ένα πλαίσιο για τη μόνιμη άσκηση του δικηγορικού 
επαγγέλματος σε κράτος μέλος διαφορετικό του κράτους στο οποίο αποκτήθηκαν τα 
επαγγελματικά προσόντα. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία  επίσης προβλέπει, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας δικηγόρος μπορεί να ενσωματωθεί 
πλήρως στο νομικό επάγγελμα του κράτους μέλους υποδοχής με το δικαίωμα να 
χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό τίτλο του εν λόγω κράτους μέλους. 

Αντιθέτως, η οδηγία 77/249/ΕΟΚ αφορά μόνο την προσωρινή παροχή υπηρεσιών σε ένα 
κράτος μέλος υποδοχής από δικηγόρους που δεν προτίθενται να ενταχθούν πλήρως στο 
επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση του τίτλου διέπεται 
από το άρθρο 3 της οδηγία 77/249/ΕΟΚ, το οποίο προβλέπει ότι ο παρέχων τις υπηρεσίες 
δικηγόρος χρησιμοποιεί τον επαγγελματικό του τίτλο, στη γλώσσα ή σε μια από τις γλώσσες 
του κράτους μέλους προελεύσεως, με την ένδειξη της επαγγελματικής οργανώσεως στην 
οποία ανήκει ή του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου ασκεί το λειτούργημά του σύμφωνα με 
τη νομοθεσία αυτού του κράτους.

Και οι δύο οδηγίες προβλέπουν ειδικούς κανόνες σχετικά με την εκπροσώπηση πελατών σε 
νομικές διαδικασίες στο κράτος μέλος υποδοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Κατ’ ουσίαν, οι δικηγόροι που ασκούν το 
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επάγγελμα με τον επαγγελματικό τίτλο του κράτους καταγωγής τους μπορεί να κληθούν να 
ενεργούν σε συνεργασία με δικηγόρο του κράτους μέλους υποδοχής ο οποίος ασκεί την 
δραστηριότητά του ενώπιον του δικαστηρίου που επελήφθη της υποθέσεως. Στο πλαίσιο 
αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η ιταλική νομοθεσία περιορίζει 
την πρόσβαση ειδικευμένων δικηγόρων στα ανώτατα δικαστήρια. Για να είναι σε θέση ένας 
δικηγόρος να παρίστανται ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Ιταλία, πρέπει να πληροί 
ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την καταχώριση, πρέπει να έχει πρόσθετη εμπειρία σε 
δικηγορικό γραφείο δικηγόρου με δικαίωμα παράστασης ενώπιον του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου, και να έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε σχετικές εξετάσεις. Εναλλακτικά, οι 
δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο για 8 χρόνια και έχουν 
παρακολουθήσει με επιτυχία σειρά μαθημάτων που οργανώνει μία ειδική Σχολή Δικηγόρων, 
μπορούν επίσης να παρίστανται ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.
Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 77/249/ΕΟΚ, για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
οι οποίες αφορούν την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση πελάτου ενώπιον δικαστηρίου, ένα 
κράτος μέλος δύναται να επιβάλει στους αλλοδαπούς δικηγόρους 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, καθώς επίσης να ενεργούν σε συνεργασία με δικηγόρο του κράτους 
μέλους υποδοχής ο οποίος ασκεί τη δραστηριότητά του ενώπιον του δικαστηρίου που 
επελήφθη της υποθέσεως και ο οποίος θα ήταν, κατά περίπτωση, υπόλογος στην αρχή αυτή, ή 
με ειδικευμένο δικηγόρο που ασκεί τη δραστηριότητά του ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου. 

Στην απόφασή του στην υπόθεση 427/85, Επιτροπή κατά Γερμανίας, το Δικαστήριο έκρινε 
ότι η υποχρέωση την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν σε παρέχοντα υπηρεσίες 
δικηγόρο να ενεργεί σε συνεργασία με δικηγόρο που ασκεί την δραστηριότητά του ενώπιον 
του δικαστηρίου αποσκοπεί να παράσχει στον πρώτο την απαραίτητη στήριξη που θα του 
επιτρέψει να ενεργήσει εντός ενός δικαιοδοτικού συστήματος διαφορετικού από αυτό με το 
οποίο ήταν εξοικειωμένος και να διαβεβαιώσει την οικεία δικαστική αρχή ότι είχε πράγματι 
αυτή τη στήριξη και ότι, ως εκ τούτου, ήταν σε θέση να συμμορφωθεί πλήρως προς τους 
εφαρμοστέους διαδικαστικούς και δεοντολογικούς κανόνες.  

Για να επωφεληθεί ένας δικηγόρος από τις διατάξεις της οδηγίας 77/249/ΕΚ, πρέπει να είναι 
επαγγελματικά εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος. Έτσι, για να είναι σε θέση ο 
αναφέρων να παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του ισπανικού επαγγελματικού τίτλου του, πρέπει 
να είναι επαγγελματικά εγκατεστημένος στην Ισπανία και η δραστηριότητά του στο κράτος 
μέλος υποδοχής να μην έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, 
όσον αφορά τη διάρκεια, τη συχνότητα, την κανονικότητα και τη συνέχειά της.  

Μολονότι η οδηγία 77/249/ΕΟΚ δεν ορίζει σαφώς τη διάρκεια ή την κανονικότητα της 
παροχής των υπηρεσιών, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέπτυξε κριτήρια ιδίως 
στην υπόθεση Gebhardt. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η προσωρινή ή περιστασιακή φύση 
της παροχής υπηρεσιών καθορίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάρκεια, τη συχνότητα, την κανονικότητα και τη συνέχειά της. 

Ένα τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό σημείο αφορά την υπενθύμιση ότι, σύμφωνα με 
πάγια νομολογία, οι πολίτες δεν μπορούν να επικαλούνται δολίως ή καταχρηστικώς τους 
κανόνες του δικαίου της Ένωσης (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις Halifax κ.λπ., υπόθεση C 
255/02, και ιδίως τις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C 58/13 και C 59/13 Torresi). 
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Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην αναφορά, μπορεί να συναχθεί ότι ένας 
δικηγόρος, νόμιμα εγκατεστημένος στην Ισπανία, ο οποίος είναι κάτοχος τόσο του ισπανικού 
όσο και του ιταλικού επαγγελματικού νομικού τίτλου, μπορεί να χρησιμοποιεί τον ισπανικό 
επαγγελματικό τίτλο του προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες στην Ιταλία. Ωστόσο, ενδέχεται 
να ζητηθεί από δικηγόρο, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες ενώπιον του ιταλικού ανώτατου 
ακυρωτικού δικαστηρίου κάνοντας χρήση του ισπανικού τίτλου του, να συνεργασθεί με 
ειδικευμένο δικηγόρο που ασκεί τη δραστηριότητά του ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου. 


