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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 2474/2013 της Alina Frimu, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διαγραφή δικηγόρων που έχουν την έδρα τους στην Ιταλία και είναι μέλη 
του δικηγορικού συλλόγου Bota της Ρουμανίας

Αναφορά αριθ. 2476/2013 του G. C. ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση της Ιταλίας να εγγράφει στο μητρώο της δικηγόρους του 
δικηγορικού συλλόγου Bota, ο οποίος ανήκει στην ένωση UNBR της 
Ρουμανίας 

Αναφορά αριθ. 2484/2013του Alessandro Pietri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με δικηγόρους του δικηγορικού συλλόγου Bota της Ρουμανίας, οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς 2474/2013

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το Consiglio Nazionale Forense (Εθνικό Συμβούλιο 
Δικηγορικών Συλλόγων) ζήτησε με εγκύκλιό του τη διαγραφή των δικηγόρων που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ιταλία και προέρχονται από την ένωση δικηγορικών συλλόγων Bota της 
Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR) από τα μητρώα δικηγόρων στην Ιταλία.  
Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι ο εν λόγω επαγγελματικός φορέας της Ρουμανίας 
κρίθηκε παράνομος, όπως επιβεβαίωσε επίσης με σημείωμά του το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
της Ρουμανίας.

Αντίθετα, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο εν λόγω φορέας ιδρύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τον 
ρουμανικό νόμο 51/59 του 2003, ενώ άλλες ρουμανικές ενώσεις δικηγορικών συλλόγων 
(UNBR) έχουν προφανώς καταδικαστεί για χειραγώγηση διαγωνισμών.   Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο Bota 
ασκούν το επάγγελμά τους σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία, το Βέλγιο και 
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η Δανία.

Περίληψη της αναφοράς 2476/2013

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το Consiglio Nazionale Forense (Εθνικό Συμβούλιο 
Δικηγορικών Συλλόγων) ζήτησε με εγκύκλιό του τη διαγραφή των δικηγόρων που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ιταλία και προέρχονται από τον δικηγορικό σύλλογο Bota της Unionea 
National a Baroulilor din Romania από τα μητρώα των δικηγόρων στην Ιταλία. Αυτό πιθανώς 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο εν λόγω επαγγελματικός φορέας της Ρουμανίας κρίθηκε 
παράνομος, όπως επιβεβαίωσε επίσης με σημείωμά του το Υπουργείο Δικαιοσύνης της 
Ρουμανίας.

Αντίθετα, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο εν λόγω φορέας ιδρύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τον 
ρουμανικό νόμο 51/59 του 2003, ενώ άλλες ρουμανικές ενώσεις δικηγορικών συλλόγων 
(UNBR) έχουν προφανώς καταδικαστεί για χειραγώγηση διαγωνισμών. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο Bota 
ασκούν το επάγγελμά τους σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία, το Βέλγιο και 
η Δανία.

Περίληψη της αναφοράς 2484/2013

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το Consiglio Nazionale Forense (Εθνικό Συμβούλιο 
Δικηγορικών Συλλόγων) ζήτησε με εγκύκλιό του τη διαγραφή των δικηγόρων που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ιταλία και προέρχονται από τον δικηγορικό σύλλογο Bota της Unionea 
National a Baroulilor din Romania από τα μητρώα των δικηγόρων στην Ιταλία. Αυτό πιθανώς 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο εν λόγω επαγγελματικός φορέας της Ρουμανίας κρίθηκε 
παράνομος, όπως επιβεβαίωσε επίσης με σημείωμά του το Υπουργείο Δικαιοσύνης της 
Ρουμανίας. 

Αντίθετα, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι ο εν λόγω φορέας ιδρύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τον 
ρουμανικό νόμο 51/59 του 2003, ενώ άλλες ρουμανικές ενώσεις δικηγορικών συλλόγων 
(UNBR) έχουν προφανώς καταδικαστεί για χειραγώγηση διαγωνισμών.   Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται επίσης ότι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο Bota 
ασκούν το επάγγελμά τους σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία, το Βέλγιο και 
η Δανία.

2. Παραδεκτό

Οι αναφορές 2474/2013, 2476/2013 και 2484/2013 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 
Οκτωβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, 
του Κανονισμού).

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

Αναφορές 2474/2013, 2476/2013 και 2484/2013

Ως προκαταρκτική παρατήρηση, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι τα ερωτήματα που 
τέθηκαν από τους αναφέροντες είναι ίδια και στις τρεις αναφορές.
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Η Επιτροπή έχει λάβει πολλές καταγγελίες σχετικά με το θέμα της πρόσβασης και της 
άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου στη Ρουμανία, καθώς και σε άλλα κράτη μέλη. 
Ορισμένες από αυτές τις καταγγελίες προέρχονται από δικηγόρους οι οποίοι, αφού 
απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα στη Ρουμανία, θέλησαν να εγκατασταθούν στην 
Ιταλία. Φαίνεται ότι υπάρχουν σήμερα αρκετές Ενώσεις Δικηγορικών Συλλόγων που 
δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία: η Εθνική Ένωση των Ρουμανικών Συλλόγων (UNBR) και 
η λεγόμενη Εθνική Ένωση Ρουμανικών Συλλόγων - δομή Bota. Με βάση τις πληροφορίες 
που παρέχονται στις καταγγελίες, φαίνεται ότι η νομιμότητα της τελευταίας έχει 
αμφισβητηθεί σε σημείωμα που απηύθυνε το ρουμανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και, ως εκ τούτου, έχει απαγορευτεί στους 
δικηγόρους, μέλη της UNBR - Bota η άσκηση του επαγγέλματός τους στα εν λόγω κράτη 
μέλη.

Παρά την αναθεώρηση του νόμου 51/1995 σχετικά με την οργάνωση και άσκηση του 
επαγγέλματος του δικηγόρου στη Ρουμανία, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 255/20041, 
καθώς και σειρά δικαστικών αποφάσεων επί του θέματος (συμπεριλαμβανομένων των 
αποφάσεων από το ρουμανικό Ανώτατο Δικαστήριο), υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον 
αφορά τα πρόσωπα, τη νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του δικηγόρου, κατά την 
έννοια των οδηγιών 98/5/ΕΚ2 και 77/249/ΕΟΚ3 του Συμβουλίου, σύμφωνα με το ρουμανικό 
δίκαιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επισημανθεί ότι οι οδηγίες 98/5/ΕΚ και 77/249/ΕΟΚ, 
καθορίζουν τις λεπτομέρειες για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος σε άλλο κράτος 
μέλος, αντίστοιχα, για την εγκατάσταση ή την παροχή υπηρεσιών, όπου παρέχεται πρόσβαση 
βάσει του επαγγελματικού τίτλου του άλλου κράτους μέλους. Η οδηγία 98/5/ΕΚ προβλέπει 
ένα πλαίσιο για την εγκατάσταση των δικηγόρων σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο 
απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
πλήρους ένταξης στο επάγγελμα του δικηγόρου του κράτους μέλους υποδοχής, με το 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον επαγγελματικό τίτλο του εν λόγω κράτους μέλους, η οδηγία 
77/249/ΕΟΚ αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση από 
δικηγόρους οι οποίοι δεν έχουν την πρόθεση να ενταχθούν πλήρως στο επάγγελμα στο 
κράτος μέλος υποδοχής.

Αν και οι ακριβείς οργανωτικές ρυθμίσεις του δικηγορικού επαγγέλματος και οι επιπτώσεις 
που μπορεί να έχουν παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, οποιαδήποτε 

                                               
1 Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφοι 2 και 3 του νόμου 51/1995 σχετικά με την οργάνωση και άσκηση του 
επαγγέλματος του δικηγόρου στη Ρουμανία (όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 255/2004):
"[…]
(2) Το επάγγελμα του δικηγόρου ασκείται μόνο από δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του 
Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλη, Σύλλογος που είναι μέλος της Εθνικής Ένωσης Ρουμανικών 
Συλλόγων, εφεξής «UNBR».
(3) Η ενσωμάτωση και λειτουργία του Συλλόγου εκτός UNBR απαγορεύεται. Ενσωμάτωση και καταχώριση των 
εν λόγω συλλόγων είναι άκυρη. Η ακυρότητα μπορεί να διαπιστωθεί αυτεπαγγέλτως."
2 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 διαφορετικό από εκείνο στο 
οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος, ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 36.
3 Οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1977 περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ L 78, 26.3.1977 της σ. 17).
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συστηματική ανασφάλεια δικαίου ως προς τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματικούς φορείς 
των δικηγόρων και ως προς τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος από τα μέλη τους έχει 
άμεση επίδραση στην εύρυθμη λειτουργία της νομοθεσίας της ΕΕ, δηλαδή τις οδηγίες 
77/249/ΕΚ και 98/5/ΕΚ, καθώς και για τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ να ασκούν 
πλήρως τις ελευθερίες που τους παρέχονται βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί το ζήτημα και να προσδιορίσει τους επαγγελματίες που επιτρέπεται να 
ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του δικηγόρου, καθώς και τα νομικές οντότητες στη Ρουμανία, 
που θεωρούνται «αρμόδιες αρχές» κατά την έννοια της οδηγίας 98/5/ΕΚ και της οδηγίας 
77/249/ΕΟΚ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να 
αποσαφηνιστεί το ζήτημα και να προσδιοριστούν οι επαγγελματίες, που επιτρέπεται να 
ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του δικηγόρου. Η Επιτροπή θα παραμείνει σε επιφυλακή για το 
σημαντικό αυτό θέμα.


