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Ο∆ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 16ηr Vεβρουαρ�ου 1998

για τη διευκ�λυνση τηr µ�νιµηr �σκησηr του δικηγορικο� επαγγ�λµατοr σε κρ�τοr µ�λοr
δι�φορο εκε�νου στο οπο�ο αποκτ�θηκε ο επαγγελµατικ�r τ�τλοr

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr τα �ρθρα 49 και 57 παρ�γραφοr 1 και παρ�γρα-
φοr 2 πρ�το και τρ�το εδ�φιο,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Επιτροπ�r (2),

Αποφασ�ζονταr σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 189
Β τηr συνθ�κηr (3),

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι, δυν�µει του �ρθρου 7 Α τηr συνθ�κηr, η εσωτε-
ρικ� αγορ� περιλαµβ�νει �να χ�ρο χωρ�r εσωτερικ�
σ�νορα και �τι, σ�µφωνα µε το �ρθρο 3 στοιχε�ο γ)
τηr συνθ�κηr, η εξ�λειψη, µεταξ� των κρατ�ν µελ�ν,
των εµποδ�ων στην ελε�θερη κυκλοφορ�α των
προσ�πων και των υπηρεσι�ν αποτελε� �ναν απ�
τουr στ�χουr τηr Κοιν�τηταr· �τι για τουr υπηκ�ουr
των κρατ�ν µελ�ν συνεπ�γεται ειδικ�τερα τη δυνα-
τ�τητα �σκησηr ανεξ�ρτητηr � �µµισθηr επαγγελµα-
τικ�r δραστηρι�τηταr σε κρ�τοr µ�λοr διαφορετικ�
απ� εκε�νο �που �χουν αποκτ�σει τα επαγγελµατικ�
τουr προσ�ντα·

(2) �τι �ναr δικηγ�ροr µε πλ�ρωr αναγνωρισµ�νη αυτ�
την ιδι�τητ� του σε �να κρ�τοr µ�λοr δικαιο�ται
εφεξ�r να ζητ� την αναγν�ριση του διπλ�µατ�r του,
προκειµ�νου να εγκατασταθε� σε �λλο κρ�τοr µ�λοr
για να ασκ�σει το επ�γγελµα του δικηγ�ρου υπ� τον
επαγγελµατικ� τ�τλο αυτο� του κρ�τουr µ�λουr,
σ�µφωνα µε την οδηγ�α 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου,
τηr 21ηr ∆εκεµβρ�ου 1988, σχετικ� µε �να γενικ�
σ�στηµα αναγν�ρισηr των διπλωµ�των τριτοβ�θµιαr
εκπα�δευσηr που πιστοποιο�ν επαγγελµατικ� εκπα�-
δευση ελ�χιστηr δι�ρκειαr τρι�ν ετ�ν (4)· �τι η εν
λ�γω οδηγ�α στ�χο �χει την πλ�ρη επαγγελµατικ�
�νταξη του δικηγ�ρου στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r
και δεν αποβλ�πει ο�τε στο να τροποποι�σει τουr
επαγγελµατικο�r καν�νεr που εφαρµ�ζονται στο
κρ�τοr αυτ� ο�τε να απαλλ�ξει το δικηγ�ρο απ� την
εφαρµογ� τουr·

(3) �τι ναι µεν ορισµ�νοι δικηγ�ροι µπορο�ν να εντα-
χθο�ν ταχ�ωr στο επ�γγελµα στο κρ�τοr µ�λοr υπο-
δοχ�r, ιδ�ωr επιτυγχ�νονταr στη δοκιµασ�α επ�ρ-
κειαr �πωr προβλ�πεται απ� την οδηγ�α 89/48/ΕΟΚ,

�λλοι �µωr δικηγ�ροι µε πλ�ρωr αναγνωρισµ�νη
ιδι�τητα πρ�πει να µπορο�ν να ενταχθο�ν µετ� απ�
ορισµ�νο χρονικ� δι�στηµα επαγγελµατικ�r
�σκησηr στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r υπ� τον επαγ-
γελµατικ� τ�τλο καταγωγ�r � να συνεχ�σουν τη
δραστηρι�τητ� τουr υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο
καταγωγ�r·

(4) �τι το χρονικ� αυτ� δι�στηµα πρ�πει να επιτρ�πει
στον δικηγ�ρο να ενταχθε� στο επ�γγελµα στο κρ�-
τοr µ�λοr υποδοχ�r, αφο� εξακριβωθε� �τι �χει επαγ-
γελµατικ� πε�ρα στο εν λ�γω κρ�τοr µ�λοr·

(5) �τι για το θ�µα αυτ� δικαιολογε�ται δρ�ση σε κοινο-
τικ� επ�πεδο, �χι µ�νο επειδ� σε σχ�ση µε το γενικ�
σ�στηµα αναγν�ρισηr προσφ�ρει στουr δικηγ�ρουr
µια ευκολ�τερη λ�ση που τουr επιτρ�πει την �νταξη
στο επ�γγελµα στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r αλλ� και
επειδ�, παρ�χονταr στουr δικηγ�ρουr τη δυνατ�τητα
να ασκο�ν σε µ�νιµη β�ση το επ�γγελµα στο κρ�τοr
µ�λοr υποδοχ�r υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο
καταγωγ�r, ανταποκρ�νεται στιr αν�γκεr των
χρηστ�ν του δικα�ου οι οπο�οι, λ�γω του συνεχ�r
αυξαν�µενου αριθµο� των υποθ�σεων που απορρ�ουν
κυρ�ωr απ� την εωτερικ� αγορ�, αναζητο�ν νοµικ�r
συµβουλ�r κατ� τιr διασυνοριακ�r συναλλαγ�r στιr
οπο�εr συχν� εµπλ�κονται το διεθν�r, το κοινοτικ�
και τα εθνικ� δ�καια·

(6) �τι δρ�ση σε κοινοτικ� επ�πεδο δικαιολογε�ται και
απ� το γεγον�r �τι µ�νον ορισµ�να κρ�τη µ�λη επι-
τρ�πουν �δη στο �δαφ�r τουr την �σκηση δικηγο-
ρικ�ν δραστηριοτ�των, υπ� �λλη µορφ� πλην τηr
παροχ�r υπηρεσι�ν, απ� δικηγ�ρουr που �ρχονται
απ� �λλα κρ�τη µ�λη και ασκο�ν το επ�γγελµα
β�σει του επαγγελµατικο� τουr τ�τλου καταγωγ�r·
�τι, εντο�τοιr, η δυνατ�τητα αυτ�, στα κρ�τη µ�λη
�που υπ�ρχει, υπ�κειται σε πολ� διαφορετικ�r προϋ-
ποθ�σειr �σον αφορ�, για παρ�δειγµα, το πεδ�ο
δραστηρι�τηταr και την υποχρ�ωση εγγραφ�r στα
µητρ�α των αρµοδ�ων αρχ�ν· �τι οι διαφορετικ�r
αυτ�r καταστ�σειr εκφρ�ζονται µε ανισ�τητεr και
στρεβλ�σειr του ανταγωνισµο� µεταξ� των δικη-
γ�ρων των κρατ�ν µελ�ν και αποτελο�ν εµπ�διο για
την ελε�θερη κυκλοφορ�α· �τι µ�νο µια οδηγ�α που
θεσπ�ζει τουr �ρουr �σκησηr του επαγγ�λµατοr, υπ�
�λλη µορφ� πλην τηr παροχ�r υπηρεσι�ν, απ� δικη-
γ�ρουr υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r
ε�ναι ικαν� να επιλ�σει τα προβλ�µατα αυτ� και να
προσφ�ρει σε �λα τα κρ�τη µ�λη τιr �διεr δυνατ�τη-
τεr για τουr δικηγ�ρουr και τουr χρ�στεr του
δικα�ου·

(1) ΕΕ C 128 τηr 24. 5. 1995, σ. 6 και
ΕΕ C 355 τηr 25. 11. 1996, σ. 19.

(2) ΕΕ C 256 τηr 2. 10. 1995, σ. 14.
(3) Γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 19ηr Ιουν�ου 1996

(ΕΕ C 198 τηr 8. 7. 1996, σ. 85). Κοιν� θ�ση του Συµβουλ�ου
τηr 24ηr Ιουλ�ου 1997 (ΕΕ C 297 τηr 29. 9. 1997, σ. 6).
Απ�φαση του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 19ηr Νοεµβρ�ου
1997. Απ�φαση του Συµβουλ�ου τηr 15ηr ∆εκεµβρ�ου 1997.

(4) ΕΕ L 19 τηr 24. 1. 1989, σ. 16.
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(7) �τι η παρο�σα οδηγ�α, σ�µφωνα µε τουr σκοπο�r
τηr, αποφε�γει να ρυθµ�σει αµιγ�r εσωτερικ�r κατα-
στ�σειr και δεν θ�γει τουr εθνικο�r επαγγελµατικο�r
καν�νεr παρ� µ�νο στο µ�τρο που ε�ναι απαρα�τητο
για να επιτ�χει πραγµατικ� τον στ�χο τηr· �τι, ιδ�ωr,
δεν θ�γει τουr εθνικο�r καν�νεr που δι�πουν την
πρ�σβαση στο επ�γγελµα του δικηγ�ρου και την
�σκησ� του υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο του κρ�-
τουr µ�λουr υποδοχ�r·

(8) �τι οι δικηγ�ροι που εµπ�πτουν στιr διατ�ξειr τηr
παρο�σαr οδηγ�αr θα πρ�πει να υποχρεο�νται να
εγγρ�φονται στα µητρ�α τηr αρµ�διαr αρχ�r του
κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r, �στε η τελευτα�α να µπο-
ρε� να βεβαι�νεται �τι τηρο�ν τουr επαγγελµατικο�r
και δεοντολογικο�r καν�νεr του κρ�τουr µ�λουr υπο-
δοχ�r· �τι το αποτ�λεσµα τηr εγγραφ�r αυτ�r �σον
αφορ� τιr δικαστικ�r περιφ�ρειεr, τουr βαθµο�r και
τουr τ�πουr δικαιοδοσ�αr των δικαστηρ�ων εν�πιον
των οπο�ων οι δικηγ�ροι δικαιο�νται να ασκο�ν το
επ�γγελµα, καθορ�ζεται απ� τη νοµοθεσ�α που δι�πει
τουr δικηγ�ρουr του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r·

(9) �τι οι δικηγ�ροι που δεν �χουν ενταχθε� στο επ�γ-
γελµα στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r ε�ναι υποχρεωµ�-
νοι να εργ�ζονται σ’ αυτ� το κρ�τοr υπ� τον επαγ-
γελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r, �στε να εξασφαλ�-
ζεται η σωστ� ενηµ�ρωση των καταναλωτ�ν και να
υπ�ρχει δυνατ�τητα δι�κρισηr µεταξ� των εν λ�γω
δικηγ�ρων και των δικηγ�ρων του κρ�τουr µ�λουr
υποδοχ�r που ασκο�ν δραστηρι�τητεr υπ� τον επαγ-
γελµατικ� τ�τλο του κρ�τουr αυτο�·

(10) �τι θα πρ�πει να επιτρ�πεται στουr δικηγ�ρουr που
εµπ�πτουν στιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδηγ�αr να
παρ�χουν νοµικ�r συµβουλ�r, ιδ�ωr σε θ�µατα
δικα�ου του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r, του κοινοτι-
κο� και διεθνο�r δικα�ου, καθ�r και του δικα�ου του
κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r· �τι αυτ� επιτρεπ�ταν �δη
για την παροχ� υπηρεσι�ν απ� την οδηγ�α 77/249/
ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 22αr Μαρτ�ου 1977, περ�
διευκολ�νσεωr τηr πραγµατικ�r ασκ�σεωr τηr
ελε�θερηr παροχ�r υπηρεσι�ν απ� δικηγ�ρουr (1)· �τι
θα πρ�πει, ωστ�σο, να προβλεφθε�, �πωr στην οδηγ�α
77/249/ΕΟΚ, η δυνατ�τητα να µη συµπεριληφθο�ν
στιr δραστηρι�τητεr των δικηγ�ρων που εργ�ζονται
υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r στο
Ηνωµ�νο Βασ�λειο και την Ιρλανδ�α ορισµ�νεr πρ�-
ξειr στον τοµ�α των ακιν�των και των κληρονοµι�ν·
�τι η παρο�σα οδηγ�α ουδ�λωr θ�γει τιr διατ�ξειr
των κρατ�ν µελ�ν σ�µφωνα µε τιr οπο�εr ορισµ�νεr
δραστητι�τητεr περιορ�ζονται αποκλειστικ� για
επαγγ�λµατα δι�φορα του δικηγ�ρου· �τι θα πρ�πει
επ�σηr να προβλεφθε�, �πωr στην οδηγ�α 77/249/
ΕΟΚ, η δυνατ�τητα του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r να
απαιτε� απ� τον δικηγ�ρο που εργ�ζεται υπ� τον
επαγγελµατικ� του τ�τλο καταγωγ�r, να ενεργε�
κατ�πιν συµφων�αr µε τοπικ� δικηγ�ρο για την
εκπροσ�πηση � υπερ�σπιση εν�r πελ�τη εν�πιον
των δικαστηρ�ων· �τι η υποχρ�ωση να ενεργε� κατ�-

πιν συµφων�αr εφαρµ�ζεται σ�µφωνα µε την ερµη-
νε�α που �δωσε σχετικ� το δικαστ�ριο των Ευρω-
παϊκ�ν Κοινοτ�των, ιδ�ωr µε την απ�φασ� του τηr
25ηr Vεβρουαρ�ου 1988 στην υπ�θεση 427/85 (Επι-
τροπ� κατ� Γερµαν�αr) (2)·

(11) �τι για να εξασφαλιστε� η καλ� λειτουργ�α τηr
δικαιοσ�νηr θα πρ�πει τα κρ�τη µ�λη να �χουν τη
δυνατ�τητα να επιφυλ�σσουν, µε ειδικο�r καν�νεr,
την πρ�σβαση στα αν�τατα δικαστ�ρι� τουr µ�νον
σε ειδικευµ�νουr δικηγ�ρουr, χωρ�r ωστ�σο να εµπο-
δ�ζουν την �νταξη των δικηγ�ρων των κρατ�ν µελ�ν
που πληρο�ν τιr ζητο�µενεr προϋποθ�σειr·

(12) �τι ο δικηγ�ροr που εγγρ�φεται υπ� τον επαγγελµα-
τικ� του τ�τλο καταγωγ�r στο κρ�τοr µ�λοr υπο-
δοχ�r πρ�πει να παραµε�νει εγγεγραµµ�νοr στα
µητρ�α τηr αρµ�διαr αρχ�r του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r, προκειµ�νου να διατηρ�σει την ιδι�τητα
του δικηγ�ρου και να ευεργετηθε� απ� τιr διατ�ξειr
τηr παρο�σαr οδηγ�αr· �τι, για το λ�γο αυτ�, ε�ναι
απαρα�τητη η στεν� συνεργασ�α µεταξ� των αρµο-
δ�ων αρχ�ν, ιδ�ωr στο πλα�σιο ενδεχοµ�νων πειθαρ-
χικ�ν διαδικασι�ν·

(13) �τι οι δικηγ�ροι που εµπ�πτουν στιr διατ�ξειr τηr
παρο�σαr οδηγ�αr δικαιο�νται, ανεξαρτ�τωr τηr
ιδι�τητ�r τουr ωr �µµισθων � ανεξ�ρτητων δικη-
γ�ρων στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r, να ασκο�ν το
επ�γγελµα ωr �µµισθοι στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r
εφ�σον το συγκεκριµ�νο κρ�τοr µ�λοr παρ�χει αυτ�
τη δυνατ�τητα στουr ηµεδαπο�r δικηγ�ρουr·

(14) �τι η παρο�σα οδηγ�α επιτρ�πει στουr δικηγ�ρουr να
ασκο�ν το επ�γγελµ� τουr σε �λλο κρ�τοr µ�λοr υπ�
τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r, µεταξ�
�λλων λ�γων και για να τουr διευκολ�νει να απο-
κτο�ν τον επαγγελµατικ� τ�τλο αυτο� του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r· �τι, δυν�µει των �ρθρων 48 και 52
τηr συνθ�κηr ΕΟΚ, �πωr �χουν ερµηνευθε� απ� το
∆ικαστ�ριο, το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r ε�ναι π�ντοτε
υποχρεωµ�νο να λαµβ�νει υπ�ψη του την επαγγελµα-
τικ� πε�ρα που �χει αποκτηθε� στην επικρ�τει� του·
�τι µετ� απ� τριετ� πραγµατικ� και τακτικ� δραστη-
ρι�τητα στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r και σε θ�µατα
δικα�ου του εν λ�γω κρ�τουr µ�λουr, συµπεριλαµβα-
νοµ�νου του κοινοτικο� δικα�ου, ε�ναι ε�λογο να
τεκµα�ρεται �τι οι δικηγ�ροι αυτο� �χουν αποκτ�σει
τα προσ�ντα που απαιτο�νται για την πλ�ρη �νταξ�
τηr στο δικηγορικ� επ�γγελµα του κρ�τουr µ�λουr
υποδοχ�r· �τι, στο τ�λοr αυτ�r τηr περι�δου, ο δικη-
γ�ροr πρ�πει να ε�ναι σε θ�ση να αποκτ�σει τον
επαγγελµατικ� τ�τλο αυτο� του κρ�τουr εφ�σον µπο-
ρε�, µε την επιφ�λαξη σχετικο� ελ�γχου, να αποδε�ξει
επαγγελµατικ� επ�ρκεια στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r·
�τι ε�ν η τουλ�χιστον τριετ�r πραγµατικ� και
τακτικ� δραστηρι�τητα περιλαµβ�νει µικρ�τερη
δι�ρκεια �σκησηr στον τοµ�α του δικα�ου του κρ�-
τουr µ�λουr υποδοχ�r, η αρµ�δια αρχ� πρ�πει να
λαµβ�νει επ�σηr υπ�ψη κ�θε �λλη γν�ση στον
τοµ�α αυτο� του δικα�ου την οπο�α µπορε� να ελ�γξει
κατ� τη δι�ρκεια συν�ντευξηr· �τι ε�ν δεν αποδει-
κν�εται η πλ�ρωση αυτ�ν των προϋποθ�σεων, η απ�-
φαση τηr αρµ�διαr αρχ�r του εν λ�γω κρ�τουr να µη

(1) ΕΕ L 78 τηr 26. 3. 1977, σ. 17· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε
τελευτα�α απ� την πρ�ξη προσχ�ρησηr του 1994. (2) Συλλογ� ∆ΕΚ 1988, σ. 1123.
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χορηγ�σει τον επαγγελµατικ� τ�τλο αυτο� του κρ�-
τουr σ�µφωνα µε τιr λεπτοµ�ρειεr διευκ�λυνσηr που
συνδ�ονται µε αυτ�r τιr προϋποθ�σειr πρ�πει να ε�ναι
αιτιολογηµ�νη και υποκε�µενη σε προσφυγ� εν�πιον
των δικαστηρ�ων δυν�µει του εσωτερικο� δικα�ου·

(15) �τι οι οικονοµικ�r και επαγγελµατικ�r εξελ�ξειr στην
Κοιν�τητα δε�χνουν �τι η δυνατ�τητα συλλογικ�r
�σκησηr, συµπεριλαµβανοµ�νηr και τηr υπ� µορφ�ν
εν�σεωr, του δικηγορικο� επαγγ�λµατοr καθ�σταται
πραγµατικ�τητα· �τι η �σκηση του επαγγ�λµατοr
υπ� συλλογικ� µορφ� στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r
δεν θα πρ�πει να αποτελε� πρ�σχηµα για την παρεµ-
βολ� εµποδ�ων και κωλυµ�των στην εγκατ�σταση
των δικηγ�ρων που ε�ναι µ�λη τηr οµ�δαr αυτ�r στο
κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r· �τι, ωστ�σο, πρ�πει να επι-
τρ�πεται στα κρ�τη µ�λη να λαµβ�νουν τα
κατ�λληλα µ�τρα για να επιτ�χουν τον θεµιτ� στ�χο
εξασφ�λισηr τηr ανεξαρτησ�αr του επαγγ�λµατοr· �τι
θα πρ�πει να προβλεφθο�ν ορισµ�νεr εγγυ�σειr σε
�λα τα κρ�τη µ�λη που επιτρ�πουν την �σκηση του
επαγγ�λµατοr υπ� συλλογικ� µορφ�,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

�ρθρο 1

Αντικε�µενο, πεδ�ο εφαρµογ�r και ορισµο�

1. Η παρο�σα οδηγ�α �χει ωr στ�χο να διευκολ�νει την
επ� µον�µου β�σεωr �σκηση του επαγγ�λµατοr του δικηγ�-
ρου µε την ιδι�τητα του ελε�θερου επαγγελµατ�α � του
εµµ�σθου σε �λλο κρ�τοr µ�λοr, δι�φορο εκε�νου στο οπο�ο
αποκτ�θηκαν τα επαγγελµατικ� προσ�ντα.

2. Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr νοε�ται ωr:

α) δικηγ�ροr, κ�θε πρ�σωπο, υπ�κοοr εν�r κρ�τουr
µ�λουr, που δικαιο�ται να ασκε� τιr επαγγελµατικ�r του
δραστηρι�τητεr υπ� �ναν απ� τουr ακ�λουθουr επαγ-
γελµατικο�r τ�τλουr:

Β�λγιο: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

∆αν�α: Advokat

Γερµαν�α: Rechtsanwalt

Ελλ�δα: ∆ικηγ�ροr

Ισπαν�α: Abogado/Advocat/Avogado/
Abokatu

Γαλλ�α: Avocat

Ιρλανδ�α: Barrister/Solicitor

Ιταλ�α: Avvocato

Λουξεµβο�ργο: Avocat

Κ�τω Χ�ρεr: Advocaat

Αυστρ�α: Rechtsanwalt

Πορτογαλ�α: Advogado

Vινλανδ�α: Asianajaja/Advokat

Σουηδ�α: Advokat

Ηνωµ�νο Βασ�λειο: Advocate/Barrister/Solicitor·

β) κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r, το κρ�τοr µ�λοr στο οπο�ο ο
δικηγ�ροr απ�κτησε το δικα�ωµα να φ�ρει �ναν απ�
τουr επαγγελµατικο�r τ�τλουr που αναφ�ρονται στο
στοιχε�ο α), προτο� ασκ�σει το επ�γγελµα του δικηγ�-
ρου σε �λλο κρ�τοr µ�λοr·

γ) κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r, το κρ�τοr µ�λοr στο οπο�ο ο
δικηγ�ροr ασκε� επ�γγελµα σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr
τηr παρο�σαr οδηγ�αr·

δ) επαγγελµατικ�r τ�τλοr καταγωγ�r, ο επαγγελµατικ�r
τ�τλοr του κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο ο δικηγ�ροr
απ�κτησε το δικα�ωµα να φ�ρει τον τ�τλο αυτ�ν πριν
ασκ�σει το επ�γγελµα του δικηγ�ρου στο κρ�τοr µ�λοr
υποδοχ�r·

ε) οµ�δα, κ�θε �νωση προσ�πων, µε � χωρ�r νοµικ�
προσωπικ�τητα, που �χει συσταθε� σ�µφωνα µε τη
νοµοθεσ�α εν�r κρ�τουr µ�λουr, στο πλα�σιο τηr
οπο�αr οι δικηγ�ροι ασκο�ν τιr επαγγελµατικ�r τουr
δραστηρι�τητεr συλλογικ� και υπ� κοιν� επωνυµ�α·

στ) σχετικ�r επαγγελµατικ�r τ�τλοr � σχετικ� επ�γγελµα,
κ�θε επαγγελµατικ�r τ�τλοr � επ�γγελµα που υπ�κειται
στην αρµ�δια αρχ�, στα µητρ�α τηr οπο�αr εγγρ�φεται
ο δικηγ�ροr σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr του �ρθρου 3,
και αρµ�δια αρχ�, η εν λ�γω αρχ�.

3. Η παρο�σα οδηγ�α εφαρµ�ζεται τ�σο στουr δικηγ�-
ρουr που ασκο�ν το επ�γγελµα ωr ελε�θεροι επαγγελµατ�εr,
�σο και στουr δικηγ�ρουr που ασκο�ν το επ�γγελµα ωr
�µµισθοι στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r και, υπ� την επιφ�-
λαξη του �ρθρου 8, στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r.

4. Η �σκηση του επαγγ�λµατοr του δικηγ�ρου, κατ� την
�ννοια τηr παρο�σαr οδηγ�αr, δεν αναφ�ρεται στην παροχ�
υπηρεσι�ν που αποτελο�ν αντικε�µενο τηr οδηγ�αr 77/249/
ΕΟΚ.

�ρθρο 2

∆ικα�ωµα �σκησηr του επαγγ�λµατοr υπ� τον επαγγελµα-
τικ� τ�τλο καταγωγ�r

Κ�θε δικηγ�ροr �χει το δικα�ωµα να ασκε� µον�µωr, σε
κ�θε �λλο κρ�τοr µ�λοr και υπ� τον επαγγελµατικ� του
τ�τλο καταγωγ�r, τιr δραστηρι�τητεr του δικηγ�ρου �πωr
καθορ�ζονται στο �ρθρο 5.

Η �νταξη στο επ�γγελµα του δικηγ�ρου του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r υπ�κειται στιr διατ�ξειr του �ρθρου 10.

�ρθρο 3

Εγγραφ� στα µητρ�α τηr αρµ�διαr αρχ�r

1. Ο δικηγ�ροr που επιθυµε� να ασκ�σει επ�γγελµα σε
�λλο κρ�τοr µ�λοr απ� εκε�νο στο οπο�ο απ�κτησε τον
επαγγελµατικ� του τ�τλο ε�ναι υποχρεωµ�νοr να εγγαφε�
στα µητρ�α τηr αρµ�διαr αρχ�r του εν λ�γω κρ�τουr
µ�λουr.
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2. Η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r προβα�-
νει σε εγγραφ� του δικηγ�ρου κατ�πιν προσκοµ�σεωr του
πιστοποιητικο� εγγραφ�r του στα µητρ�α τηr αρµ�διαr
αρχ�r του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r. Μπορε� να απαιτ�σει
να µην �χουν παρ�λθει περισσ�τεροι απ� τρειr µ�νεr απ�
την ηµεροµην�α �κδοσηr του πιστοποιητικο� απ� την αρµ�-
δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r. Ενηµερ�νει για
την εγγραφ� την αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r.

3. Για την εφαρµογ� τηr παραγρ�φου 1:

 στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο και την Ιρλανδ�α, οι δικηγ�ροι
που εργ�ζονται υπ� επαγγελµατικ� τ�τλο διαφορετικ�
απ� εκε�νουr του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου και τηr Ιρλαν-
δ�αr, εγγρ�φονται στα µητρ�α ε�τε τηr αρχ�r που ε�ναι
αρµ�δια για το επ�γγελµα του «barrister» � του «advo-
cate» ε�τε τηr αρχ�r που ε�ναι αρµ�δια για το επ�γ-
γελµα του «solicitor»,

 στο Ηνωµ�νο Βασ�λειο, αρµ�δια αρχ� για �ναν «barri-
ster» τηr Ιρλανδ�αr ε�ναι εκε�νη του επαγγ�λµατοr του
«barrister» � του «advocate» και, για �ναν «solicitor»
τηr Ιρλανδ�αr, εκε�νη του επαγγ�λµατοr του «solicitor»,

 στην Ιρλανδ�α, αρµ�δια αρχ� για �ναν «barrister» �
�ναν «advocate» του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου ε�ναι εκε�νη
του επαγγ�λµατοr του «barrister» και, για �ναν «solici-
tor» του Ηνωµ�νου Βασιλε�ου, εκε�νη του επαγγ�λµατοr
του «solicitor».

4. �ταν η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r
δηµοσιε�ει τα ον�µατα των δικηγ�ρων που ε�ναι εγγεγραµ-
µ�νοι στα µητρ�α τηr, δηµοσιε�ει και τα ον�µατα των
δικηγ�ρων που ε�ναι εγγεγραµµ�νοι δυν�µει τηr παρο�σαr
οδηγ�αr.

�ρθρο 4

�σκηση επαγγ�λµατοr υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο
καταγωγ�r

1. Ο δικηγ�ροr που ασκε� επ�γγελµα στο κρ�τοr µ�λοr
υποδοχ�r υπ� τον επαγγελµατικ� του τ�τλο καταγωγ�r
ε�ναι υποχρωµ�νοr να το ασκε� υπ� τον τ�τλο αυτ�, ο
οπο�οr πρ�πει να ε�ναι διατυπωµ�νοr στη γλ�σσα � σε µ�α
απ� τιr επ�σηµεr γλ�σσεr του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r,
αλλ� κατ� τρ�πο σαφ� και µη επιτρ�ποντα σ�γχυση µε τον
επαγγελµατικ� τ�τλο του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r.

2. Για την εφαρµογ� τηr παραγρ�φου 1, το κρ�τοr µ�λοr
υποδοχ�r δ�ναται να απαιτ�σει απ� τον δικηγ�ρο που
εργ�ζεται υπ� τον επαγγελµατικ� του τ�τλο καταγωγ�r, να
αναφ�ρει την επωνυµ�α τηr επαγγελµατικ�r οργ�νωσηr του
κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r στην οπο�α αν�κει � την ονοµα-
σ�α του δικαστηρ�ου στο οπο�ο επιτρ�πεται να παρ�σταται
κατ’ εφαρµογ� τηr νοµοθεσ�αr του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r. Το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r µπορε� επ�σηr να
ζητ�σει απ� τον δικηγ�ρο που εργ�ζεται υπ� τον επαγγελ-
µατικ� του τ�τλο καταγωγ�r να αναφ�ρει την εγγραφ� του
στα µητρ�α τηr αρµ�διαr αρχ�r του εν λ�γω κρ�τουr
µ�λουr.

�ρθρο 5

Τοµ�αr δραστηρι�τηταr

1. Υπ� την επιφ�λαξη των παραγρ�φων 2 και 3, ο δικη-
γ�ροr που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµατικ� του
τ�τλο καταγωγ�r ασκε� τιr �διεr δραστηρι�τητεr µε τον
δικηγ�ρο που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον ενδεδειγµ�νο επαγ-
γελµατικ� τ�τλο του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r και µπορε�,
ειδικ�τερα, να παρ�χει νοµικ�r συµβουλ�r σε θ�µατα
δικα�ου του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r, του κοινοτικο� και
του διεθνο�r δικα�ου, καθ�r και του δικα�ου του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r. Σε κ�θε περ�πτωση, ο εν λ�γω δικηγ�ροr
τηρε� τουr διαδικαστικο�r καν�νεr που ισχ�ουν στα εθνικ�
δικαστ�ρια.

2. Τα κρ�τη µ�λη, που στην επικρ�τει� τουr επιτρ�πουν
σε συγκεκριµ�νη κατηγορ�α δικηγ�ρων να συντ�σσουν
�γγραφα β�σει των οπο�ων παρ�χεται η εξουσ�α διαχε�ρισηr
τηr περιουσ�αr αποβι�σαντοr, � τα οπο�α αναφ�ρονται
στην κτ�ση � µεταβ�βαση εµπραγµ�των δικαιωµ�των επ�
ακιν�των, και των οπο�ων η σ�νταξη σε �λλα κρ�τη µ�λη
ανατ�θεται αποκλειστικ� σε επαγγ�λµατα διαφορετικ� απ�
εκε�να του δικηγ�ρου, δ�νανται να αποκλε�σουν απ� τιr
δραστηρι�τητεr αυτ�r τουr δικηγ�ρουr που ασκο�ν επ�γ-
γελµα υπ� επαγγελµατικ� τ�τλο καταγωγ�r κτηθ�ντα σε
κ�ποιο απ� τα εν λ�γω κρ�τη µ�λη.

3. Για την �σκηση των δραστηριοτ�των εκπροσ�πησηr
και υπερ�σπισηr εν�r πελ�τη εν�πιον δικαστηρ�ου και στο
µ�τρο που το δ�καιο του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r επιφυ-
λ�σσει τιr δραστηρι�τητεr αυτ�r στουr δικηγ�ρουr που
ασκο�ν επ�γγελµα υπ� επαγγελµατικ� τ�τλο του κρ�τουr
αυτο�, το τελευτα�ο µπορε� να επιβ�λει στουr δικηγ�ρουr
που εργ�ζονται υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο
καταγωγ�r να ενεργο�ν κατ�πιν συµφων�αr ε�τε µε �ναν
δικηγ�ρο που ασκε� τη δραστηρι�τητ� του εν�πιον του
δικαστηρ�ου που επελ�φθη τηr υποθ�σεωr και ο οπο�οr θα
ε�ναι υπε�θυνοr, ε�ν χρειαστε�, �ναντι του δικαστηρ�ου
αυτο�, ε�τε µε �ναν «avoué» που ασκε� τη δραστηρι�τητ�
του εν�πιον του εν λ�γω δικαστηρ�ου.

Ωστ�σο, προr εξασφ�λιση τηr καλ�r λειτουργ�αr τηr
δικαιοσ�νηr, τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να θεσπ�ζουν ειδικο�r
καν�νεr πρ�σβασηr στα αν�τατα δικαστ�ρια, �πωr η
χρησιµοπο�ηση ειδικευµ�νων δικηγ�ρων.

�ρθρο 6

Ισχ�οντεr επαγγελµατικο� και δεοντολογικο� καν�νεr

1. Ανεξ�ρτητα απ� τουr επαγγελµατικο�r και δεοντολο-
γικο�r καν�νεr στουr οπο�ουr υπ�κειται στο κρ�τοr µ�λοr
καταγωγ�r του, ο δικηγ�ροr που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον
επαγγελµατικ� του τ�τλο καταγωγ�r υπ�κειται στουr �διουr
επαγγελµατικο�r και δεοντολογικο�r καν�νεr �πωr οι δικη-
γ�ροι που ασκο�ν επ�γγελµα υπ� τον σχετικ� επαγγελµα-
τικ� τ�τλο του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r, για �λεr τιr
δραστηρι�τητεr που ασκε� στην επικρ�τεια του κρ�τουr
αυτο�.

2. Πρ�πει να εξασφαλ�ζεται η κατ�λληλη εκπροσ�πηση
των δικηγ�ρων που ασκο�ν επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµα-
τικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r, στα επαγγελµατικ� σωµατε�α
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του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r. Η εκπροσ�πηση αυτ� περι-
λαµβ�νει τουλ�χιστον το δικα�ωµα ψ�φου κατ� τιr εκλογ�r
για την αν�δειξη των οργ�νων τουr.

3. Το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r δ�ναται να υποχρε�σει τον
δικηγ�ρο που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµατικ� του
τ�τλο καταγωγ�r ε�τε να συν�ψει ασφ�λεια επαγγελµατικ�r
ευθ�νηr ε�τε να εγγραφε� σε ταµε�ο επαγγελµατικ�ν εγγυ�-
σεων, σ�µφωνα µε τουr καν�νεr τουr οπο�ουr το κρ�τοr
αυτ� ορ�ζει για τιr επαγγελµατικ�r δραστηρι�τητεr που
ασκο�νται στο �δαφ�r του. Εντο�τοιr, ο δικηγ�ροr που
ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµατικ� του τ�τλο
καταγωγ�r απαλλ�σσεται απ� την υποχρ�ωση αυτ� σε
περ�πτωση που αποδε�ξει �τι καλ�πτεται απ� ασφ�λεια �
εγγ�ηση που �χει συσταθε� σ�µφωνα µε τουr καν�νεr του
κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r εφ�σον η εν λ�γω ασφ�λεια �
εγγ�ηση ε�ναι ισοδ�ναµη τ�σο ωr προr τουr �ρουr �σο και
ωr προr την �κταση τηr κ�λυψηr. �ταν η ισοδυναµ�α ε�ναι
µ�νο µερικ�, η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r
δ�ναται να απαιτ�σει τη σ�ναψη συµπληρωµατικ�r ασφ�-
λειαr � εγγ�ησηr για να καλυφθο�ν �σα στοιχε�α δεν καλ�-
πτονται απ� την ασφ�λεια � την εγγ�ηση που �χει συνα-
φθε� σ�µφωνα µε τουr καν�νεr του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r.

�ρθρο 7

Πειθαρχικ�r διαδικασ�εr

1. Σε περ�πτωση µη συµµ�ρφωσηr του δικηγ�ρου, που
ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµατικ� του τ�τλο
καταγωγ�r, προr τιr ισχ�ουσεr στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r
υποχρε�σειr, εφαρµ�ζονται οι δικονοµικο� καν�νεr, οι
κυρ�σειr και οι προσφυγ�r που προβλ�πονται στο κρ�τοr
µ�λοr υποδοχ�r.

2. Πριν κινηθε� πειθαρχικ� διαδικασ�α κατ� του δικηγ�-
ρου που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο
καταγωγ�r, η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r
ενηµερ�νει σχετικ�, το συντοµ�τερο δυνατ�, την αρµ�δια
αρχ� του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r, παρ�χοντ�r τηr �λεr
τιr χρ�σιµεr πληροφορ�εr.

Το πρ�το εδ�φιο εφαρµ�ζεται mutatis mutandis κατ� την
κ�νηση πειθαρχικ�r διαδικασ�αr απ� την αρµ�δια αρχ� του
κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r, η οπο�α ενηµερ�νει σχετικ�
την αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr � των κρατ�ν µελ�ν
υποδοχ�r.

3. Χωρ�r να θ�γονται οι εξουσ�εr τηr αρµ�διαr αρχ�r του
κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r ωr προr την λ�ψη αποφ�σεων, η
εν λ�γω αρχ� συνεργ�ζεται καθ’ �λη τη δι�ρκεια τηr
πειθαρχικ�r διαδικασ�αr µε την αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr
µ�λουr καταγωγ�r. Ειδικ�τερα, το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r
λαµβ�νει τα απαιτο�µενα µ�τρα �στε η αρµ�δια αρχ� του
κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r να µπορ�σει να διατυπ�σει τα
επιχειρ�µατ� τηr εν�πιον τηr αρµ�διαr για την εκδ�καση
τηr προσφυγ�r αρχ�r.

4. Η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r απο-
φασ�ζει για τη συν�χεια που πρ�πει να δοθε�, κατ’ εφαρ-
µογ� των ιδ�ων αυτο� ουσιαστικ�ν και δικονοµικ�ν
καν�νων, στην απ�φαση η οπο�α �χει ληφθε� απ� την αρµ�-
δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r κατ� του δικηγ�ρου
που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµατικ� του τ�τλο
καταγωγ�r.

5. Χωρ�r να αποτελε� αναγκα�α προϋπ�θεση για την απ�-
φαση τηr αρµ�διαr αρχ�r του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r, η
προσωριν� � οριστικ� αφα�ρεση τηr �δειαr ασκ�σεωr επαγ-
γ�λµατοr απ� την αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r συνεπ�γεται αυτ�µατα για τον ενδιαφερ�µενο
δικηγ�ρο την προσωριν� � οριστικ� απαγ�ρευση ασκ�σεωr
του επαγγ�λµατοr υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο καταγωγ�r
στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r.

�ρθρο 8

�σκηση του επαγγ�λµατοr µε την ιδι�τητα του εµµ�σθου

Ο δικηγ�ροr που ε�ναι εγγεγραµµ�νοr στο κρ�τοr µ�λοr
υποδοχ�r υπ� τον επαγγελµατικ� του τ�τλο καταγωγ�r µπο-
ρε� να εργ�ζεται υπ� την ιδι�τητα του �µµισθου δικηγ�ρου
σε �λλο δικηγ�ρο, �νωση � εταιρε�α δικηγ�ρων, � δηµ�σια
� ιδιωτικ� επιχε�ρηση, εφ�σον το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r
το επιτρ�πει στουr δικηγ�ρουr που ε�ναι εγγεγραµµ�νοι υπ�
τον επαγγελµατικ� τ�τλο αυτο� του κρ�τουr µ�λουr.

�ρθρο 9

Αιτιολογ�α και προσφυγ�r

Οι αποφ�σειr απ�ρριψηr � αν�κλησηr τηr εγγραφ�r που
αναφ�ρεται στο �ρθρο 3, καθ�r και οι αποφ�σειr επιβολ�r
πειθαρχικ�ν κυρ�σεων, πρ�πει να αιτιολογο�νται.

Κατ� των αποφ�σεων αυτ�ν µπορε� να ασκηθε� προσφυγ�
εν�πιον των δικαστηρ�ων β�σει του εσωτερικο� δικα�ου.

�ρθρο 10

Εξοµο�ωση µε δικηγ�ρο του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r

1. Ο δικηγ�ροr που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµα-
τικ� του τ�τλο καταγωγ�r και αποδεικν�ει τριετ� τουλ�χι-
στον πραγµατικ� και τακτικ� επαγγελµατικ� δραστη-
ρι�τητα στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r και στον τοµ�α του
δικα�ου του εν λ�γω κρ�τουr µ�λουr, συµπεριλαµβανοµ�νου
του κοινοτικο� δικα�ου, απαλλ�σσεται απ� τουr �ρουr που
προβλ�πονται απ� το �ρθρο 4 παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο β)
τηr οδηγ�αr 89/48/ΕΟΚ για την πρ�σβαση στο επ�γγελµα
του δικηγ�ρου στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r. Με τον �ρο
«πραγµατικ� και τακτικ� επαγγελµατικ� δραστηρι�τητα»
νοε�ται η πραγµατικ� �σκηση τηr δραστηρι�τηταr χωρ�r
�λλη διακοπ�, εκτ�r απ� εκε�νεr που απορρ�ουν απ� την
καθηµεριν� ζω�.
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Εναπ�κειται στον ενδιαφερ�µενο δικηγ�ρο να αποδε�ξει
στην αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r �τι επ�
µια τριετ�α τουλ�χιστον �σκησε πραγµατικ� και τακτικ�
αυτ� τη δραστηρι�τητα στον τοµ�α του δικα�ου του κρ�-
τουr µ�λουr υποδοχ�r. Προr το�το:

α) ο δικηγ�ροr υποβ�λλει στην αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r κ�θε χρ�σιµο στοιχε�ο και �γγραφο,
ιδ�ωr σχετικ� µε τον αριθµ� και τη φ�ση των φακ�λλων
που �χει χειριστε�·

β) η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r µπορε� να
ελ�γξει τον πραγµατικ� και τακτικ� χαρακτ�ρα τηr ασκ-
ηθε�σαr δραστηρι�τηταr και να καλ�σει, εν αν�γκη, τον
δικηγ�ρο να υποβ�λει προφορικ�r � γραπτ�r πρ�σθετεr
εξηγ�σειr � διευκριν�σειr σχετικ� µε τα στοιχε�α και
�γγραφα που αναφ�ρονται στο στοιχε�ο α).

Η απ�φαση τηr αρµ�διαr αρχ�r του κρ�τουr µ�λουr υπο-
δοχ�r να µην χορηγ�σει την απαλλαγ� ε�ν δεν αποδεικν�ε-
ται η πλ�ρωση των απαιτ�σεων που ορ�ζονται στο πρ�το
εδ�φιο, πρ�πει να ε�ναι αιτιολογηµ�νη και υποκε�µενη σε
προσφυγ� εν�πιον των δικαστηρ�ων δυν�µει του εσωτερι-
κο� δικα�ου.

2. Ο δικηγ�ροr που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµα-
τικ� του τ�τλο καταγωγ�r σε κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r µπο-
ρε�, αν� π�σα στιγµ�, να ζητ�σει την αναγν�ριση του
διπλ�µατ�r του σ�µφωνα µε την οδηγ�α 89/48/ΕΟΚ, προ-
κειµ�νου να �χει πρ�σβαση στο επ�γγελµα του δικηγ�ρου
του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r και να το ασκε� υπ� τον
επαγγελµατικ� τ�τλο που αντιστοιχε� στο επ�γγελµα αυτ�
στο εν λ�γω κρ�τοr µ�λοr.

3. Ο δικηγ�ροr που ασκε� επ�γγελµα υπ� τον επαγγελµα-
τικ� του τ�τλο καταγωγ�r και ο οπο�οr αποδεικν�ει τριετ�
τουλ�χιστον πραγµατικ� και τακτικ� επεγγελµατικ�
δραστηρι�τητα στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r, αλλ� µικρ�τερη
δι�ρκεια �σκησηr στον τοµ�α του δικα�ου του συγκεκριµ�-
νου κρ�τουr µ�λουr, µπορε� να λ�βει απ� την αρµ�δια αρχ�
του εν λ�γω κρ�τουr �δεια πρ�σβασηr στο επ�γγελµα του
δικηγ�ρου του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r και �σκησηr του
επαγγ�λµατοr υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο που αντιστοιχε�
σε αυτ� το επ�γγελµα σε αυτ� το κρ�τοr µ�λοr, χωρ�r να
πληρο� τουr �ρουr του �ρθρου 4 παρ�γραφοr 1 στοιχε�ο β)
τηr οδηγ�αr 89/48/ΕΟΚ, εφ�σον πληρο�νται οι προϋποθ�-
σειr και οι �ροι που ακολουθο�ν:

α) η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r λαµβ�νει
υπ�ψη τηr την πραγµατικ� και τακτικ� δραστηρι�τητα
κατ� την ανωτ�ρω περ�οδο, καθ�r και κ�θε γν�ση και
επαγγελµατικ� πε�ρα στον τοµ�α του δικα�ου του κρ�-
τουr µ�λουr υποδοχ�r και κ�θε συµµετοχ� σε µαθ�µατα
� σεµιν�ρια που αφορο�ν το δ�καιο του κρ�τουr µ�λουr
υποδοχ�r, συµπεριλαµβανοµ�νων των επαγγελµατικ�ν
και δεοντολογικ�ν καν�νων·

β) ο δικηγ�ροr παρ�χει στην αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r κ�θε χρ�σιµη πληροφορ�α και
�γγραφο, ιδ�ωr σχετικ� µε τουr φακ�λλουr που �χει χει-
ριστε�. Η αξιολ�γηση τηr πραγµατικ�r και τακτικ�r
δραστηρι�τηταr του δικηγ�ρου στο κρ�τοr µ�λοr υπο-
δοχ�r, �πωr και η αξιολ�γηση τηr ικαν�τητ�r του να

συνεχ�σει την εκε� ασκηθε�σα δραστηρι�τητα, γ�νεται
στο πλα�σιο συν�ντευξηr µε την αρµ�δια αρχ� του κρ�-
τουr µ�λουr υποδοχ�r, αντικε�µενο τηr οπο�αr ε�ναι η
εξακρ�βωση του πραγµατικο� και τακτικο� χαρακτ�ρα
τηr ασκηθε�σαr δραστηρι�τηταr.

Η απ�φαση τηr αρµ�διαr αρχ�r του κρ�τουr µ�λουr υπο-
δοχ�r να µην χορηγ�σει την �δεια ε�ν δεν αποδεικν�εται η
πλ�ρωση των απαιτ�σεων που ορ�ζονται στο πρ�το εδ�φιο,
πρ�πει να ε�ναι αιτιολογηµ�νη και υποκε�µενη σε προσφυγ�
εν�πιον των δικαστηρ�ων δυν�µει του εσωτερικο� δικα�ου.

4. Η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r µπορε�,
µε αιτιολογηµ�νη απ�φαση υποκε�µενη σε προσφυγ� εν�-
πιον των δικαστηρ�ων β�σει του εσωτερικο� δικα�ου, να
αρνηθε� την εφαρµογ� των διατ�ξεων του παρ�ντοr �ρθρου
στον δικηγ�ρο, ε�ν κρ�νει �τι προσβ�λλεται η δηµ�σια
τ�ξη λ�γω, ιδ�ωr, πειθαρχικ�ν δι�ξεων, καταγγελι�ν �
�λλων οιασδ�ποτε φ�σεωr γεγον�των.

5. Οι εκπρ�σωποι τηr αρµ�διαr αρχ�r στουr οπο�ουr ανα-
τ�θεται η εξ�ταση τηr αιτ�σεωr, εξασφαλ�ζουν το απ�ρρητο
των πληροφορι�ν που �χουν στη δι�θεσ� τουr.

6. Ο δικηγ�ροr που εισ�ρχεται στο επ�γγελµα στο κρ�-
τοr µ�λοr υποδοχ�r σ�µφωνα µε τιr προϋποθ�σειr που προ-
βλ�πονται στιr παραγρ�φουr 1, 2 και 3 �χει δικα�ωµα να
χρησιµοποιε�, παρ�λληλα µε τον επαγγελµατικ� τ�τλο που
αντιστοιχε� στο επ�γγελµα του δικηγ�ρου στο κρ�τοr
µ�λοr υποδοχ�r, τον επαγγελµατικ� τ�τλο καταγωγ�r δια-
τυπωµ�νο στην επ�σηµη � σε µ�α απ� τιr επ�σηµεr γλ�σσεr
του κρ�τουr µ�λουr καταγωγ�r.

�ρθρο 11

Συλλογικ� �σκηση του επαγγ�λµατοr

�ταν στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r επιτρ�πεται η συλλογικ�
�σκηση του επαγγ�λµατοr στουr δικηγ�ρουr που εργ�ζο-
νται υπ� τον σχετικ� επαγγελµατικ� τ�τλο, οι ακ�λουθεr
διατ�ξειr ισχ�ουν για τουr δικηγ�ρουr που επιθυµο�ν να
εργασθο�ν υπ’ αυτ�ν τον τ�τλο � που εγγρ�φονται στα
µητρ�α τηr αρµ�διαr αρχ�r:

1. �ναr � περισσ�τεροι δικηγ�ροι που ασκο�ν το επ�γ-
γελµα υπ� τον επαγγελµατικ� τ�τλο καταγωγ�r σε κρ�-
τοr µ�λοr υποδοχ�r και που ε�ναι µ�λη τηr �διαr οµ�δαr
στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r, µπορο�ν να ασκο�ν τιr
επαγγελµατικ�r τουr δραστηρι�τητεr στο πλα�σιο εν�r
υποκαταστ�µατοr � πρακτορε�ου τηr οµ�δαr τουr στο
κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r. Ωστ�σο, �ταν οι θεµελι�δειr
καν�νεr που δι�πουν τη λειτουργ�α τηr οµ�δαr αυτ�r
στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r δεν συµβιβ�ζονται µε τουr
θεµελι�δειr καν�νεr που απορρ�ουν απ� τιr νοµοθετικ�r,
κανονιστικ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r, αυτ�r οι τελευτα�εr διατ�ξειr εφαρµ�-
ζονται εφ�σον η τ�ρησ� τουr δικαιολογε�ται απ� το
γενικ� συµφ�ρον τηr προστασ�αr των πελατ�ν και των
τρ�των.
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2. Κ�θε κρ�τοr µ�λοr παρ�χει σε δ�ο � περισσ�τερουr
δικηγ�ρουr, που προ�ρχονται απ� την �δια οµ�δα �
κατ�γονται απ� το �διο κρ�τοr µ�λοr και ασκο�ν επ�γ-
γελµα υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r στο
�δαφ�r του, τη δυνατ�τητα να υιοθετ�σουν µια συλλο-
γικ� µορφ� �σκησηr του επαγγ�λµατοr. Ε�ν το κρ�τοr
µ�λοr υποδοχ�r επιτρ�πει διαφορετικ�r συλλογικ�r µορ-
φ�r �σκησηr του επαγγ�λµατοr στουr δικηγ�ρουr του, οι
�διεr συλλογικ�r µορφ�r πρ�πει να ε�ναι προσιτ�r και
στουr προαναφερ�µενουr δικηγ�ρουr. Οι �ροι σ�µφωνα
µε τουr οπο�ουr οι δικηγ�ροι αυτο� ασκο�ν τιr δραστη-
ρι�τητ�r τουr συλλογικ� στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r
δι�πονται απ� τιr νοµοθετικ�r, κανονιστικ�r και διοικη-
τικ�r διατ�ξειr του εν λ�γω κρ�τουr µ�λουr.

3. Το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r λαµβ�νει τα µ�τρα που απαι-
το�νται για να καταστε� δυνατ� και η συλλογικ�
�σκηση του επαγγ�λµατοr:

α) µεταξ� πολλ�ν δικηγ�ρων που ασκο�ν επ�γγελµα
υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r και
προ�ρχονται απ� διαφορετικ� κρ�τη µ�λη·

β) µεταξ� εν�r � περισσοτ�ρων δικηγ�ρων που αναφ�ρο-
νται στο στοιχε�ο α) και εν�r � περισσοτ�ρων δικη-
γ�ρων του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r.

Οι λεπτοµ�ρειεr σ�µφωνα µε τιr οπο�εr οι δικηγ�ροι
αυτο� ασκο�ν τιr δραστηρι�τητ�r τουr συλλογικ� στο
κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r δι�πονται απ� τιr νοµοθετικ�r,
κανονιστικ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr του εν λ�γω κρ�-
τουr µ�λουr.

4. Ο δικηγ�ροr που επιθυµε� να εργασθε� υπ� τον επαγγελ-
µατικ� του τ�τλο καταγωγ�r ενηµερ�νει την αρµ�δια
αρχ� του κρ�τουr µ�λουr υποδοχ�r για το γεγον�r �τι
ε�ναι µ�λοr οµ�δαr στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r του και
παρ�χει �λεr τιr χρ�σιµεr πληροφορ�εr σχετικ� µε την
οµ�δα αυτ�.

5. Κατ� παρ�κκλιση των σηµε�ων 1 �ωr 4, το κρ�τοr µ�λοr
υποδοχ�r, στο µ�τρο που απαγορε�ει στουr δικηγ�ρουr
υπ� τον σχετικ� επαγγελµατικ� τ�τλο του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r την �σκηση του δικηγορικο� επαγγ�λ-
µατοr στο πλα�σιο οµ�δαr συµπεριλαµβ�νουσαr �τοµα
ξ�να προr το επ�γγελµα, δ�ναται να αρνηθε� σε �ναν
δικηγ�ρο εγγεγραµµ�νο υπ� τον επαγγελαµατικ� του
τ�τλο καταγωγ�r να εργασθε� στο �δαφ�r του υπ� την
ιδι�τητα του µ�λουr τηr οµ�δαr αυτ�r. Η οµ�δα θεωρε�-
ται �τι συµπεριλαµβ�νει �τοµα ξ�να προr το επ�γγελµα
�ταν:

 το κεφ�λαι� τηr κατ�χεται εν �λω � εν µ�ρει, �
 η επωνυµ�α υπ� την οπο�α ασκε� τη δραστηρι�τητ�

τηr χρησιµοποιε�ται, �
 η εξουσ�α λ�ψηr αποφ�σεων ασκε�ται, εκ των πραγ-

µ�των � εκ του δικα�ου,
απ� �τοµα µη �χοντα την ιδι�τητα του δικηγ�ρου κατ�
την �ννοια του �ρθρου 1 παρ�γραφοr 2.

�ταν οι θεµελι�δειr καν�νεr που δι�πουν µια τ�τοια
οµ�δα δικηγ�ρων στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r ε�ναι
ασ�µβατοι ε�τε µε τουr ισχ�οντεr καν�νεr στο κρ�τοr
µ�λοr υποδοχ�r ε�τε µε τιr δατ�ξειr του πρ�του εδαφ�ου,
τ�τε το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r µπορε�, χωρ�r τουr περιο-
ρισµο�r που προβλ�πονται στο σηµε�ο 1, να εναντιωθε�
στο �νοιγµα υποκαταστ�µατοr � πρακτορε�ου στο �δα-
φ�r του.

�ρθρο 12

Επωνυµ�α τηr οµ�δαr

Ανεξαρτ�τωr των �ρων υπ� τουr οπο�ουr ασκο�ν το επ�γ-
γελµα οι δικηγ�ροι που εργ�ζονται στο κρ�τοr µ�λοr υπο-
δοχ�r υπ� τον επαγγελµατικ� τουr τ�τλο καταγωγ�r, δ�να-
νται να αναφ�ρουν την επωνυµ�α τηr οµ�δαr στην οπο�α
αν�κουν στο κρ�τοr µ�λοr καταγωγ�r.

Το κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r µπορε� να απαιτ�σει να αναφ�-
ρεται, εκτ�r απ� την επωνυµ�α που αναφ�ρεται στο πρ�το
εδ�φιο, και η νοµικ� µορφ� τηr οµ�δαr στο κρ�τοr µ�λοr
καταγωγ�r �/και τα ον�µατα των µελ�ν τηr οµ�δαr που
ασκο�ν το επ�γγελµα στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r.

�ρθρο 13

Συνεργασ�α µεταξ� των αρµοδ�ων αρχ�ν του κρ�τουr
µ�λουr υποδοχ�r και καταγωγ�r και απ�ρρητο

Για να διευκολυνθε� η εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr και
να αποφευχθο�ν τυχ�ν καταστρατηγ�σειr των διατ�ξε�ν
τηr µε µοναδικ� σκοπ� τη µη εφαρµογ� των καν�νων που
ισχ�ουν στο κρ�τοr µ�λοr υποδοχ�r, η αρµ�δια αρχ� του εν
λ�γω κρ�τουr και η αρµ�δια αρχ� του κρ�τουr µ�λουr
καταγωγ�r συνεργ�ζονται στεν� µεταξ� τουr και παρ�χουν
η µ�α στην �λλη αµοιβα�α συνδροµ�.

Οι αρχ�r αυτ�r τηρο�ν το απ�ρρητο των πληροφορι�ν που
ανταλλ�σσουν.

�ρθρο 14

Ορισµ�r των αρµοδ�ων αρχ�ν

Τα κρ�τη µ�λη ορ�ζουν, το αργ�τερο �ωr τιr 14 Μαρτ�ου
2000, τιr αρµ�διεr αρχ�r που εξουσιοδοτο�νται να δ�χονται
τιr αιτ�σειr και να λαµβ�νουν τιr αποφ�σειr που αναφ�ρο-
νται στην παρο�σα οδηγ�α. Πληροφορο�ν σχετικ� τα �λλα
κρ�τη µ�λη και την Επιτροπ�.

�ρθρο 15

�κθεση τηr Επιτροπ�r

∆�κα �τη το αργ�τερο απ� την �ναρξη ισχ�οr τηr παρο�σαr
οδηγ�αr, η Επιτροπ� θα υποβ�λει στο Ευρωπαϊκ� Κοινο-
βο�λιο και στο Συµβο�λιο �κθεση σχετικ� µε την πορε�α
τηr εφαρµογ�r τηr οδηγ�αr.

Αφο� προβε� σε �λεr τιr αναγκα�εr διαβουλε�σειr, θα
παρουσι�σει, µε αυτ� την ευκαιρ�α, τα συµπερ�σµατ� τηr
και τιr τυχ�ν τροποποι�σειr οι οπο�εr θα µπορο�σαν να
επ�λθουν στο ισχ�ον σ�στηµα.

�ρθρο 16

Μεταφορ� στο εθνικ� δ�καιο

1. Τα κρ�τη µ�λη θεσπ�ζουν τιr αναγκα�εr νοµοθετικ�r,
κανονιστικ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr για να συµµορ-
φωθο�ν προr την παρο�σα οδηγ�α το αργ�τερο µ�χρι τιr 14
Μαρτ�ου 2000. Ενηµερ�νουν αµ�σωr την Επιτροπ� σχετικ�.

Οι διατ�ξειr αυτ�r, �ταν θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη µ�λη,
αναφ�ρονται στην παρο�σα οδηγ�α � συνοδε�ονται απ� την
αναφορ� αυτ� κατ� την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr. Οι
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λεπτοµερε�r διατ�ξειr τηr αναφορ�r αυτ�r εκδ�δονται απ�
τα κρ�τη µ�λη.

2. Τα κρ�τη µ�λη ανακοιν�νουν στην Επιτροπ� το κε�-
µενο των ουσιωδ�ν διατ�ξεων εσωτερικο� δικα�ου τιr
οπο�εr θεσπ�ζουν στον τοµ�α που δι�πεται απ� την
παρο�σα οδηγ�α.

�ρθρο 17

Η παρο�σα οδηγ�α αρχ�ζει να ισχ�ει την ηµ�ρα τηr δηµο-
σ�ευσ�r τηr στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν
Κοινοτ�των.

�ρθρο 18

Αποδ�κτεr

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 16 Vεβρουαρ�ου 1998.
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