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Ο∆ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 16ηr Vεβρουαρου 1998
για τη διευκλυνση τηr µνιµηr σκησηr του δικηγορικο επαγγλµατοr σε κρτοr µλοr
διφορο εκενου στο οποο αποκτθηκε ο επαγγελµατικr ττλοr
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

λλοι µωr δικηγροι µε πλρωr αναγνωρισµνη
ιδιτητα πρπει να µπορον να ενταχθον µετ απ
ορισµνο
χρονικ
διστηµα
επαγγελµατικr
σκησηr στο κρτοr µλοr υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr  να συνεχσουν τη
δραστηριτητ τουr υπ τον επαγγελµατικ ττλο
καταγωγr·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr τα ρθρα 49 και 57 παργραφοr 1 και παργραφοr 2 πρτο και τρτο εδφιο,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3),

(4)

τι το χρονικ αυτ διστηµα πρπει να επιτρπει
στον δικηγρο να ενταχθε στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr, αφο εξακριβωθε τι χει επαγγελµατικ περα στο εν λγω κρτοr µλοr·

(5)

τι για το θµα αυτ δικαιολογεται δρση σε κοινοτικ εππεδο, χι µνο επειδ σε σχση µε το γενικ
σστηµα αναγνρισηr προσφρει στουr δικηγρουr
µια ευκολτερη λση που τουr επιτρπει την νταξη
στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr αλλ και
επειδ, παρχονταr στουr δικηγρουr τη δυναττητα
να ασκον σε µνιµη βση το επγγελµα στο κρτοr
µλοr υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο
καταγωγr, ανταποκρνεται στιr ανγκεr των
χρηστν του δικαου οι οποοι, λγω του συνεχr
αυξανµενου αριθµο των υποθσεων που απορρουν
κυρωr απ την εωτερικ αγορ, αναζητον νοµικr
συµβουλr κατ τιr διασυνοριακr συναλλαγr στιr
οποεr συχν εµπλκονται το διεθνr, το κοινοτικ
και τα εθνικ δκαια·

(6)

τι δρση σε κοινοτικ εππεδο δικαιολογεται και
απ το γεγονr τι µνον ορισµνα κρτη µλη επιτρπουν δη στο δαφr τουr την σκηση δικηγορικν δραστηριοττων, υπ λλη µορφ πλην τηr
παροχr υπηρεσιν, απ δικηγρουr που ρχονται
απ λλα κρτη µλη και ασκον το επγγελµα
βσει του επαγγελµατικο τουr ττλου καταγωγr·
τι, εντοτοιr, η δυναττητα αυτ, στα κρτη µλη
που υπρχει, υπκειται σε πολ διαφορετικr προϋποθσειr σον αφορ, για παρδειγµα, το πεδο
δραστηριτηταr και την υποχρωση εγγραφr στα
µητρα των αρµοδων αρχν· τι οι διαφορετικr
αυτr καταστσειr εκφρζονται µε ανιστητεr και
στρεβλσειr του ανταγωνισµο µεταξ των δικηγρων των κρατν µελν και αποτελον εµπδιο για
την ελεθερη κυκλοφορα· τι µνο µια οδηγα που
θεσπζει τουr ρουr σκησηr του επαγγλµατοr, υπ
λλη µορφ πλην τηr παροχr υπηρεσιν, απ δικηγρουr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr
εναι ικαν να επιλσει τα προβλµατα αυτ και να
προσφρει σε λα τα κρτη µλη τιr διεr δυναττητεr για τουr δικηγρουr και τουr χρστεr του
δικαου·

Εκτιµνταr:
(1)

(2)

(3)

τι, δυνµει του ρθρου 7 Α τηr συνθκηr, η εσωτερικ αγορ περιλαµβνει να χρο χωρr εσωτερικ
σνορα και τι, σµφωνα µε το ρθρο 3 στοιχεο γ)
τηr συνθκηr, η εξλειψη, µεταξ των κρατν µελν,
των εµποδων στην ελεθερη κυκλοφορα των
προσπων και των υπηρεσιν αποτελε ναν απ
τουr στχουr τηr Κοιντηταr· τι για τουr υπηκουr
των κρατν µελν συνεπγεται ειδικτερα τη δυναττητα σκησηr ανεξρτητηr  µµισθηr επαγγελµατικr δραστηριτηταr σε κρτοr µλοr διαφορετικ
απ εκενο που χουν αποκτσει τα επαγγελµατικ
τουr προσντα·
τι ναr δικηγροr µε πλρωr αναγνωρισµνη αυτ
την ιδιτητ του σε να κρτοr µλοr δικαιοται
εφεξr να ζητ την αναγνριση του διπλµατr του,
προκειµνου να εγκατασταθε σε λλο κρτοr µλοr
για να ασκσει το επγγελµα του δικηγρου υπ τον
επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr µλουr,
σµφωνα µε την οδηγα 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλου,
τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1988, σχετικ µε να γενικ
σστηµα αναγνρισηr των διπλωµτων τριτοβθµιαr
εκπαδευσηr που πιστοποιον επαγγελµατικ εκπαδευση ελχιστηr διρκειαr τριν ετν (4)· τι η εν
λγω οδηγα στχο χει την πλρη επαγγελµατικ
νταξη του δικηγρου στο κρτοr µλοr υποδοχr
και δεν αποβλπει οτε στο να τροποποισει τουr
επαγγελµατικοr καννεr που εφαρµζονται στο
κρτοr αυτ οτε να απαλλξει το δικηγρο απ την
εφαρµογ τουr·
τι ναι µεν ορισµνοι δικηγροι µπορον να ενταχθον ταχωr στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr, ιδωr επιτυγχνονταr στη δοκιµασα επρκειαr πωr προβλπεται απ την οδηγα 89/48/ΕΟΚ,

(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) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 19ηr Ιουνου 1996
(ΕΕ C 198 τηr 8. 7. 1996, σ. 85). Κοιν θση του Συµβουλου
τηr 24ηr Ιουλου 1997 (ΕΕ C 297 τηr 29. 9. 1997, σ. 6).
Απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 19ηr Νοεµβρου
1997. Απφαση του Συµβουλου τηr 15ηr ∆εκεµβρου 1997.
(4) ΕΕ L 19 τηr 24. 1. 1989, σ. 16.
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τι η παροσα οδηγα, σµφωνα µε τουr σκοποr
τηr, αποφεγει να ρυθµσει αµιγr εσωτερικr καταστσειr και δεν θγει τουr εθνικοr επαγγελµατικοr
καννεr παρ µνο στο µτρο που εναι απαρατητο
για να επιτχει πραγµατικ τον στχο τηr· τι, ιδωr,
δεν θγει τουr εθνικοr καννεr που διπουν την
πρσβαση στο επγγελµα του δικηγρου και την
σκησ του υπ τον επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr·
τι οι δικηγροι που εµππτουν στιr διατξειr τηr
παροσαr οδηγαr θα πρπει να υποχρεονται να
εγγρφονται στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr του
κρτουr µλουr υποδοχr, στε η τελευταα να µπορε να βεβαινεται τι τηρον τουr επαγγελµατικοr
και δεοντολογικοr καννεr του κρτουr µλουr υποδοχr· τι το αποτλεσµα τηr εγγραφr αυτr σον
αφορ τιr δικαστικr περιφρειεr, τουr βαθµοr και
τουr τπουr δικαιοδοσαr των δικαστηρων ενπιον
των οποων οι δικηγροι δικαιονται να ασκον το
επγγελµα, καθορζεται απ τη νοµοθεσα που διπει
τουr δικηγρουr του κρτουr µλουr υποδοχr·
τι οι δικηγροι που δεν χουν ενταχθε στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr εναι υποχρεωµνοι να εργζονται σ’ αυτ το κρτοr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, στε να εξασφαλζεται η σωστ ενηµρωση των καταναλωτν και να
υπρχει δυναττητα δικρισηr µεταξ των εν λγω
δικηγρων και των δικηγρων του κρτουr µλουr
υποδοχr που ασκον δραστηριτητεr υπ τον επαγγελµατικ ττλο του κρτουr αυτο·
τι θα πρπει να επιτρπεται στουr δικηγρουr που
εµππτουν στιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr να
παρχουν νοµικr συµβουλr, ιδωr σε θµατα
δικαου του κρτουr µλουr καταγωγr, του κοινοτικο και διεθνοr δικαου, καθr και του δικαου του
κρτουr µλουr υποδοχr· τι αυτ επιτρεπταν δη
για την παροχ υπηρεσιν απ την οδηγα 77/249/
ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr Μαρτου 1977, περ
διευκολνσεωr τηr πραγµατικr ασκσεωr τηr
ελεθερηr παροχr υπηρεσιν απ δικηγρουr (1)· τι
θα πρπει, ωστσο, να προβλεφθε, πωr στην οδηγα
77/249/ΕΟΚ, η δυναττητα να µη συµπεριληφθον
στιr δραστηριτητεr των δικηγρων που εργζονται
υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr στο
Ηνωµνο Βασλειο και την Ιρλανδα ορισµνεr πρξειr στον τοµα των ακιντων και των κληρονοµιν·
τι η παροσα οδηγα ουδλωr θγει τιr διατξειr
των κρατν µελν σµφωνα µε τιr οποεr ορισµνεr
δραστητιτητεr περιορζονται αποκλειστικ για
επαγγλµατα διφορα του δικηγρου· τι θα πρπει
επσηr να προβλεφθε, πωr στην οδηγα 77/249/
ΕΟΚ, η δυναττητα του κρτουr µλουr υποδοχr να
απαιτε απ τον δικηγρο που εργζεται υπ τον
επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr, να ενεργε
κατπιν συµφωναr µε τοπικ δικηγρο για την
εκπροσπηση  υπερσπιση ενr πελτη ενπιον
των δικαστηρων· τι η υποχρωση να ενεργε κατ-

(1) ΕΕ L 78 τηr 26. 3. 1977, σ. 17· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την πρξη προσχρησηr του 1994.
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πιν συµφωναr εφαρµζεται σµφωνα µε την ερµηνεα που δωσε σχετικ το δικαστριο των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, ιδωr µε την απφασ του τηr
25ηr Vεβρουαρου 1988 στην υπθεση 427/85 (Επιτροπ κατ Γερµαναr) (2)·
(11)

τι για να εξασφαλιστε η καλ λειτουργα τηr
δικαιοσνηr θα πρπει τα κρτη µλη να χουν τη
δυναττητα να επιφυλσσουν, µε ειδικοr καννεr,
την πρσβαση στα αντατα δικαστρι τουr µνον
σε ειδικευµνουr δικηγρουr, χωρr ωστσο να εµποδζουν την νταξη των δικηγρων των κρατν µελν
που πληρον τιr ζητοµενεr προϋποθσειr·

(12)

τι ο δικηγροr που εγγρφεται υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr στο κρτοr µλοr υποδοχr πρπει να παραµενει εγγεγραµµνοr στα
µητρα τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr
καταγωγr, προκειµνου να διατηρσει την ιδιτητα
του δικηγρου και να ευεργετηθε απ τιr διατξειr
τηr παροσαr οδηγαr· τι, για το λγο αυτ, εναι
απαρατητη η στεν συνεργασα µεταξ των αρµοδων αρχν, ιδωr στο πλασιο ενδεχοµνων πειθαρχικν διαδικασιν·

(13)

τι οι δικηγροι που εµππτουν στιr διατξειr τηr
παροσαr οδηγαr δικαιονται, ανεξαρττωr τηr
ιδιτητr τουr ωr µµισθων  ανεξρτητων δικηγρων στο κρτοr µλοr καταγωγr, να ασκον το
επγγελµα ωr µµισθοι στο κρτοr µλοr υποδοχr
εφσον το συγκεκριµνο κρτοr µλοr παρχει αυτ
τη δυναττητα στουr ηµεδαποr δικηγρουr·

(14)

τι η παροσα οδηγα επιτρπει στουr δικηγρουr να
ασκον το επγγελµ τουr σε λλο κρτοr µλοr υπ
τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, µεταξ
λλων λγων και για να τουr διευκολνει να αποκτον τον επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr
µλουr υποδοχr· τι, δυνµει των ρθρων 48 και 52
τηr συνθκηr ΕΟΚ, πωr χουν ερµηνευθε απ το
∆ικαστριο, το κρτοr µλοr υποδοχr εναι πντοτε
υποχρεωµνο να λαµβνει υπψη του την επαγγελµατικ περα που χει αποκτηθε στην επικρτει του·
τι µετ απ τριετ πραγµατικ και τακτικ δραστηριτητα στο κρτοr µλοr υποδοχr και σε θµατα
δικαου του εν λγω κρτουr µλουr, συµπεριλαµβανοµνου του κοινοτικο δικαου, εναι ελογο να
τεκµαρεται τι οι δικηγροι αυτο χουν αποκτσει
τα προσντα που απαιτονται για την πλρη νταξ
τηr στο δικηγορικ επγγελµα του κρτουr µλουr
υποδοχr· τι, στο τλοr αυτr τηr περιδου, ο δικηγροr πρπει να εναι σε θση να αποκτσει τον
επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr εφσον µπορε, µε την επιφλαξη σχετικο ελγχου, να αποδεξει
επαγγελµατικ επρκεια στο κρτοr µλοr υποδοχr·
τι εν η τουλχιστον τριετr πραγµατικ και
τακτικ δραστηριτητα περιλαµβνει µικρτερη
διρκεια σκησηr στον τοµα του δικαου του κρτουr µλουr υποδοχr, η αρµδια αρχ πρπει να
λαµβνει επσηr υπψη κθε λλη γνση στον
τοµα αυτο του δικαου την οποα µπορε να ελγξει
κατ τη διρκεια συνντευξηr· τι εν δεν αποδεικνεται η πλρωση αυτν των προϋποθσεων, η απφαση τηr αρµδιαr αρχr του εν λγω κρτουr να µη

(2) Συλλογ ∆ΕΚ 1988, σ. 1123.
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χορηγσει τον επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr σµφωνα µε τιr λεπτοµρειεr διευκλυνσηr που
συνδονται µε αυτr τιr προϋποθσειr πρπει να εναι
αιτιολογηµνη και υποκεµενη σε προσφυγ ενπιον
των δικαστηρων δυνµει του εσωτερικο δικαου·
(15)

τι οι οικονοµικr και επαγγελµατικr εξελξειr στην
Κοιντητα δεχνουν τι η δυναττητα συλλογικr
σκησηr, συµπεριλαµβανοµνηr και τηr υπ µορφν
ενσεωr, του δικηγορικο επαγγλµατοr καθσταται
πραγµατικτητα· τι η σκηση του επαγγλµατοr
υπ συλλογικ µορφ στο κρτοr µλοr καταγωγr
δεν θα πρπει να αποτελε πρσχηµα για την παρεµβολ εµποδων και κωλυµτων στην εγκατσταση
των δικηγρων που εναι µλη τηr οµδαr αυτr στο
κρτοr µλοr υποδοχr· τι, ωστσο, πρπει να επιτρπεται στα κρτη µλη να λαµβνουν τα
κατλληλα µτρα για να επιτχουν τον θεµιτ στχο
εξασφλισηr τηr ανεξαρτησαr του επαγγλµατοr· τι
θα πρπει να προβλεφθον ορισµνεr εγγυσειr σε
λα τα κρτη µλη που επιτρπουν την σκηση του
επαγγλµατοr υπ συλλογικ µορφ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Αντικεµενο, πεδο εφαρµογr και ορισµο
1. Η παροσα οδηγα χει ωr στχο να διευκολνει την
επ µονµου βσεωr σκηση του επαγγλµατοr του δικηγρου µε την ιδιτητα του ελεθερου επαγγελµατα  του
εµµσθου σε λλο κρτοr µλοr, διφορο εκενου στο οποο
αποκτθηκαν τα επαγγελµατικ προσντα.
2.

Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr νοεται ωr:

α) δικηγροr, κθε πρσωπο, υπκοοr ενr κρτουr
µλουr, που δικαιοται να ασκε τιr επαγγελµατικr του
δραστηριτητεr υπ ναν απ τουr ακλουθουr επαγγελµατικοr ττλουr:
Βλγιο:

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

∆ανα:

Advokat

Γερµανα:

Rechtsanwalt

Ελλδα:

∆ικηγροr

Ισπανα:

Abogado/Advocat/Avogado/
Abokatu

Γαλλα:

Avocat

Ιρλανδα:

Barrister/Solicitor

Ιταλα:

Avvocato

Λουξεµβοργο:

Avocat

Κτω Χρεr:

Advocaat

Αυστρα:

Rechtsanwalt

Πορτογαλα:

Advogado

Vινλανδα:

Asianajaja/Advokat
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Σουηδα:

Advokat

Ηνωµνο Βασλειο:

Advocate/Barrister/Solicitor·

β) κρτοr µλοr καταγωγr, το κρτοr µλοr στο οποο ο
δικηγροr απκτησε το δικαωµα να φρει ναν απ
τουr επαγγελµατικοr ττλουr που αναφρονται στο
στοιχεο α), προτο ασκσει το επγγελµα του δικηγρου σε λλο κρτοr µλοr·
γ) κρτοr µλοr υποδοχr, το κρτοr µλοr στο οποο ο
δικηγροr ασκε επγγελµα σµφωνα µε τιr διατξειr
τηr παροσαr οδηγαr·
δ) επαγγελµατικr ττλοr καταγωγr, ο επαγγελµατικr
ττλοr του κρτουr µλουr στο οποο ο δικηγροr
απκτησε το δικαωµα να φρει τον ττλο αυτν πριν
ασκσει το επγγελµα του δικηγρου στο κρτοr µλοr
υποδοχr·
ε) οµδα, κθε νωση προσπων, µε  χωρr νοµικ
προσωπικτητα, που χει συσταθε σµφωνα µε τη
νοµοθεσα ενr κρτουr µλουr, στο πλασιο τηr
οποαr οι δικηγροι ασκον τιr επαγγελµατικr τουr
δραστηριτητεr συλλογικ και υπ κοιν επωνυµα·
στ) σχετικr επαγγελµατικr ττλοr  σχετικ επγγελµα,
κθε επαγγελµατικr ττλοr  επγγελµα που υπκειται
στην αρµδια αρχ, στα µητρα τηr οποαr εγγρφεται
ο δικηγροr σµφωνα µε τιr διατξειr του ρθρου 3,
και αρµδια αρχ, η εν λγω αρχ.
3. Η παροσα οδηγα εφαρµζεται τσο στουr δικηγρουr που ασκον το επγγελµα ωr ελεθεροι επαγγελµατεr,
σο και στουr δικηγρουr που ασκον το επγγελµα ωr
µµισθοι στο κρτοr µλοr καταγωγr και, υπ την επιφλαξη του ρθρου 8, στο κρτοr µλοr υποδοχr.
4. Η σκηση του επαγγλµατοr του δικηγρου, κατ την
ννοια τηr παροσαr οδηγαr, δεν αναφρεται στην παροχ
υπηρεσιν που αποτελον αντικεµενο τηr οδηγαr 77/249/
ΕΟΚ.
ρθρο 2
∆ικαωµα σκησηr του επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr
Κθε δικηγροr χει το δικαωµα να ασκε µονµωr, σε
κθε λλο κρτοr µλοr και υπ τον επαγγελµατικ του
ττλο καταγωγr, τιr δραστηριτητεr του δικηγρου πωr
καθορζονται στο ρθρο 5.
Η νταξη στο επγγελµα του δικηγρου του κρτουr µλουr
καταγωγr υπκειται στιr διατξειr του ρθρου 10.
ρθρο 3
Εγγραφ στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr
1. Ο δικηγροr που επιθυµε να ασκσει επγγελµα σε
λλο κρτοr µλοr απ εκενο στο οποο απκτησε τον
επαγγελµατικ του ττλο εναι υποχρεωµνοr να εγγαφε
στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr του εν λγω κρτουr
µλουr.
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2. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr προβανει σε εγγραφ του δικηγρου κατπιν προσκοµσεωr του
πιστοποιητικο εγγραφr του στα µητρα τηr αρµδιαr
αρχr του κρτουr µλουr καταγωγr. Μπορε να απαιτσει
να µην χουν παρλθει περισστεροι απ τρειr µνεr απ
την ηµεροµηνα κδοσηr του πιστοποιητικο απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr καταγωγr. Ενηµερνει για
την εγγραφ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr
καταγωγr.
3.

Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 1:

 στο Ηνωµνο Βασλειο και την Ιρλανδα, οι δικηγροι
που εργζονται υπ επαγγελµατικ ττλο διαφορετικ
απ εκενουr του Ηνωµνου Βασιλεου και τηr Ιρλανδαr, εγγρφονται στα µητρα ετε τηr αρχr που εναι
αρµδια για το επγγελµα του «barrister»  του «advocate» ετε τηr αρχr που εναι αρµδια για το επγγελµα του «solicitor»,
 στο Ηνωµνο Βασλειο, αρµδια αρχ για ναν «barrister» τηr Ιρλανδαr εναι εκενη του επαγγλµατοr του
«barrister»  του «advocate» και, για ναν «solicitor»
τηr Ιρλανδαr, εκενη του επαγγλµατοr του «solicitor»,
 στην Ιρλανδα, αρµδια αρχ για ναν «barrister» 
ναν «advocate» του Ηνωµνου Βασιλεου εναι εκενη
του επαγγλµατοr του «barrister» και, για ναν «solicitor» του Ηνωµνου Βασιλεου, εκενη του επαγγλµατοr
του «solicitor».
4.
ταν
δηµοσιεει
µνοι στα
δικηγρων
οδηγαr.

η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr
τα ονµατα των δικηγρων που εναι εγγεγραµµητρα τηr, δηµοσιεει και τα ονµατα των
που εναι εγγεγραµµνοι δυνµει τηr παροσαr

ρθρο 4
σκηση επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο
καταγωγr
1. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα στο κρτοr µλοr
υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr
εναι υποχρωµνοr να το ασκε υπ τον ττλο αυτ, ο
οποοr πρπει να εναι διατυπωµνοr στη γλσσα  σε µα
απ τιr επσηµεr γλσσεr του κρτουr µλουr καταγωγr,
αλλ κατ τρπο σαφ και µη επιτρποντα σγχυση µε τον
επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr.
2. Για την εφαρµογ τηr παραγρφου 1, το κρτοr µλοr
υποδοχr δναται να απαιτσει απ τον δικηγρο που
εργζεται υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr, να
αναφρει την επωνυµα τηr επαγγελµατικr οργνωσηr του
κρτουr µλουr καταγωγr στην οποα ανκει  την ονοµασα του δικαστηρου στο οποο επιτρπεται να παρσταται
κατ’ εφαρµογ τηr νοµοθεσαr του κρτουr µλουr
καταγωγr. Το κρτοr µλοr υποδοχr µπορε επσηr να
ζητσει απ τον δικηγρο που εργζεται υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr να αναφρει την εγγραφ του
στα µητρα τηr αρµδιαr αρχr του εν λγω κρτουr
µλουr.
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ρθρο 5

Τοµαr δραστηριτηταr
1. Υπ την επιφλαξη των παραγρφων 2 και 3, ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του
ττλο καταγωγr ασκε τιr διεr δραστηριτητεr µε τον
δικηγρο που ασκε επγγελµα υπ τον ενδεδειγµνο επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr και µπορε,
ειδικτερα, να παρχει νοµικr συµβουλr σε θµατα
δικαου του κρτουr µλουr καταγωγr, του κοινοτικο και
του διεθνοr δικαου, καθr και του δικαου του κρτουr
µλουr υποδοχr. Σε κθε περπτωση, ο εν λγω δικηγροr
τηρε τουr διαδικαστικοr καννεr που ισχουν στα εθνικ
δικαστρια.
2. Τα κρτη µλη, που στην επικρτει τουr επιτρπουν
σε συγκεκριµνη κατηγορα δικηγρων να συντσσουν
γγραφα βσει των οποων παρχεται η εξουσα διαχερισηr
τηr περιουσαr αποβισαντοr,  τα οποα αναφρονται
στην κτση  µεταββαση εµπραγµτων δικαιωµτων επ
ακιντων, και των οποων η σνταξη σε λλα κρτη µλη
ανατθεται αποκλειστικ σε επαγγλµατα διαφορετικ απ
εκενα του δικηγρου, δνανται να αποκλεσουν απ τιr
δραστηριτητεr αυτr τουr δικηγρουr που ασκον επγγελµα υπ επαγγελµατικ ττλο καταγωγr κτηθντα σε
κποιο απ τα εν λγω κρτη µλη.
3. Για την σκηση των δραστηριοττων εκπροσπησηr
και υπερσπισηr ενr πελτη ενπιον δικαστηρου και στο
µτρο που το δκαιο του κρτουr µλουr υποδοχr επιφυλσσει τιr δραστηριτητεr αυτr στουr δικηγρουr που
ασκον επγγελµα υπ επαγγελµατικ ττλο του κρτουr
αυτο, το τελευταο µπορε να επιβλει στουr δικηγρουr
που εργζονται υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο
καταγωγr να ενεργον κατπιν συµφωναr ετε µε ναν
δικηγρο που ασκε τη δραστηριτητ του ενπιον του
δικαστηρου που επελφθη τηr υποθσεωr και ο οποοr θα
εναι υπεθυνοr, εν χρειαστε, ναντι του δικαστηρου
αυτο, ετε µε ναν «avoué» που ασκε τη δραστηριτητ
του ενπιον του εν λγω δικαστηρου.
Ωστσο, προr εξασφλιση τηr καλr λειτουργαr τηr
δικαιοσνηr, τα κρτη µλη µπορον να θεσπζουν ειδικοr
καννεr πρσβασηr στα αντατα δικαστρια, πωr η
χρησιµοποηση ειδικευµνων δικηγρων.
ρθρο 6
Ισχοντεr επαγγελµατικο και δεοντολογικο καννεr
1. Ανεξρτητα απ τουr επαγγελµατικοr και δεοντολογικοr καννεr στουr οποουr υπκειται στο κρτοr µλοr
καταγωγr του, ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον
επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr υπκειται στουr διουr
επαγγελµατικοr και δεοντολογικοr καννεr πωr οι δικηγροι που ασκον επγγελµα υπ τον σχετικ επαγγελµατικ ττλο του κρτουr µλουr υποδοχr, για λεr τιr
δραστηριτητεr που ασκε στην επικρτεια του κρτουr
αυτο.
2. Πρπει να εξασφαλζεται η κατλληλη εκπροσπηση
των δικηγρων που ασκον επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, στα επαγγελµατικ σωµατεα
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του κρτουr µλουr υποδοχr. Η εκπροσπηση αυτ περιλαµβνει τουλχιστον το δικαωµα ψφου κατ τιr εκλογr
για την ανδειξη των οργνων τουr.
3. Το κρτοr µλοr υποδοχr δναται να υποχρεσει τον
δικηγρο που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του
ττλο καταγωγr ετε να συνψει ασφλεια επαγγελµατικr
ευθνηr ετε να εγγραφε σε ταµεο επαγγελµατικν εγγυσεων, σµφωνα µε τουr καννεr τουr οποουr το κρτοr
αυτ ορζει για τιr επαγγελµατικr δραστηριτητεr που
ασκονται στο δαφr του. Εντοτοιr, ο δικηγροr που
ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο
καταγωγr απαλλσσεται απ την υποχρωση αυτ σε
περπτωση που αποδεξει τι καλπτεται απ ασφλεια 
εγγηση που χει συσταθε σµφωνα µε τουr καννεr του
κρτουr µλουr καταγωγr εφσον η εν λγω ασφλεια 
εγγηση εναι ισοδναµη τσο ωr προr τουr ρουr σο και
ωr προr την κταση τηr κλυψηr. ταν η ισοδυναµα εναι
µνο µερικ, η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr
δναται να απαιτσει τη σναψη συµπληρωµατικr ασφλειαr  εγγησηr για να καλυφθον σα στοιχεα δεν καλπτονται απ την ασφλεια  την εγγηση που χει συναφθε σµφωνα µε τουr καννεr του κρτουr µλουr
καταγωγr.

ρθρο 7
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4. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr καταγωγr αποφασζει για τη συνχεια που πρπει να δοθε, κατ’ εφαρµογ των ιδων αυτο ουσιαστικν και δικονοµικν
καννων, στην απφαση η οποα χει ληφθε απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr κατ του δικηγρου
που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο
καταγωγr.
5. Χωρr να αποτελε αναγκαα προϋπθεση για την απφαση τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr υποδοχr, η
προσωριν  οριστικ αφαρεση τηr δειαr ασκσεωr επαγγλµατοr απ την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr
καταγωγr συνεπγεται αυτµατα για τον ενδιαφερµενο
δικηγρο την προσωριν  οριστικ απαγρευση ασκσεωr
του επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr
στο κρτοr µλοr υποδοχr.

ρθρο 8
σκηση του επαγγλµατοr µε την ιδιτητα του εµµσθου
Ο δικηγροr που εναι εγγεγραµµνοr στο κρτοr µλοr
υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr µπορε να εργζεται υπ την ιδιτητα του µµισθου δικηγρου
σε λλο δικηγρο, νωση  εταιρεα δικηγρων,  δηµσια
 ιδιωτικ επιχερηση, εφσον το κρτοr µλοr υποδοχr
το επιτρπει στουr δικηγρουr που εναι εγγεγραµµνοι υπ
τον επαγγελµατικ ττλο αυτο του κρτουr µλουr.

Πειθαρχικr διαδικασεr
1. Σε περπτωση µη συµµρφωσηr του δικηγρου, που
ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο
καταγωγr, προr τιr ισχουσεr στο κρτοr µλοr υποδοχr
υποχρεσειr, εφαρµζονται οι δικονοµικο καννεr, οι
κυρσειr και οι προσφυγr που προβλπονται στο κρτοr
µλοr υποδοχr.
2. Πριν κινηθε πειθαρχικ διαδικασα κατ του δικηγρου που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ ττλο
καταγωγr, η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr
ενηµερνει σχετικ, το συντοµτερο δυνατ, την αρµδια
αρχ του κρτουr µλουr καταγωγr, παρχοντr τηr λεr
τιr χρσιµεr πληροφορεr.
Το πρτο εδφιο εφαρµζεται mutatis mutandis κατ την
κνηση πειθαρχικr διαδικασαr απ την αρµδια αρχ του
κρτουr µλουr καταγωγr, η οποα ενηµερνει σχετικ
την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr  των κρατν µελν
υποδοχr.
3. Χωρr να θγονται οι εξουσεr τηr αρµδιαr αρχr του
κρτουr µλουr υποδοχr ωr προr την λψη αποφσεων, η
εν λγω αρχ συνεργζεται καθ’ λη τη διρκεια τηr
πειθαρχικr διαδικασαr µε την αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr καταγωγr. Ειδικτερα, το κρτοr µλοr υποδοχr
λαµβνει τα απαιτοµενα µτρα στε η αρµδια αρχ του
κρτουr µλουr καταγωγr να µπορσει να διατυπσει τα
επιχειρµατ τηr ενπιον τηr αρµδιαr για την εκδκαση
τηr προσφυγr αρχr.

ρθρο 9
Αιτιολογα και προσφυγr
Οι αποφσειr απρριψηr  ανκλησηr τηr εγγραφr που
αναφρεται στο ρθρο 3, καθr και οι αποφσειr επιβολr
πειθαρχικν κυρσεων, πρπει να αιτιολογονται.
Κατ των αποφσεων αυτν µπορε να ασκηθε προσφυγ
ενπιον των δικαστηρων βσει του εσωτερικο δικαου.

ρθρο 10
Εξοµοωση µε δικηγρο του κρτουr µλουr υποδοχr
1. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr και αποδεικνει τριετ τουλχιστον πραγµατικ και τακτικ επαγγελµατικ δραστηριτητα στο κρτοr µλοr υποδοχr και στον τοµα του
δικαου του εν λγω κρτουr µλουr, συµπεριλαµβανοµνου
του κοινοτικο δικαου, απαλλσσεται απ τουr ρουr που
προβλπονται απ το ρθρο 4 παργραφοr 1 στοιχεο β)
τηr οδηγαr 89/48/ΕΟΚ για την πρσβαση στο επγγελµα
του δικηγρου στο κρτοr µλοr υποδοχr. Με τον ρο
«πραγµατικ και τακτικ επαγγελµατικ δραστηριτητα»
νοεται η πραγµατικ σκηση τηr δραστηριτηταr χωρr
λλη διακοπ, εκτr απ εκενεr που απορρουν απ την
καθηµεριν ζω.
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Εναπκειται στον ενδιαφερµενο δικηγρο να αποδεξει
στην αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr τι επ
µια τριετα τουλχιστον σκησε πραγµατικ και τακτικ
αυτ τη δραστηριτητα στον τοµα του δικαου του κρτουr µλουr υποδοχr. Προr τοτο:
α) ο δικηγροr υποβλλει στην αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr υποδοχr κθε χρσιµο στοιχεο και γγραφο,
ιδωr σχετικ µε τον αριθµ και τη φση των φακλλων
που χει χειριστε·
β) η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr µπορε να
ελγξει τον πραγµατικ και τακτικ χαρακτρα τηr ασκηθεσαr δραστηριτηταr και να καλσει, εν ανγκη, τον
δικηγρο να υποβλει προφορικr  γραπτr πρσθετεr
εξηγσειr  διευκρινσειr σχετικ µε τα στοιχεα και
γγραφα που αναφρονται στο στοιχεο α).
Η απφαση τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr υποδοχr να µην χορηγσει την απαλλαγ εν δεν αποδεικνεται η πλρωση των απαιτσεων που ορζονται στο πρτο
εδφιο, πρπει να εναι αιτιολογηµνη και υποκεµενη σε
προσφυγ ενπιον των δικαστηρων δυνµει του εσωτερικο δικαου.
2. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr σε κρτοr µλοr υποδοχr µπορε, αν πσα στιγµ, να ζητσει την αναγνριση του
διπλµατr του σµφωνα µε την οδηγα 89/48/ΕΟΚ, προκειµνου να χει πρσβαση στο επγγελµα του δικηγρου
του κρτουr µλουr υποδοχr και να το ασκε υπ τον
επαγγελµατικ ττλο που αντιστοιχε στο επγγελµα αυτ
στο εν λγω κρτοr µλοr.
3. Ο δικηγροr που ασκε επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr και ο οποοr αποδεικνει τριετ
τουλχιστον πραγµατικ και τακτικ επεγγελµατικ
δραστηριτητα στο κρτοr µλοr υποδοχr, αλλ µικρτερη
διρκεια σκησηr στον τοµα του δικαου του συγκεκριµνου κρτουr µλουr, µπορε να λβει απ την αρµδια αρχ
του εν λγω κρτουr δεια πρσβασηr στο επγγελµα του
δικηγρου του κρτουr µλουr υποδοχr και σκησηr του
επαγγλµατοr υπ τον επαγγελµατικ ττλο που αντιστοιχε
σε αυτ το επγγελµα σε αυτ το κρτοr µλοr, χωρr να
πληρο τουr ρουr του ρθρου 4 παργραφοr 1 στοιχεο β)
τηr οδηγαr 89/48/ΕΟΚ, εφσον πληρονται οι προϋποθσειr και οι ροι που ακολουθον:
α) η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr λαµβνει
υπψη τηr την πραγµατικ και τακτικ δραστηριτητα
κατ την ανωτρω περοδο, καθr και κθε γνση και
επαγγελµατικ περα στον τοµα του δικαου του κρτουr µλουr υποδοχr και κθε συµµετοχ σε µαθµατα
 σεµινρια που αφορον το δκαιο του κρτουr µλουr
υποδοχr, συµπεριλαµβανοµνων των επαγγελµατικν
και δεοντολογικν καννων·
β) ο δικηγροr παρχει στην αρµδια αρχ του κρτουr
µλουr υποδοχr κθε χρσιµη πληροφορα και
γγραφο, ιδωr σχετικ µε τουr φακλλουr που χει χειριστε. Η αξιολγηση τηr πραγµατικr και τακτικr
δραστηριτηταr του δικηγρου στο κρτοr µλοr υποδοχr, πωr και η αξιολγηση τηr ικαντητr του να
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συνεχσει την εκε ασκηθεσα δραστηριτητα, γνεται
στο πλασιο συνντευξηr µε την αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr, αντικεµενο τηr οποαr εναι η
εξακρβωση του πραγµατικο και τακτικο χαρακτρα
τηr ασκηθεσαr δραστηριτηταr.
Η απφαση τηr αρµδιαr αρχr του κρτουr µλουr υποδοχr να µην χορηγσει την δεια εν δεν αποδεικνεται η
πλρωση των απαιτσεων που ορζονται στο πρτο εδφιο,
πρπει να εναι αιτιολογηµνη και υποκεµενη σε προσφυγ
ενπιον των δικαστηρων δυνµει του εσωτερικο δικαου.
4. Η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr µπορε,
µε αιτιολογηµνη απφαση υποκεµενη σε προσφυγ ενπιον των δικαστηρων βσει του εσωτερικο δικαου, να
αρνηθε την εφαρµογ των διατξεων του παρντοr ρθρου
στον δικηγρο, εν κρνει τι προσβλλεται η δηµσια
τξη λγω, ιδωr, πειθαρχικν διξεων, καταγγελιν 
λλων οιασδποτε φσεωr γεγοντων.
5. Οι εκπρσωποι τηr αρµδιαr αρχr στουr οποουr ανατθεται η εξταση τηr αιτσεωr, εξασφαλζουν το απρρητο
των πληροφοριν που χουν στη διθεσ τουr.
6. Ο δικηγροr που εισρχεται στο επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr σµφωνα µε τιr προϋποθσειr που προβλπονται στιr παραγρφουr 1, 2 και 3 χει δικαωµα να
χρησιµοποιε, παρλληλα µε τον επαγγελµατικ ττλο που
αντιστοιχε στο επγγελµα του δικηγρου στο κρτοr
µλοr υποδοχr, τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr διατυπωµνο στην επσηµη  σε µα απ τιr επσηµεr γλσσεr
του κρτουr µλουr καταγωγr.

ρθρο 11
Συλλογικ σκηση του επαγγλµατοr
ταν στο κρτοr µλοr υποδοχr επιτρπεται η συλλογικ
σκηση του επαγγλµατοr στουr δικηγρουr που εργζονται υπ τον σχετικ επαγγελµατικ ττλο, οι ακλουθεr
διατξειr ισχουν για τουr δικηγρουr που επιθυµον να
εργασθον υπ’ αυτν τον ττλο  που εγγρφονται στα
µητρα τηr αρµδιαr αρχr:
1. ναr  περισστεροι δικηγροι που ασκον το επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ ττλο καταγωγr σε κρτοr µλοr υποδοχr και που εναι µλη τηr διαr οµδαr
στο κρτοr µλοr καταγωγr, µπορον να ασκον τιr
επαγγελµατικr τουr δραστηριτητεr στο πλασιο ενr
υποκαταστµατοr  πρακτορεου τηr οµδαr τουr στο
κρτοr µλοr υποδοχr. Ωστσο, ταν οι θεµελιδειr
καννεr που διπουν τη λειτουργα τηr οµδαr αυτr
στο κρτοr µλοr καταγωγr δεν συµβιβζονται µε τουr
θεµελιδειr καννεr που απορρουν απ τιr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr του κρτουr
µλουr υποδοχr, αυτr οι τελευταεr διατξειr εφαρµζονται εφσον η τρησ τουr δικαιολογεται απ το
γενικ συµφρον τηr προστασαr των πελατν και των
τρτων.
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2. Κθε κρτοr µλοr παρχει σε δο  περισστερουr
δικηγρουr, που προρχονται απ την δια οµδα 
κατγονται απ το διο κρτοr µλοr και ασκον επγγελµα υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr στο
δαφr του, τη δυναττητα να υιοθετσουν µια συλλογικ µορφ σκησηr του επαγγλµατοr. Εν το κρτοr
µλοr υποδοχr επιτρπει διαφορετικr συλλογικr µορφr σκησηr του επαγγλµατοr στουr δικηγρουr του, οι
διεr συλλογικr µορφr πρπει να εναι προσιτr και
στουr προαναφερµενουr δικηγρουr. Οι ροι σµφωνα
µε τουr οποουr οι δικηγροι αυτο ασκον τιr δραστηριτητr τουr συλλογικ στο κρτοr µλοr υποδοχr
διπονται απ τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr του εν λγω κρτουr µλουr.
3. Το κρτοr µλοr υποδοχr λαµβνει τα µτρα που απαιτονται για να καταστε δυνατ και η συλλογικ
σκηση του επαγγλµατοr:
α) µεταξ πολλν δικηγρων που ασκον επγγελµα
υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr και
προρχονται απ διαφορετικ κρτη µλη·
β) µεταξ ενr  περισσοτρων δικηγρων που αναφρονται στο στοιχεο α) και ενr  περισσοτρων δικηγρων του κρτουr µλουr υποδοχr.
Οι λεπτοµρειεr σµφωνα µε τιr οποεr οι δικηγροι
αυτο ασκον τιr δραστηριτητr τουr συλλογικ στο
κρτοr µλοr υποδοχr διπονται απ τιr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr του εν λγω κρτουr µλουr.
4. Ο δικηγροr που επιθυµε να εργασθε υπ τον επαγγελµατικ του ττλο καταγωγr ενηµερνει την αρµδια
αρχ του κρτουr µλουr υποδοχr για το γεγονr τι
εναι µλοr οµδαr στο κρτοr µλοr καταγωγr του και
παρχει λεr τιr χρσιµεr πληροφορεr σχετικ µε την
οµδα αυτ.
5. Κατ παρκκλιση των σηµεων 1 ωr 4, το κρτοr µλοr
υποδοχr, στο µτρο που απαγορεει στουr δικηγρουr
υπ τον σχετικ επαγγελµατικ ττλο του κρτουr
µλουr υποδοχr την σκηση του δικηγορικο επαγγλµατοr στο πλασιο οµδαr συµπεριλαµβνουσαr τοµα
ξνα προr το επγγελµα, δναται να αρνηθε σε ναν
δικηγρο εγγεγραµµνο υπ τον επαγγελαµατικ του
ττλο καταγωγr να εργασθε στο δαφr του υπ την
ιδιτητα του µλουr τηr οµδαr αυτr. Η οµδα θεωρεται τι συµπεριλαµβνει τοµα ξνα προr το επγγελµα
ταν:

14. 3. 98
ρθρο 12

Επωνυµα τηr οµδαr
Ανεξαρττωr των ρων υπ τουr οποουr ασκον το επγγελµα οι δικηγροι που εργζονται στο κρτοr µλοr υποδοχr υπ τον επαγγελµατικ τουr ττλο καταγωγr, δνανται να αναφρουν την επωνυµα τηr οµδαr στην οποα
ανκουν στο κρτοr µλοr καταγωγr.
Το κρτοr µλοr υποδοχr µπορε να απαιτσει να αναφρεται, εκτr απ την επωνυµα που αναφρεται στο πρτο
εδφιο, και η νοµικ µορφ τηr οµδαr στο κρτοr µλοr
καταγωγr /και τα ονµατα των µελν τηr οµδαr που
ασκον το επγγελµα στο κρτοr µλοr υποδοχr.
ρθρο 13
Συνεργασα µεταξ των αρµοδων αρχν του κρτουr
µλουr υποδοχr και καταγωγr και απρρητο
Για να διευκολυνθε η εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr και
να αποφευχθον τυχν καταστρατηγσειr των διατξεν
τηr µε µοναδικ σκοπ τη µη εφαρµογ των καννων που
ισχουν στο κρτοr µλοr υποδοχr, η αρµδια αρχ του εν
λγω κρτουr και η αρµδια αρχ του κρτουr µλουr
καταγωγr συνεργζονται στεν µεταξ τουr και παρχουν
η µα στην λλη αµοιβαα συνδροµ.
Οι αρχr αυτr τηρον το απρρητο των πληροφοριν που
ανταλλσσουν.
ρθρο 14
Ορισµr των αρµοδων αρχν
Τα κρτη µλη ορζουν, το αργτερο ωr τιr 14 Μαρτου
2000, τιr αρµδιεr αρχr που εξουσιοδοτονται να δχονται
τιr αιτσειr και να λαµβνουν τιr αποφσειr που αναφρονται στην παροσα οδηγα. Πληροφορον σχετικ τα λλα
κρτη µλη και την Επιτροπ.
ρθρο 15
κθεση τηr Επιτροπr
∆κα τη το αργτερο απ την ναρξη ισχοr τηr παροσαr
οδηγαr, η Επιτροπ θα υποβλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο κθεση σχετικ µε την πορεα
τηr εφαρµογr τηr οδηγαr.

 το κεφλαι τηr κατχεται εν λω  εν µρει, 
 η επωνυµα υπ την οποα ασκε τη δραστηριτητ
τηr χρησιµοποιεται, 
 η εξουσα λψηr αποφσεων ασκεται, εκ των πραγµτων  εκ του δικαου,
απ τοµα µη χοντα την ιδιτητα του δικηγρου κατ
την ννοια του ρθρου 1 παργραφοr 2.

Αφο προβε σε λεr τιr αναγκαεr διαβουλεσειr, θα
παρουσισει, µε αυτ την ευκαιρα, τα συµπερσµατ τηr
και τιr τυχν τροποποισειr οι οποεr θα µποροσαν να
επλθουν στο ισχον σστηµα.

ταν οι θεµελιδειr καννεr που διπουν µια ττοια
οµδα δικηγρων στο κρτοr µλοr καταγωγr εναι
ασµβατοι ετε µε τουr ισχοντεr καννεr στο κρτοr
µλοr υποδοχr ετε µε τιr δατξειr του πρτου εδαφου,
ττε το κρτοr µλοr υποδοχr µπορε, χωρr τουr περιορισµοr που προβλπονται στο σηµεο 1, να εναντιωθε
στο νοιγµα υποκαταστµατοr  πρακτορεου στο δαφr του.

1. Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr αναγκαεr νοµοθετικr,
κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα το αργτερο µχρι τιr 14
Μαρτου 2000. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.

ρθρο 16
Μεταφορ στο εθνικ δκαιο

Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
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λεπτοµερεr διατξειr τηr αναφορr αυτr εκδδονται απ
τα κρτη µλη.
2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των ουσιωδν διατξεων εσωτερικο δικαου τιr
οποεr θεσπζουν στον τοµα που διπεται απ την
παροσα οδηγα.
ρθρο 17
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
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ρθρο 18
Αποδκτεr

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 16 Vεβρουαρου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο
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