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Διατακτικό

κατά

1) Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο νομοθετικώς κατο
χυρωμένο επάγγελμα του δικηγόρου στο κράτος μέλος υποδο
χής, αφού προηγουμένως υποβληθεί με επιτυχία σε δοκιμασία
επάρκειας, ο κάτοχος ακαδημαϊκού τίτλου χορηγηθέντος σε
αυτό το κράτος μέλος, με τον οποίο πιστοποιείται η περάτωση
κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διάρκειας μεγαλύτερης
των τριών ετών, καθώς και ισοδύναμου ακαδημαϊκού τίτλου
χορηγηθέντος σε άλλο κράτος μέλος κατόπιν συμπληρωματικής
εκπαιδεύσεως διάρκειας μικρότερης των τριών ετών, ο οποίος
του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει σε αυτό το κράτος
μέλος το νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα του δικηγό
ρου, το οποίο και πράγματι ασκούσε κατά τον χρόνο της
υποβολής αιτήσεως συμμετοχής στην προαναφερθείσα δοκιμα
σία επάρκειας, δύναται να επικαλεστεί τις διατάξεις της τρο
ποποιηθείσας οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης
Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρι
σης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποι
ούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών
ετών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Μαΐου 2001.

Landeshauptmann von Wien

2) Η οδηγία 89/48, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
2001/19, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει στις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους υποδοχής να αρνηθούν να κάνουν
δεκτό σε δοκιμασία επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλ
ματος του δικηγόρου πρόσωπο ευρισκόμενο σε κατάσταση
όπως αυτή του προσφεύγοντος στην κύρια δίκη, επειδή δεν
αποδεικνύεται η πραγματοποίηση της επιβαλλόμενης από τη
νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους πρακτικής ασκήσεως.
(1) ΕΕ C 141 της 20.6.2009.

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 22ας
Δεκεμβρίου 2010 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof
(Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Ilonka Sayn-Wittgenstein κατά Landeshauptmann von
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Αντικείμενο
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Verwaltungs
gerichtshof — Ερμηνεία του άρθρου 18 ΕΚ — Συνταγματικής
ισχύος νόμος κράτους μέλους περί καταργήσεως των τίτλων ευγε
νείας στο κράτος αυτό και απαγορεύων στους υπηκόους αυτού να
φέρουν αλλοδαπούς τίτλους ευγενείας — Άρνηση των αρχών αυτού
του κράτους μέλους να καταχωρίσουν ληξιαρχικώς τίτλο ευγενείας
και δηλωτικό τίτλου ευγενείας πρόθεμα το οποίο αποτελεί μέρος
επωνύμου που απέκτησε ενήλικος υπήκοος του κράτους αυτού σε
άλλο κράτος μέλος, εντός του οποίου διαμένει, συνεπεία της υιο
θεσίας του από υπήκοο του δευτέρου αυτού κράτους.
Διατακτικό
Το άρθρο 21 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν αποκλείει τη δυνατό
τητα των αρχών κράτους μέλους, σε περίπτωση όπως αυτή της
υποθέσεως της κύριας δίκης, να αρνηθούν να αναγνωρίσουν, ως
προς όλα τα στοιχεία του, το επώνυμο υπηκόου του κράτους
αυτού, όπως καθορίσθηκε σε άλλο κράτος μέλος, εντός του οποίου
διαμένει ο εν λόγω υπήκοος, συνεπεία της υιοθεσίας του ως ενή
λικος από υπήκοο του δευτέρου αυτού κράτους μέλους, καθόσον
το επώνυμο αυτό περιέχει τίτλο ευγενείας που απαγορεύεται στο
πρώτο κράτος μέλος βάσει του συνταγματικού δικαίου του, εφό
σον τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές αυτές στο συγκεκριμένο πλαί
σιο δικαιολογούνται από λόγους σχετικούς με τη δημόσια τάξη,
δηλαδή εφόσον είναι αναγκαία για την προστασία των συμφερό
ντων τα οποία σκοπούν να διασφαλίσουν και εφόσον είναι ανά
λογα του θεμιτώς επιδιωκομένου σκοπού.
(1) ΕΕ C 193 της 15.8.2009.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 22ας
Δεκεμβρίου 2010 [αίτηση του Markkinaoikeus (Φινλανδία)
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Mehiläinen
Oy και Terveystalo Healthcare Oy, πρώην Suomen
Terveystalo Oyj κατά Oulun kaupunki
(Υπόθεση C-215/09) (1)

(Υπόθεση C-208/09) (1)
(Ευρωπαϊκή ιθαγένεια — Ελευθερία κυκλοφορίας και δια
μονής εντός των κρατών μελών — Συνταγματικής ισχύος
νόμος κράτους μέλους περί καταργήσεως των τίτλων ευγε
νείας στο κράτος αυτό — Επώνυμο ενηλίκου, υπηκόου του
εν λόγω κράτους, κτηθέν λόγω υιοθεσίας σε άλλο κράτος
μέλους, εντός του οποίου διαμένει το πρόσωπο αυτό —
Τίτλος ευγενείας και δηλωτικό τίτλου ευγενείας πρόθεμα
το οποίο αποτελεί μέρος του επωνύμου — Ληξιαρχική
καταχώριση από τις αρχές του πρώτου κράτους μέλους —
Αυτεπάγγελτη διόρθωση της καταχωρίσεως — Αφαίρεση
του τίτλου ευγενείας και του δηλωτικού τίτλου ευγενείας
προθέματος)
(2011/C 63/06)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο

(Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Οδηγία 2004/18/ΕΚ —
Μικτή σύμβαση — Σύμβαση συναφθείσα μεταξύ αναθέτου
σας αρχής και ιδιωτικής εταιρίας ανεξάρτητης από αυτήν
— Σύσταση κοινής εταιρίας παρέχουσας υπηρεσίες στον
τομέα της υγείας και ισομερής συμμετοχή σε αυτή —
Δέσμευση των συμβαλλομένων να απευθύνονται στην
κοινή εταιρία, κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου τεσ
σάρων ετών, για την παροχή των υπηρεσιών υγείας, που
οφείλουν να διασφαλίζουν στους εργαζομένους τους)
(2011/C 63/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Markkinaoikeus
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
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