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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-305/05 

 Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de 
Bruxelles, Ordre des barreaux flamands και Ordre néerlandais des avocats du barreau de 

Bruxelles κατά Conseil des ministres  

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΕΣ 
ΟΣΑΚΙΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ 
ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΗ ∆ΙΚΗ  

Η επιβολή τέτοιου είδους υποχρεώσεων δικαιολογείται από την ανάγκη αποτελεσµατικής 
καταπολεµήσεως της νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

Η οδηγία για την πρόληψη της χρησιµοποιήσεως του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι µία από τις βασικές διεθνείς πράξεις 
για την καταπολέµηση της νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 1. Το 2001 
η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε, προκειµένου να ληφθούν υπόψη τα συµπεράσµατα της 
Επιτροπής και οι επιθυµίες που εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη 2. 
Έκτοτε, οι έχοντες την ιδιότητα του συµβολαιογράφου ή του ανεξάρτητου επαγγελµατία 
νοµικού κατά τις νοµοθεσίες των κρατών µελών εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων 
της οδηγίας οσάκις µετέχουν σε πράξεις χρηµατοοικονοµικής φύσεως ή αγοραπωλησίας 
ακινήτων ή ενεργούν εξ ονόµατος και για λογαριασµό εταιριών στο πλαίσιο τέτοιου είδους 
πράξεων. 

Με προσφυγές που άσκησαν στις 22 Ιουλίου 2004, διάφορες ενώσεις δικηγορικών συλλόγων 
ζήτησαν από το Cour d’arbitrage (νυν Cour Constitutionnelle, Βέλγιο) να ακυρώσει ορισµένα 
άρθρα του βελγικού νόµου ο οποίος µετέφερε την οδηγία αυτή στην εθνική έννοµη τάξη. 

                                                 
1  Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991 (ΕΕ L 166, σ. 77). 
2  Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2001 (EE L 
 344, σ.76). 



Συγκεκριµένα, οι προσφεύγουσες της κύριας δίκης υποστηρίζουν ότι η επιβολή και στους 
δικηγόρους της υποχρεώσεως να ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές οσάκις διαπιστώνουν 
γεγονότα για τα οποία γνωρίζουν ή έχουν υπόνοιες ότι συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες και να διαβιβάζουν στις εν λόγω αρχές τα πρόσθετα 
πληροφοριακά στοιχεία που αυτές κρίνουν αναγκαία συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή των 
αρχών της προστασίας του επαγγελµατικού απορρήτου και της ανεξαρτησίας του δικηγόρου, οι 
οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο του θεµελιώδους δικαιώµατος κάθε πολίτη για δίκαιη δίκη 
και σεβασµό των δικαιωµάτων του άµυνας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Cour d’arbitrage υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
προδικαστικό ερώτηµα περί του κατά πόσον η επιβολή στους δικηγόρους της υποχρεώσεως να 
ενηµερώνουν τις αρµόδιες για την καταστολή της νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες αρχές και να συνεργάζονται µε αυτές προσβάλλει το δικαίωµα για δίκαιη δίκη3. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι οι δικηγόροι υπέχουν τις υποχρεώσεις ενηµερώσεως και 
συνεργασίας µόνον καθόσον επικουρούν τον πελάτη τους στην προπαρασκευή ή στη 
διενέργεια ορισµένων πράξεων οι οποίες έχουν κυρίως χρηµατοοικονοµικό χαρακτήρα ή 
αφορούν την αγοραπωλησία ακινήτων ή οσάκις ενεργούν εξ ονόµατος του πελάτη τους και 
για λογαριασµό του στο πλαίσιο τέτοιων πράξεων. Κατά γενικό κανόνα, οι δραστηριότητες 
αυτές, ως εκ της φύσεώς τους, δεν συνδέονται µε ένδικη διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του δικαιώµατος για δίκαιη δίκη.   

Οσάκις η αρωγή την οποία παρέσχε ο δικηγόρος στον πελάτη ζητήθηκε είτε για την 
άσκηση της αποστολής της υπερασπίσεως ή εκπροσωπήσεώς του σε ένδικη διαδικασία 
είτε υπό τη µορφή συµβουλής για τον ενδεδειγµένο τρόπο κινήσεως ή αποφυγής µιας 
διαδικασίας, τότε αυτός απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις ενηµερώσεως και 
συνεργασίας. Εποµένως, µικρή σηµασία έχει το ότι τα επίµαχα πληροφοριακά στοιχεία 
περιήλθαν σε γνώση του ή προέκυψαν πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας της διαδικασίας. 
Μια τέτοια απαλλαγή διασφαλίζει την προστασία του δικαιώµατος για δίκαιη δίκη. 

Αντιθέτως, ανεξαρτήτως των απαιτήσεων που συνδέονται µε την προστασία του δικαιώµατος 
για δίκαιη δίκη, οι δικηγόροι, οσάκις ενεργούν εντός του συγκεκριµένου πλαισίου πράξεων 
χρηµατοοικονοµικής φύσεως ή αγοραπωλησίας ακινήτων που δεν σχετίζονται µε ένδικη 
διαδικασία, υπέχουν τις προβλεπόµενες από την οδηγία υποχρεώσεις ενηµερώσεως και 
συνεργασίας, καθόσον η επιβολή αυτών των υποχρεώσεων δικαιολογείται µάλλον από την 
ανάγκη αποτελεσµατικής καταπολεµήσεως της νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, η οποία επηρεάζει προδήλως την ανάπτυξη του οργανωµένου εγκλήµατος, που 
συνιστά σηµαντική απειλή για τις κοινωνίες των κρατών µελών. 

Συνεπώς, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή στους δικηγόρους της υποχρεώσεως να  
ενηµερώνουν τις αρµόδιες για την καταστολή της νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες αρχές και να συνεργάζονται µε αυτές, οσάκις µετέχουν σε ορισµένες 
χρηµατοοικονοµικής φύσεως πράξεις που δεν συνδέονται µε ένδικη διαδικασία, δεν 
προσβάλλει το δικαίωµα για δίκαιη δίκη.  

                                                 
3 Το οποίο εγγυάται από το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών και από το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ. 



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG, ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-305/05  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis  
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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