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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Μαρτίου 1977

περί διευκολύνσεως της πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών άπό
δικηγόρους
(77/249/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

στηριότητες του δικηγόρου κατά τήν παροχή υπηρε
σιών .

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ίδίως τά άρθρα 57 καί 66,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως O,
τή γνώμη τής Οίκονομικής καί Κοινωνικής ' Επιτρο

πής (2),

Κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τής παρούσης οδη
γίας, τά Κράτη μέλη δύνανται νά έπιφυλάξουν σέ όρι
σμένες κατηγορίες δικηγόρων τή σύνταξη έπισήμων
εγγράφων βάσει τών οποίων παρέχεται εξουσία διαχει
ρίσεως τής περιουσίας προσώπων, πού άπεθίωσαν, ή τά
όποια άναφέρονται στήν κτήση ή τή μεταβίβαση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί άκινήτων .
2 . Ώς «δικηγόρος» νοείται κάθε πρόσωπο πού δι
καιούται νά άσκεΐ τίς επαγγελματικές του δραστηριό
τητες ύπό μία άπό τίς άκόλουθες ονομασίες:

Εκτιμώντας:

οτι κατ εφαρμογή τής συνθήκης άπαγορεύεται από τήν
λήξη τής μεταβατικής περιόδου κάθε περιορισμός πού
βασίζεται στήν ιθαγένεια ή στήν κατοικία όσον άφορα
τήν παροχή ύπηρεσιών
ότι ή παρούσα οδηγία άφορα μόνο τά μέτρα πού προο
ρίζονται νά διευκολύνουν τήν πραγματική άσκηση τών
δραστηριοτήτων τοΰ δικηγόρου ώς πρός τήν ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών ότι θά άπαιτηθοϋν περισσότερο
επεξεργασμένα μέτρα γιά τήν διευκόλυνση τής πραγ
ματικής άσκήσεως τοϋ δικαιώματος έγκαταστάσεως·

ότι ή πραγματική άσκηση τών δραστηριοτήτων του δι
κηγόρου ώς πρός τήν ελεύθερη παροχή ύπηρεσιών
προϋποθέτει ότι τό Κράτος μέλος υποδοχής, άναγνωρί
ζει ώς δικηγόρους τά πρόσωπα πού άσκοϋν τό έπάγ
γελμα αυτό στά διάφορα Κράτη μέλη·
ότι ή παρούσα όδηγία άφορα μόνο τήν παροχή ύπηρε
σιών καί δέν συνοδεύεται άπό διατάξεις πού άφοροΰν
τήν άμοιβαία άναγνώριση τών διπλωμάτων γι' αύτό , ό
δικαιοΰχος χρησιμοποιεί τόν έπαγγελματικό τίτλο τοΰ
Κράτους μέλους στό όποιο είναι εγκατεστημένος, άπο
καλούμενο στό έξής: « Κράτος μέλος προελεύσεως»,

Βέλγιο:

avocat/advocaat

A ανία:

advokat

Γερμανία:

Rechtsanwalt

Γαλλία:

avocat

Ιρλανδία:

barrister , solicitor

'Ιταλία:

avvocato

Λουξεμβούργο:
Κάτω Χώρες:
'Ηνωμένο Βασίλειο:

avocat-avoue

advocaat
advocate ,
barrister
solicitor

Αρθρο 2

Κάθε Κράτος μέλος άναγνωρίζει ώς δικηγόρο , γιά τήν
άσκηση τών δραστηριοτήτων πού προβλέπονται στό

άρθρο 1 παράγραφος 1 , κάθε πρόσωπο πού άναφέρεται
στήν παράγραφο 2 αύτοΰ τοΰ άρθρου.
Αρθρο 3

τίς προϋποθέσεις πού ή 'ίδια προβλέπει, γιά τίς δρα

Κάθε πρόσωπο πού άναφέρεται στό άρθρο 1 χρησιμο
ποιεί τόν έπαγγελματικό του τίτλο, στήν γλώσσα ή σέ
μία άπό τίς γλώσσες τοΰ Κράτους μέλους προελεύσεως,
μέ τήν ενδειξη τής έπαγγελματικής οργανώσεως στήν
όποία άνήκει ή τοΰ δικαστηρίου ένώπιον τοΰ όποιου
άσκεϊ τό λειτούργημά του σύμφωνα μέ τή νομοθεσία
αύτοΰ τοΰ Κράτους.

C) ΕΕ άριθ . A 103 τής 5.10.1972, σ. 19 καί ΕΕ άριθ. A 53 τής

"Αρθρο 4

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρθρο 1

1 . Ή παρούσα όδηγία Ισχύει , εντός τών όρίων καί μέ

8.3.1976, σ . 33.

(2) ΕΕ άριθ. A 36 τής 28.3.1970, σ. 37 καί ΕΕ άριθ. A 50 τής
4.3.1976, σ . 17 .

1 . Οί δραστηριότητες, οί σχετικές μέ τήν έκπροσώ
πηση καί τήν ύπεράσπιση πελάτου ένώπιον τών δικα
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στικών ή τών δημοσίων άρχών άσκοϋνται σέ κάθε
Κράτος μέλος ύποδοχής, σύμφωνα μέ τούς όρους πού
προβλέπονται γιά τούς δικηγόρους, οί όποιοι είναι
εγκατεστημένοι σ' αύτό τό Κράτος, άποκλειομένου
οποιουδήποτε όρου κατοικίας ή έγγραφής σέ έπαγγελ
ματική οργάνωση τοϋ Κράτους αύτοΰ .
2 . Κατά τήν άσκηση αύτών τών δραστηριοτήτων, ό
δικηγόρος τηρεϊ τούς έπαγγελματικούς κανόνες τοΰ
Κράτους μέλους ύποδοχής, παράλληλα μέ τίς ύπο^
χρεώσεις οί όποιες τοΰ επιβάλλονται στό Κράτος μέ
λος προελεύσεως .

3 . "Οταν οί δραστηριότητες αύτές άσκοϋνται στό
Ηνωμένο Βασίλειο , μέ τόν όρο «έπαγγελματικοί κα
νόνες τοΰ Κράτους μέλους ύποδοχής», νοοϋνται οί κα

— νά εμφανίζονται ενώπιον του προέδρου τοϋ δικα
στηρίου καί , κατά περίπτωση ένώπιον τοϋ προέ
δρου τοϋ άρμοδίου δικηγορικοΰ συλλόγου στό
Κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα μέ τούς τοπι
κούς κανόνες ή τίς τοπικές συνήθειες,

. — νά ένεργοΰν κατόπιν συμφωνίας, εϊτε μέ δικηγόρο
πού άσκει τήν δραστηριότητά του ένώπιον τοϋ δι
καστηρίου πού επελήφθη τής ύποθέσεως καί ό
. όποιος θά είναι υπεύθυνος, ενδεχομένως έναντι τοϋ
δικαστηρίου αύτοΰ, εϊτε μέ «avoué» ή «procuratore»
πού άσκει τήν δραστηριότητά του ένώπιον τοϋ δι
καστηρίου αύτοΰ .
"Αρθρο 6

νόνες πού άφοροϋν τούς «solicitors» όταν οί έν λόγω
δραστηριότητες δέν άσκοϋνται κατ' άποκλειστικότητα
άπό τούς «barristers» ή τούς « advocates». Σέ άντίθετη
περίπτωση , έφαρμόζονται οί έπαγγελματικοί κανόνες
πού άφοροΰν τούς τελευταίους αυτούς . Πάντως, οί
« barristers» πού προέρχονται άπό τήν ' Ιρλανδία υπό
κεινται πάντοτε στούς επαγγελματικούς κανόνες τών
«barristers» ή τών «advocates » στό ' Ηνωμένο Βασίλειο .

Κάθε Κράτος μέλος δύναται νά αποκλείσει τούς έμμι
σθους δικηγόρους οί όποιοι συνδέονται μέ σύμβαση ερ
γασίας μέ δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση , άπό τήν
άσκηση τών δραστηριοτήτων έκπροσωπήσεως καί
υπερασπίσεως τής επιχειρήσεως αυτής ένώπιον τών δι
καστηρίων , κατά τό μέτρο πού δέν επιτρέπεται νά
ασκήσουν τέτοιες δραστηριότητες οί εγκατεστημένοι
στό Κράτος αυτό δικηγόροι .

Όταν οί δραστηριότητες αύτές άσκοϋνται στήν ' Ιρ
λανδία , μέ τόν όρο «επαγγελματικοί κανόνες τοΰ Κρά
τους μέλους ύποδοχής» νοοϋνται οί κανόνες, πού άφο
ροΰν τούς «barristers» εφ' όσον πρόκειται γιά επαγγελ
ματικούς κανόνες οί όποιοι διέπουν τήν προφορική
διαδικασία μία ύποθέσεως στό δικαστήριο . Σέ όλες τίς
άλλες περιπτώσεις έφαρμόζονται οί έπαγγελματικοί
κανόνες τών «solicitors». Πάντως, οί «barristers» καί οί
«advocates», πού προέρχονται άπό τό ' Ηνωμένο Βασί
λειο υπόκεινται πάντοτε στούς έπαγγελματικούς κανό
νες τών «barristers» στήν 'Ιρλανδία .

"Αρθρο 7

4 . Γιά τήν άσκηση δραστηριοτήτων διαφόρων άπό
έκεϊνες πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 , ό δικηγό
ρος έξακολουθεΐ νά υπόκειται στούς επαγγελματικούς
όρους καί κανόνες τοΰ Κράτους μέλους προελεύσεως,
υπό τήν έπιφύλαξη τής τηρήσεως τών κανόνων, ο
ποιαδήποτε καί άν είναι ή πηγή τους , οί όποιοι διέπουν
τό έπάγγελμα στό Κράτος μέλος ύποδοχής, ίδίως έκεί
νων πού άφοροΰν τό άσυμθίθαστο μεταξύ τής άσκή

σεως τών δραστηριοτήτων τοΰ δικηγόρου καί τής
άσκήσεως άλλων δραστηριοτήτων στό Κράτος αύτό ,
τό επαγγελματικό άπόρρητο , τίς σχέσεις μέ συναδέλ
φους, τήν άπαγόρευση υποστηρίξεως άπό τόν ϊδιο δι
κηγόρο διαδίκων πού έχουν άντίθετα συμφέροντα καί
τή διαφήμιση . Οί κανόνες αυτοί έφαρμόζονται μόνο
εφ ' δσον δύνανται νά τηρηθοΰν άπό δικηγόρο πού δέν
είναι έγκατεστη μένος στό Κράτος μέλος ύποδοχής καί
κατά τό μέτρο πού ή τήρησή τους στό Κράτος αύτό
δικαιολογείται άντικειμενικά γιά τήν εξασφάλιση τής
ορθής άσκήσεως τών δραστηριοτήτων τοΰ δικηγόρου,
τής επαγγελματικής άξιοπρέπειας καί τής τηρήσεως
τών κανόνων περί άσυμθιθάστου .
Αρθρο 5

Γιά τήν άσκηση τών δραστηριοτήτων οι οποίες άφο
ροϋν τήν έκπροσώπηση καί τήν ύπεράσπιση πελάτου
ένώπιον δικαστηρίου , κάθε Κράτος μέλος δύναται νά
επιβάλει στούς δικηγόρους πού άναφέρονται στό άρ
θρο 1 ώς προϋπόθεση :

1 . H άρμόδια άρχή τοΰ Κράτους μέλους ύποδοχής
δύναται νά ζητήσει άπό τόν παρέχοντα ύπηρεσίες νά
άποδείξει τήν ίδιότητά του ώς δικηγόρου .
2 . Σέ περίπτωση μή συμμορφώσεως πρός τίς προβλε
πόμενες στό άρθρο 4 ύποχρεώσεις πού ισχύουν στό
Κράτος μέλος ύποδοχής, ή άρμόδια άρχή τοΰ τελευ
ταίου αύτοΰ καθορίζει , σύμφωνα μέ τούς δικούς της
ούσιαστικούς καί δικονομικούς κανόνες, τίς συνέπειες
τής συμπεριφοράς αυτής- γιά τό σκοπό αύτό δύναται νά
άντλήσει κάθε χρήσιμη έπαγγελματική πληροφορία
σχετικά μέ τόν παρέχοντα τίς ύπηρεσίες . ' Ενημερώνει
τήν άρμόδια άρχή τοΰ Κράτους μέλους προελεύσεως
γιά κάθε άπόφαση πού λαμβάνει . Ή ένημέρωση αύτή
δέν θίγει τόν εμπιστευτικό χαρακτήρα τών παρεχομέ
νων πληροφοριών .
Άρθρο 8

1 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν τά μέτρα πού είναι
άναγκαια γιά νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα
όδηγία έντός δύο έτών άπό τής κοινοποιήσεώς της καί
ενημερώνουν άμέσως περί αύτοΰ τήν ' Επιτροπή .
2 . Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν ' Επιτροπή τό
κείμενο τών ουσιωδών διατάξεων τοΰ έσωτερικοΰ δι
καίου πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν
παρούσα όδηγία .

"Αρθρο 9

H παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .
Έγινε στίς Βρυξέλλες , στίς 22 Μαρτίου 1977 .
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
Judith HART

