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COUNCIL DIRECTIVE
of 22 March 1977

to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services
(77/249/ EEC)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European
Economic Community, and in particular Articles 57
and 66 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

obtaining title to administer estates of deceased
persons, and the drafting of formal documents
creating or transferring interests in land.

2. ' Lawyer' means any person entitled to pursue his
professional activities under one of the following desig
nations :

Belgium :

Avocat — Advocaat

Denmark :

Advokat
Rechtsanwalt

Having regard to the opinion of the Economic and

Germany :
France :

Avocat

Social Committee (2),

Ireland :

Barrister
Solicitor

Italy :
Luxembourg :

Avvocato

Netherlands :

Advocaat

United Kingdom

Advocate
Barrister
Solicitor.

Having regard to the opinion of the European Parlia
ment ('),

Whereas, pursuant to the Treaty, any restriction on
the provision of services which is based on nationality
or on conditions of residence has been prohibited
since the end of the transitional period ;
Whereas this Directive deals only with measures to
facilitate the effective pursuit of the activities of

lawyers by way of provision of services ; whereas more

Avocat-avoue

detailed measures will be necessary to facilitate the
effective exercise of the right of establishment ;

Whereas if lawyers are to exercise effectively the
freedom to provide services host Member States must
recognize as lawyers those persons practising the pro
fession in the various Member States ;

Whereas, since this Directive solely concerns provi
sion of services and does not contain provisions on
the mutual recognition of diplomas, a person to
whom the Directive applies must adopt the profes

Article 2

Each Member State shall recognize as a lawyer for the
purpose of pursuing the activities specified in Article
1 ( 1 ) any person listed in paragraph 2 of that Article.

Article 3

sional title used in the Member State in which he is

established, hereinafter referred to as 'the Member

State from which he comes',

A person referred to in Article 1 shall adopt the profes

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE :

comes, expressed in the language or one of the
languages, of that State, with an indication of the pro
fessional organization by which he is authorized to

Article 1

1.

sional title used in the Member State from which he

practise or the court of law before which he is entitled
to practise pursuant to the laws of that State.

This Directive shall apply, within the limits and

under the conditions laid down herein , to the activi

ties of lawyers pursued by way of provision of services.

Article 4

Notwithstanding anything contained in this Directive,
Member States may reserve to prescribed categories of
lawyers the preparation of formal documents for

1 . Activities relating to the representation of a
client in legal proceedings or before public authorities

(') OJ No C
8 . 3 . 1976,
(2) OJ No C
4. 3 . 1976,

State, with the exception of any conditions requiring
residence, or registration with a professional organiza

103 , 5. 10 . 1972, p. 19 and OJ No C 53 ,
p . 33 .
36, 28 . 3 . 1970, p . 37 and OJ No C 50,
p . 17 .

shall be pursued in each host Member State under the
conditions laid down for lawyers established in that
tion , in that State .
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2. A lawyer pursuing these activities shall observe
the rules of professional conduct of the host Member
State, without prejudice to his obligations in the
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who would, where necessary, be answerable to that
authority, or with an 'avoue' or 'procuratore' prac
tising before it.

Member State from which he comes .

3.
When these activities are pursued in the United
Kingdom , 'rules of professional conduct of the host

Member State' means the rules of professional
conduct applicable to solicitors, where such activities
are not reserved for barristers and advocates . Other

wise the rules of professional conduct applicable to
the latter shall apply. However, barristers from Ireland
shall always be subject to the rules of professional
conduct applicable in the United Kingdom to barris

Article 6

Any Member State may exclude lawyers who are in
the salaried employment of a public or private under
taking from pursuing activities relating to the represen
tation of that undertaking in legal proceedings in so
far as lawyers established in that State are not
permitted to pursue those activities.

ters and advocates .

A rticle 7

When these activities are pursued in Ireland 'rules of

professional conduct of the host Member State' means,
in so far as they govern the oral presentation of a case
in court, the rules of professional conduct applicable
to barristers. In all other cases the rules of professional
conduct applicable to solicitors shall apply. However,
barristers and advocates from the United Kingdom
shall always be subject to the rules of professional
conduct applicable in Ireland to barristers.

4. A lawyer pursuing activities other than those
referred to in paragraph 1 shall remain subject to the
conditions and rules of professional conduct of the
Member State from which he comes without prejudice
to respect for the rules, whatever their source, which
govern the profession in the host Member State, espe
cially those concerning the incompatibility of the exer
cise of the activities of a lawyer with the exercise of
other activities in that State, professional secrecy, rela
tions with other lawyers, the prohibition on the same
lawyer acting for parties with mutually conflicting
interests, and publicity. The latter rules are applicable
only if they are capable of being observed by a lawyer

1.
The competent authority of the host Member
State may request the person providing the services to
establish his qualifications as a lawyer.

2.

In the event of non-compliance with the obliga

tions referred to in Article 4 and in force in the host

Member State, the competent authority of the latter
shall determine in accordance with its own rules and

procedures the consequences of such non-compliance,
and to this end may obtain any appropriate profes
sional information concerning the person providing
services. It shall notify the competent authority of the
Member State from which the person comes of any
decision taken . Such exchanges shall not affect the
confidential nature of the information supplied.
Article 8

1 . Member States shall bring into force the
measures necessary to comply with this Directive
within two years of its notification and shall forthwith
inform the Commission thereof.

who is not established in the host Member State and

2.

to the extent to which their observance is objectively
justified to ensure, in that State, the proper exercise of

Commission the texts of the main provisions of
national law which they adopt in the field covered by

a lawyer's activities, the standing of the profession and

Member

States

shall

communicate

to

this Directive .

respect for the rules concerning incompatibility.
Article 5

For the pursuit of activities relating to the representa
tion of a client in legal proceedings, a Member State
may require lawyers to whom Article 1 applies :
— to be introduced, in accordance with local rules or

customs, to the presiding judge and, where appro
priate, to the President of the relevant Bar in the
host Member State ;

— to work in conjunction with a lawyer who prac
tises before the judicial authority in question and

Article 9
This Directive is addressed to the Member States .

Done at Brussels, 22 March 1977.
For the Council
The President

Judith HART
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NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977,

asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpotta
misesta

(77/249/ETY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopi
muksen ja erityisesti sen 57 ja 66 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ('),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
sekä katsoo, että

kaikki kansalaisuuteen tai asuinpaikkaa koskeviin vaati
muksiin perustuvat palvelujen tarjoamisen vapauteen
kohdistuvat rajoitukset ovat perustamissopimuksen
mukaisesti kiellettyjä siirtymäkauden päätyttyä,

tämä direktiivi koskee vain toimenpiteitä, joiden tarkoi
tuksena on helpottaa asianajajien toiminnan tehokasta
harjoittamista palvelujen tarjoamisen osalta; yksityiskoh
taisemmat toimenpiteet ovat tarpeen sijoittautumisoi
keuden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi,

joilla perustetaan tai siirretään kiinteään omaisuuteen
kohdistuvia oikeuksia.

2. "Asianajajalla" tarkoitetaan jokaista, joka saa
harjoittaa ammattitoimintaa käyttäen jotakin seuraavista
nimikkeistä:

Belgia:

Avocat-Advocaat

Tanska:

Advokat

Saksan liittotasavalta:

Rechtsanwalt

Ranska:

Avocat

Irlanti:

Barrister
Solicitor

Italia:

Avvocato

Luxemburg:

Avocat-avoue

Alankomaat:

Advocaat

Yhdistynyt kuningaskunta:

Advocate
Barrister
Solicitor.

asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaaksi
toteuttamiseksi vastaanottavien jäsenvaltioiden on tunnus
tettava asianajajiksi ne, jotka harjoittavat tätä ammattia
jäsenvaltioissa, ja
koska tämä direktiivi koskee yksinomaan palvelujen
tarjoamista eikä siinä ole säännöksiä tutkintojen vastavuo
roisesta tunnustamisesta, niiden, joihin tätä direktiiviä
sovelletaan, on käytettävä sitä ammattinimikettä, jota
käytetään jäsenvaltiossa, jossa hän on sijoittautunut,
jäljempänä "jäsenvaltio, josta hän tulee",
ON ANTANUT TAMAN DIREKTIIVIN :

1 artikla

1 . Tätä direktiiviä sovelletaan jäljempänä säädetyin
rajoituksin ja ehdoin asianajajien toimintaan, jota harjoite
taan palveluja tarjoamalla.
Tämän direktiivin estämättä jäsenvaltiot voivat varata joil
lekin asianajajaryhmille oikeuden laatia virallisia asiakir
joja, joilla annetaan valtuudet kuolinpesän hallintoon tai
(') EYVL N:o C 103, 5.10.1972, s. 19 ja
EYVL N:o C 53, 8.3.1976, s. 33

(2) EYVL N:o C 36, 28.3.1970, s. 37 ja
EYVL N:o C 50, 4.3.1976, s, 17

2 artikla

Jäsenvaltioiden on tunnustettava asianajajaksi 1 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten
jokainen mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettu henkilö.
3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun henkilön on käytettävä sitä
ammattinimikettä, jota käytetään jäsenvaltiossa, josta hän
tulee, ilmaistuna tuon valtion kielellä tai jollakin tuon
valtion kielistä viittauksin siihen ammatilliseen järjestöön,
johon hän kuuluu tai siihen tuomioistuimeen, jossa hän
tuon valtion lakien mukaan saa toimia.

4 artikla

1 . Asiakkaan edustamiseen oikeudenkäynnissä tai
viranomaisessa liittyvää toimintaa harjoitetaan kussakin
vastaanottavassa jäsenvaltiossa noudattaen siellä sijoittautu
neita asianajajia koskevia ehtoja, lukuun ottamatta vaati
muksia asumisesta tai ammatilliseen järjestöön kuulumi
sesta siellä.
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2. Tällaista toimintaa harjoittavan asianajajan on
noudatettava vastaanottavan jäsenvaltion ammatillisia
menettelytapasääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
velvollisuuksia, joita hänellä on siinä valtiossa, josta hän
tulee .

3. Kun tällaista toimintaa harjoitetaan Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, "vastaanottavan jäsenvaltion ammatilli
silla menettelytapasäännöillä" tarkoitetaan toimistoasian
ajajiin ("solicitor^ sovellettavia ammatillisia menettelyta
pasääntöjä, jollei tällainen toiminta kuulu oikeudenkäyn
tiasianajajille ("barrister" ja "advocate"). Tällöin sovelletaan
viimeksi mainittuihin sovellettavia ammatillisia menette

lytapasääntöjä. Irlannista oleviin oikeudenkäyntiasianaja
jiin ("barrister") sovelletaan kuitenkin aina Yhdistyneessä
kuningaskunnassa oikeudenkäyntiasianajajiin ("barrister"
ja "advocate") sovellettavia ammatillisia menettelytapasään
töjä.
K.un tällaista toimintaa harjoitetaan Irlannissa, "vastaanot
tavan jäsenvaltion ammatillisilla menettelytapasäännöillä"
tarkoitetaan, siltä osin kuin ne koskevat asian suullista

käsittelyä tuomioistuimessa, oikeudenkäyntiasianajajiin
'"barrister") sovellettavia ammatillisia menettelytapasään
töjä. Kaikissa muissa tapauksissa sovelletaan toimistoasi
anajajiin ("solicitor") sovellettavia ammatillisia menettely
tapasääntöjä. Yhdistyneestä kuningaskunnasta oleviin
oikeudenkäyntiasianajajiin ("barrister" ja "advocate") sovel
letaan kuitenkin aina niitä ammatillisia menettelytapa
sääntöjä, joita Irlannissa sovelletaan oikeudenkäyntiasiana
jajiin ("barrister").
4.

Muuta

kuin

1

kohdassa

tarkoitettua

toimintaa

harjoittavaan asianajajaan sovelletaan niitä edellytyksiä ja
ammatillisia menettelytapasääntöjä, joita noudatetaan siinä
jäsenvaltiossa, josta hän tulee, sanotun kuitenkaan rajoitta
matta kaikkien niiden sääntöjen noudattamista, jotka
koskevat tätä ammattia vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja
etenkin niitä, jotka koskevat asianajajan toiminnan sovel
tumattomuutta muuhun tuossa valtiossa harjoitettavaan
toimintaan, salassapitovelvollisuutta, suhteita muihin asi
anajajiin, kieltoa edustaa asianosaisia, joiden edut ovat
keskenään ristiriidassa, ja julkisuutta. Viimeksi mainittuja
sääntöjä sovelletaan ainoastaan, jos niitä voi noudattaa
asianajaja, joka ei ole vastaanottavasta jäsenvaltiosta ja siltä
osin kuin niiden noudattaminen on tosiasiallisesti perus
teltua asianajajien toiminnan asianmukaisen harjoittami
sen, ammatin arvokkuuden ja edellä mainittujen soveltu
mattomuutta koskevien sääntöjen noudattamisen kannalta
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— paikallisten sääntöjen tai tapojen mukaisesti esitellään
tuomioistuimen puheenjohtajalle ja tarvittaessa asian
omaisen asianajajien yhdistyksen puheenjohtajalle
vastaanottavassa jäsenvaltiossa;
— työskentelevät yhdessä sellaisen asianajajan kanssa,
joka toimii kyseisessä tuomioistuimessa ja on tarvit
taessa vastuussa tälle tuomioistuimelle, taikka yhdessä
tässä tuomioistuimessa toimivan "avouén" tai "procura
toren" kanssa.

6 artikla

Jäsenvaltio voi kieltää julkiseen tai yksityiseen yritykseen
palvelussuhteessa olevia asianajajia harjoittamasta tuon
yrityksen edustamiseen oikeudenkäynnissä liittyvää
toimintaa, mikäli tuosta valtiosta olevat asianajajat eivät
saa harjoittaa tällaista toimintaa.
7 artikla

1 . Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viran
omainen voi vaatia, että palveluja tarjoava henkilö osoittaa
olevansa asianajaja.
2. Jos 4 artiklassa tarkoitettuja, vastaanottavassa jäsen
valtiossa voimassa olevia velvollisuuksia laiminlyödään,
vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen
on omia sääntöjään ja menettelyjään noudattaen päätettävä
tällaisen laiminlyönnin seuraamuksista, ja se voi tässä
tarkoituksessa hankkia kaikki palveluja tarjoavaa henkilöä
koskevat tarvittavat ammatilliset tiedot. Sen on annettava

päätös tiedoksi sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomai
selle, josta henkilö tulee . Tietojen antaminen ei muuta
tietojen luottamuksellisuutta.
8 artikla

1 . Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden vuoden
kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja ilmoitettava tästä
komissiolle viipymättä.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä
tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

tässä valtiossa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 1977.
5 artikla

Asiakkaan edustamiseen oikeudenkäynnissä liittyvän
toiminnan harjoittamiseksi jäsenvaltio voi vaatia, että 1
artiklassa tarkoitetut asianaiaiat:

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
Judith HART

