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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1302/2008, внесена от г-жа Estelle Garnier, с френско гражданство, 
от името на Compagnie des avoués près la Cour d'Appel d'Orléans, относно 
намерението на френското правителство да премахне професията avoué 
(юрист с правомощия да пледира пред френски апелативни съдилища)

1. Резюме на петицията 

Вносителката на петицията критикува плановете на френското правителство да 
премахне професията avoué пред френските апелативни съдилища, като я обедини с 
професията на адвоката. Вносителката на петицията оспорва основанията на това 
решение, което би довело до несъвместимост на тази професия с Директивата за 
услугите. Вносителката на петицията обяснява, че упражняващите професията на avoué 
играят важна роля в дейността на съда, особено в подпомагането на чуждестранни 
адвокати за тяхното представяне пред френските апелативни съдилища. Според 
вносителката на петицията обединяването на професията на avoué с тази на адвоката 
ще представлява нарушение на член 62 от Договора за ЕО, тъй като ще създаде 
предимство за френските адвокати спрямо техните колеги от други държави-членки. 
Вносителката на петицията също така критикува отражението на тази промяна върху 
правото на възнаграждение на упражняващите професията на avoué, като оценява, че 
това би било нарушение на Първия протокол на Европейската конвенция за правата на 
човека

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.
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Вносителката на петицията осъжда в две съобщения решението на френските органи да 
премахнат професията на avoué и да я обединят с тази на адвоката, като тя възразява и 
по отношение на съответствието на това премахване с общностното право.

Комисията взе предвид решението на френските органи да пристъпят към обединяване 
на професията на avoué с тази на адвоката. Като начало, тя държи да подчертае, че това 
решение попада в изключителните правомощия на френските органи.

По отношение на съответствието на това решение с Директива 2006/123/ЕО относно 
услугите на вътрешния пазар (наричана по-долу директива за услугите), Комисията 
счита, че прилагането на директивата за услугите във Франция предполага 
модернизиране на законовата рамка, уреждаща упражняването на дейността на avoué .

В това отношение Комисията би искала да подчертае, в противоречие с посоченото от 
вносителката на петицията в първата й петиция, че услугите, предоставяни от avoué, 
попадат в приложното поле на директивата за услугите.

Директивата за услугите се прилага към всички услуги, които се осъществяват с 
икономически интерес, с изключение на услугите, изрично изключени от нейния 
обхват. Следователно, за разлика от нотариусите и приставите, които са изключени от 
обхвата на директивата за услугите по силата на член 2, параграф 2, буква л), спрямо 
упражняващите професията на avoué не се прилага никакво изрично изключение. Също 
така, директивата не се прилага спрямо дейности, свързани с упражняването на 
официална власт в съответствие с член 45 на Договора за ЕО (член 2, параграф 2, буква 
и) от директивата за услугите. Все пак изглежда малко вероятно този член да може да 
се приложи спрямо дейността на avoué. В това отношение Съдът на Европейския съюз 
уточни, че „професионални услуги, включващи контакти, дори те да са редовни и 
съществени, със съдебните инстанции, включително подпомагане на дейността им, 
дори то да е задължително, не представляват участие в упражняване на публична 
власт“1.  Съдът прецени, че дейности като предоставяне на правна консултация и 
правна помощ, както и представляването и защитата на страните пред съд, не могат да 
се считат за участие в упражняване на публична власт, тъй като упражняването на тези 
дейности не засяга оценката на съдебната власт и свободното упражняване на 
съдебните правомощия2.

Вносителката твърди, че дейността на avoué е изключена от обхвата на принципа на 
свободата да се предоставят услуги (член 16) от директивата за услугите, посредством 
член 17, параграф 6, който изключва от прилагането на член 16 областите, обхванати от 
Дял ІІ на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните 
квалификации. Във връзка с това Комисията подчертава, че директивата за услугите и 
Директива 2005/36 имат за цел да се допълват взаимно като се прилагат за различни 
области по отношение на една и съща дейност, свързана с предоставяне на услуги. 
Поради това изключването от приложното поле на член 16 на директивата за услугите 
на обхванатите от Дял ІІ на Директива 2005/36 области не предполага изключването на 
упражняващите професията на avoué от приложението на член 16 на директивата за 
услугите, а само на областите, свързани с признаването на професионалните 
                                               
1 Решение от 21 юни 1974 г., Reyners, C-2/74, точка 51.
2 Решение от 21 юни 1974 г., Reyners, C-2/74, точки 52-53.
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квалификации на avoué. Освен това в съответствие с член 17, параграф 6 от 
директивата за услугите, член 16 от същата директива не следва да се прилага в случаи, 
където дадена дейност е запазена за специфична професия1.

Освен това фактът, че от приложното поле на член 16 от директивата за услугите са 
изключени областите, обхванати от Директива 77/2492, не предполага, че член 16 не 
може да се приложи по отношение на упражняващите професията на avoué.  В 
действителност Директива 77/249 визира дейността на адвокатите, а не на 
упражняващите професията на avoué.

Предвид гореизложеното, Комисията потвърждава, че дейността на упражняващите 
професията на avoué е обхваната от директивата за услугите. От друга страна обаче 
Комисията желае да уточни, че включването в обхвата на директивата не означава 
непременно премахване на професията на avoué, а модернизиране на правната рамка за 
упражняване на тази професия.

По отношение на последната точка, за да приложат директивата за услугите, френските 
органи трябва по-конкретно да пристъпят към разглеждане на своето законодателство с 
оглед идентифицирането и оценката на известен брой изисквания. Сред тях фигурират 
изискванията, посочени в член 15 от директивата, наложени от държавите-членки при 
определянето на доставчиците на услуги и които повдигат съмнения по отношение на 
съвместимостта с правото на Общността. В рамките на процеса на оценяване, 
държавите-членки следва да гарантират, че изискванията, посочени в член 15 (като 
например изискванията, свързани с количествени или териториални ограничения на 
достъпа до професия, фиксирани тарифи и евентуално изисквания, различни от тези, 
свързани с въпросите, обхванати от Директива 2005/36/ЕО или предвидени в други 
инструменти на Общността, които запазват достъпа до дейност по осъществяване на 
дадена услуга за определени доставчици, по силата на специфичния характер на 
дейността) са недискриминационни, налагат се по наложителни причини от общ 
интерес и са пропорционални на преследваната цел. В противен случай, тези 
изисквания следва да се премахнат.  Следва също така да бъдат оценени изискванията, 
които налагат изключителното упражняване на дадена дейност по предоставяне на 
услуги или ограничават съвместното й упражняване или упражняването й в 
партньорство с различни дейности.  В съответствие с член 25, параграф 1, алинея а) от 
директивата, подобни изисквания, ограничаващи упражняването на 
мултидисциплинарни дейности, могат да бъдат запазени само доколкото това е 
оправдано с цел гарантиране спазването на правилата относно професионалната етика 
и поведение, които варират според специфичния характер на всяка професия, и 
необходимо с цел гарантиране на техните независимост и безпристрастност. 
Следователно с цел да се гарантира прилагането на директивата за услугите, по 
отношение на упражняващите професията на avoué, френските органи следва да оценят 
посочените изисквания и да приемат мерките, които счетат за необходими за 
прилагането на директивата за услугите за дейността на avoué.

На 7 април 2009 г. вносителката предостави на Европейския парламент нови елементи, 
                                               
1 Съображение 88 от директивата за услугите 2006/123/ЕО.
2 Директива на Съвета от 22 март 1977 г. относно улесняване на ефективното упражняване от 
адвокатите на свободата на предоставяне на услуги 
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имащи за цел да докажат, че условията на обединяване на професията на avoué с тази 
на адвоката противоречат на правото на Общността, и по-конкретно на директивата за 
услугите.

Вносителката счита, че премахването на професията на avoué представлява нарушение 
на член 1, параграф 3 от директивата за услугите. Във връзка с това Комисията желае 
да уточни, че тази разпоредба има за цел да изясни, че предметът на директивата за 
услугите не е да отвори за конкуренция услуги, които са обект на монопол в дадена 
държава, като задължи въпросната държава да отвори този сектор за конкуренция. 
Следователно директивата се прилага, доколкото въпросните дейности се подчиняват 
на конкуренцията.

По отношение на въпроса за посоченото от вносителката нарушение на член 3, 
параграф 1 от директивата за услугите, Комисията посочва, че този член се отнася до 
съответствието на директивата за услугите с правото на Общността, като изяснява, че 
директивата за услугите допълва съществуващото право на Общността и че някои 
разпоредби на директивата за услугите противоречат на други общностни разпоредби, 
които се прилагат с предимство. В съответствие с посочения член директивата за 
услугите допълва съществуващите достижения на правото на Общността, и по-
конкретно двете директиви относно адвокатската професия 98/5/ЕО и 77/249/ЕИО.  
Следователно решението за обединение във Франция на професията на avoué с тази на 
адвоката не води до нарушаване на член 3, параграф 1 от директивата за услугите.

Освен това Комисията припомня, че френските органи разполагат с правомощия да 
определят, в съответствие с правото на Общността, необходимата квалификация, въз 
основа на която да се предостави възможност за достъп до упражняването на 
представителство пред апелативните съдилища във Франция.  Директивата за услугите 
не разглежда въпроса за необходимата квалификация за упражняването на дейност, 
свързана с предоставяне на услуги.

В заключение Комисията счита, че решението за обединяване във Франция на 
професията на avoué с тази на адвоката не представлява нарушение на директивата за 
услугите.

От друга страна, по отношение на съображението, което вносителката обосновава с 
Директива 77/249/ЕО, Комисията държи да подчертае, че премахването на професията 
на avoué също не изглежда в противоречие с член 5 от Директива 77/249. В 
действителност в съответствие с този член дадена държава-членка може да изисква от 
адвокат от държава от Общността да се явява пред националните съдебни органи или 
съвместно с адвокат, който упражнява професията пред съответния съд или с avoué, 
който притежава правомощия да пледира пред този орган. Помощта на avoué, посочена 
в Директива 77/249, не представлява задължение, наложено на Франция, а отчита 
съществуващото в страната положение, което налага включването на avoué при 
действия, които следва да се предприемат пред френските апелативни съдилища.

Накрая, премахването на професията на avoué не изглежда в нарушение на член 62 от 
Договора за ЕО, който постановява мерките относно преминаването на границите, 
които Съветът приема.
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Освен това вносителката счита, че премахването на професията на avoué във Франция 
води до нарушение на член 295 от Договора за ЕО, който постановява, че договорът по 
никакъв начин не засяга разпоредбите в държавите-членки, отнасящи се до системата 
на собственост върху имущество. Във връзка с това Комисията подчертава, че 
премахването на професията на avoué от страна на френските органи не представлява 
нарушение на посочения член от Договора, който единствено изяснява, че Договорът за 
ЕО не засяга действащия в различните държави-членки правен режим по отношение на 
собствеността.

Вносителката счита, че условията за премахване на професията на avoué във Франция 
представляват нарушение на член 17 на Хартата на основните права на Европейския 
съюз, който гарантира правото на всеки да се ползва от собствеността на имуществото, 
което е придобил законно.

Това заключение не може да бъде прието от Комисията. В действителност, 
разпоредбите на хартата се отнасят до държавите-членки единствено по отношение на 
прилагането на правото на Съюза. Но, както беше разяснено по-горе, решението за 
обединяване във Франция на професията на avoué с тази на адвоката, както и условията 
на това обединяване, не произтичат от правото на Общността, а попадат в 
изключителните правомощия на френските органи. Следователно условията на 
обединението на професията на avoué с тази на адвоката не могат да се считат за 
нарушение на Хартата на основните права на Европейския съюз.
Комисията взе надлежно предвид съображенията, представени от вносителката в 
рамките на двете съобщения.

Комисията счита,

- че за целите на осигуряването на прилагането на директивата за услугите преди 
предвидения за въвеждането на разпоредбите й краен срок, 28 декември 2009 г., 
френските органи следва да оценят някои изисквания относно достъпа да упражняване 
на въпросните дейности и да приемат в тази насока мерките, които считат за 
подходящи. По отношение на професията avoué, Комисията счита, че прилагането на 
директивата за услугите във Франция предполага модернизиране на законовата рамка 
за упражняването на тази дейност.

- че директивата за услугите не разглежда въпроса за квалификацията, необходима за 
упражняването на дейности, свързани с предоставянето на услуги. В съответствие с 
правото на Общността всяка държава-членка, при липса на хармонизация на 
изискванията за упражняване на дадена дейност на равнище на Общността, следва да 
определи свързаните с опита или необходимата квалификация изисквания за 
упражняване на дадена дейност. Следователно и в съответствие с правото на 
Общността, определянето на квалификацията, необходима за упражняването на 
представителство пред Апелативен съд, попада в изключителните правомощия на 
френските органи.

- че директивата за услугите не може да се посочва като основание за възпрепятстване 
на обединяването във Франция на професията на avoué с тази на адвоката.
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