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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0339/2020, внесена от T.P., с гръцко гражданство, относно 
прилагането на Директива 77/249/ЕИО на Съвета за улесняване на 
ефективното упражняване от адвокатите на свободата на предоставяне 
на услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, член на адвокатската колегия на Рим, твърди, че Гърция е в 
нарушение на правото на ЕС, а именно на Директива 77/249/ЕИО на Съвета, тъй като 
не му позволява да практикува на основание, че не е член на гръцка адвокатска колегия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Комисията би желала да информира комисията по петиции, че е получила идентично 
писмо от вносителя на петицията, което вече е обработила, както е посочено по-долу. 

На първо място, Комисията посочва, че в съответствие със съдебната практика на Съда 
на Европейския съюз държавите членки остават компетентни, в съответствие с 
разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-
специално принципа на пропорционалност, да регулират достъпа1 до регламентирана 
професия и нейното упражняване и да определят обхвата на дейностите, запазени за тази 
професия. 

1 Точка 34, Решение C-345/08 Peśla.
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В настоящия случай след транспонирането от страна на Гърция на Директива 
77/249/ЕИО и в съответствие с тази директива (вж. член 5) е ясно, че адвокатите, 
установени в друга държава членка, които желаят да предоставят услуги в Гърция, не са 
задължени да се регистрират в адвокатската колегия (вж. член 5 в края на Президентски 
указ № 258/1987).

Що се отнася обаче до представителството и защитата на клиент в съдебно производство, 
адвокатите, установени в друга държава членка, са длъжни да действат съвместно с 
гръцки адвокат, който практикува в сезирания съд (член 3, параграф 2, 1-во изречение от 
Президентски указ № 258/1987, с който се транспонира член 5, второ тире от Директива 
77/249/ЕИО). 

Въз основа на гореизложеното от вносителя на петицията може да се изиска да 
предприема правни действия, като действа съвместно с адвокат, установен в Гърция, 
действащ под гръцкото професионално звание адвокат, но не може да бъде задължен да 
се регистрира в гръцката адвокатска колегия, противно на твърденията на вносителя на 
петицията.

Сумите, на които се позовава вносителят на петицията, са от различно естество. 
Плащането на тези суми, а следователно и доказателството за това плащане, всъщност е 
условие за допустимостта на съдебните производства.

В този контекст Комисията подчертава, че гръцкото законодателство, с което се 
транспонира Директива 77/249/ЕИО, е в съответствие с изискванията на директивата. 
Във връзка с това при липсата на нарушение на правото на ЕС от страна на гръцкото 
законодателство Комисията не разполага с достатъчно доказателства, за да приеме, че 
съществува систематична административна практика, която би представлявала 
нарушение на правото на ЕС. Комисията също така напомни на вносителя на петицията, 
че макар да е възможно да се подаде жалба до Комисията поради нарушения от страна 
на държава членка, мерките, предприети от Комисията в отговор на жалби, няма 
вероятност да предоставят пряко решение на лична ситуация. 

Поради това и на този етап Комисията посъветва вносителя на петицията да отнесе 
проблема си до SOLVIT2 в опит да изясни или дори да разреши проблема. Като втора 
стъпка му се препоръчва да подаде жалба до националните органи. 

Накрая Комисията посочва, че не е компетентна да взема решения относно наказателни 
санкции.

Заключение

Комисията счита, че на този етап не разполага с достатъчно информация, за да докаже 
нарушение на правото на ЕС от страна на гръцкото законодателство за транспониране 
на Директива 77/249/ЕИО. Комисията прикани вносителя на петицията да се свърже 
със СОЛВИТ и да започне национални процедури за обжалване.

2 https://ec.europa.eu/solvit/index_bg.htm
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