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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0339/2020, ko iesniedza Grieķijas valstspiederīgais T. P., 
par Padomes Direktīvas 77/249/EEK piemērošanu, lai palīdzētu advokātiem 
praksē īstenot brīvību sniegt pakalpojumus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

 Lūgumraksta iesniedzējs ir Romas advokātu kolēģijas biedrs, un viņš apgalvo, ka Grieķija 
pārkāpj Savienības tiesību aktus, proti, Padomes Direktīvu 77/249/EEK, jo neļauj viņam 
praktizēt, aizliegumu pamatojot ar to, ka viņš nav Grieķijas Advokātu kolēģijas biedrs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 29. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Komisija vēlas informēt Lūgumrakstu komiteju, ka tā ir saņēmusi identisku vēstuli no 
lūgumraksta iesniedzēja, uz kuru tā ir reaģējusi veidā, kurš ir izklāstīts turpmāk. 

Pirmkārt, Komisija atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru dalībvalstu 
kompetencē saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) noteikumiem un jo 
īpaši proporcionalitātes principu joprojām ir reglamentēt pielaišanu1 reglamentētā profesijā un 
darbošanos tajā un noteikt šai profesijai paredzēto darbību jomu. 

1 Spriedums Peśla lietā C-345/08, 34. punkts.
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Šajā gadījumā pēc tam, kad Grieķija ir transponējusi Direktīvu 77/249/EEK un saskaņā ar 
minēto direktīvu (sk. 5. pantu), kļūst skaidrs, ka citā dalībvalstī reģistrētiem advokātiem, kas 
vēlas sniegt pakalpojumus Grieķijā, Advokātu kolēģijā (sk. Prezidenta dekrēta Nr. 258/1987 
5. pantu in fine) jāreģistrējas nav.

Tomēr attiecībā uz klienta pārstāvību un aizstāvību tiesvedībā citā dalībvalstī reģistrētiem 
advokātiem ir jārīkojas, savas darbības saskaņojot ar Grieķijas advokātu, kurš praktizē tiesā, 
kura izskata lietu (Prezidenta dekrēta Nr. 258/1987 3. panta 2. punkta 1. teikums, ar ko 
transponē Direktīvas 77/249/EEK 5. panta otro ievilkumu). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūgumraksta iesniedzējam, iespējams, būs jāvēršas tiesā, 
sadarbojoties ar Grieķijā reģistrētu advokātu, kas darbojas kā Grieķijas profesionālais advokāts, 
bet viņam nevar būt pienākums reģistrēties Grieķijas Advokātu kolēģijā pretēji tam, ko apgalvo 
lūgumraksta iesniedzējs.

Lūgumraksta iesniedzējas minētās summas ir dažādas. Šo summu samaksa un līdz ar to tās 
pierādīšana faktiski ir prasības pieteikuma pieņemamības priekšnoteikums.

Šajā sakarā Komisija uzsver, ka Grieķijas tiesību akti, ar kuriem transponē Direktīvu 
77/249/EEK, atbilst direktīvas prasībām. Tādējādi, tā kā Grieķija ar saviem tiesību aktiem ES 
tiesību aktus pārkāpusi nav, Komisijas rīcībā pietiekamu pierādījumu par to, ka Grieķija valsts 
pārvalde sistemātiski pārkāpj ES tiesību aktus, nav. Komisija cita starpā lūgumraksta 
iesniedzējam atgādināja, ka, lai gan ir iespējams iesniegt sūdzību Komisijai par attiecīgās 
dalībvalsts bezdarbību, Komisijas veiktie pasākumi, reaģējot uz sūdzībām, visticamāk, tiešu 
risinājumu personīgajai situācijai nenodrošinās. 

Tāpēc pagaidām Komisija iesaka lūgumraksta iesniedzējam vērsties pie SOLVIT2, lai šo 
problēmu mēģinātu noskaidrot vai pat to atrisinātu. Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējam tiek 
ieteikts ar pārsūdzību vērsties valsts iestādēs. 

Visbeidzot, Komisija uzsvēra, ka tai kompetences izteikties par kriminālsodiem nav.

Secinājums

Komisija uzskata, ka pagaidām tās rīcībā pietiekamas informācijas, kas pierādītu, ka 
Direktīvu 77/249/EEK transponējošie Grieķijas tiesību akti pārkāpj ES tiesību aktus, nav. 
Komisija aicināja lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar SOLVIT un uzsākt pārsūdzības 
procedūras valsts līmenī.

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