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Sprawa 107/83 
WYROK TRYBUNAŁU 
z dnia 12 lipca 1984 r.* 

Ordre des avocats au barreau de Paris przeciwko Onno Kloppowi 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: skierowany  

przez francuski Cour de cassation) 
Swoboda przedsiębiorczości – Dostęp do zawodu adwokata 

 
W sprawie 107/83 
dotyczącej wniosku do Trybunału skierowanego w trybie art. 177 Traktatu EWG przez francuski 
Cour de cassation o wydanie, w sporze zawisłym przed tym sądem między: 

 
Ordre des avocats au barreau de Paris (Rada Adwokacka w Paryżu) 

a 
Onno Kloppem, adwokatem w izbie adwokackiej w Düsseldorfie, 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie wykładni art. 52 i nast. Traktatu EWG, 
TRYBUNAŁ 
w składzie: Mackenzie Stuart, prezes, T. Koopmans, K. Bahlmann i Y. Galmot, prezesi izb, 
P. Pescatore, A. O’Keeffe, G. Bosco, O. Due i U. Everling, sędziowie, 
rzecznik generalny: Sir Gordon Slynn 
sekretarz: H. A. Rühl, główny administrator 
wydaje następujący 
 
WYROK 

 

                                                 
* Język postępowania francuski 

MOTYWY 
1. Na mocy wyroku z dnia 3 maja 1983 r., 

który Trybunał otrzymał w dniu 6 czerwca 
1983 r., francuski Cour de cassation (sąd 
kasacyjny) skierował do Trybunału w trybie 
art. 177 Traktatu EWG pytanie prejudycjal-
ne w sprawie wykładni art. 52 i nast. Trak-
tatu EWG, w związku z dostępem do za-
wodu adwokata. 

2. Pytanie powstało w kontekście postępowania 
toczącego się między Ordre des avocats au 
barreu de Paris (Radą Adwokacką w Paryżu) 
a Onno Kloppem, obywatelem niemieckim, 
członkiem izby adwokackiej w Düsseldorfie. 
Onno Klopp wystąpił o złożenie przysięgi jako 
avocat i wpis na listę aplikantów adwokackich 
w Radzie Adwokackiej w Paryżu, wciąż po-
zostając członkiem izby adwokackiej w Düss-
eldorfie, nadal utrzymującym tam swoje miej-
sce zamieszkania oraz kancelarię. 

3. Na mocy postanowienia z dnia 17 marca 
1981 r. Rada Adwokacka w Paryżu odrzu-
ciła wniosek Kloppa na tej podstawie, że 
jakkolwiek Klopp spełnił wszystkie inne 
wymagania o dopuszczenie go do wyko-

nywania zawodu adwokata, w szczególno-
ści w zakresie jego kwalifikacji osobistych i 
formalnych, to nie spełnił on wymagań 
określonych w przepisach art. 83 dekretu 
nr 72-468 (Journal Officiel de la Républi-
que Française z 11 czerwca 1972 r.) oraz 
w art. 1 regulaminu wewnętrznego Rady 
Adwokackiej w Paryżu, które przewidują, 
że adwokat może założyć kancelarię tylko 
w jednym miejscu, które musi się znajdo-
wać w granicach terytorialnej jurysdykcji 
tribunal de grande instance (sądu okręgo-
wego), w którym jest zarejestrowany. 

4. Art. 83 wyżej wymienionego dekretu prze-
widuje, że „adwokat zakłada swoją kance-
larię w granicach terytorialnej jurysdykcji 
tribunal de grande instance, w którym jest 
zarejestrowany”. Art. 1 regulaminu we-
wnętrznego Rady Adwokackiej w Paryżu 
przewiduje, że „adwokat będący członkiem 
Rady Adwokackiej w Paryżu musi faktycz-
nie wykonywać swój zawód,” że „w celu 
wykonywania zawodu adwokat musi być 
wpisany na listę adwokatów lub aplikantów 
adwokackich oraz musi mieć swoją kance-
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larię w Paryżu lub w departamentach Hau-
ts-de-Seine, Seine-Saint-Denis lub Val-de-
Marne” oraz że „oprócz swej kancelarii bę-
dącej główną siedzibą zawodową adwokat 
może założyć drugą kancelarię na tym 
samym obszarze geograficznym.” 

5. Po unieważnieniu przez Cour d’appel (sąd 
apelacyjny) decyzji Rady Adwokackiej w 
Paryżu, na mocy wyroku z dnia 24 marca 
1982 r., Rada złożyła skargę kasacyjną do 
Cour de cassation, który biorąc pod uwagę 
fakt, że sprawa ta podnosi kwestię doty-
czącą wykładni prawa wspólnotowego, 
zawiesił postępowanie oraz skierował do 
Trybunału Sprawiedliwości wniosek w try-
bie art. 177 Traktatu EWG o wydanie orze-
czenia w trybie prejudycjalnym: 
„Czy w drodze wykładni art. 52 i nast. Trakta-
tu Rzymskiego, w przypadku braku jakiejkol-
wiek dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 
koordynującej przepisy regulujące dostęp do 
wykonywania zawodu adwokata, wymóg, że 
adwokat będący obywatelem jednego pań-
stwa członkowskiego oraz zamierzający wy-
konywać zawód jednocześnie w innym pań-
stwie członkowskim, musi utrzymywać kance-
larię tylko w jednym miejscu, będący wymo-
giem nałożonym przez ustawodawstwo kraju, 
w którym ma on zamiar prowadzić swoją 
działalność, w celu zapewnienia właściwego 
funkcjonowania organów wymiaru sprawie-
dliwości oraz zgodności z zasadami etyki za-
wodowej w tym kraju, stanowi ograniczenie, 
które jest niezgodne ze swobodą przedsię-
biorczości zagwarantowaną na mocy art. 52 
Traktatu Rzymskiego.”  

6. Istotą pytania jest zagadnienie, czy w przy-
padku braku dyrektywy w sprawie koordyna-
cji przepisów krajowych dotyczących dostę-
pu do wykonywania zawodu adwokata, art. 
52 i nast. Traktatu stanowi przeszkodę dla 
odmówienia przez właściwe władze państwa 
członkowskiego, na mocy obowiązującego 
ustawodawstwa krajowego oraz zasad pro-
wadzenia działalności zawodowej, prawa do 
dostępu i do wykonywania zawodu adwoka-
ta przez obywatela innego państwa człon-
kowskiego wyłącznie z powodu, że jedno-
cześnie utrzymuje on kancelarię w innym 
państwie członkowskim.  

7. Rada Adwokacka w Paryżu utrzymuje, że, po 
pierwsze, art. 52 Traktatu wywiera bezpo-
średnie skutki prawne tylko częściowo, w za-

kresie dotyczącym zasady równego trakto-
wania, ale niekoniecznie ma zastosowanie w 
odniesieniu do innych kwestii. Odpowiednio, 
w przypadku braku dyrektyw, praktyczne re-
guły dotyczące swobody przedsiębiorczości 
zależne są od regulacji zawartych w ustawo-
dawstwie krajowym, chyba że te ostatnie 
stanowią dyskryminację lub przeszkodę w 
oczywisty sposób przesadną lub obiektywnie 
sprzeczną z interesem publicznym. 

8. Art. 52 akapit pierwszy Traktatu przewiduje 
zniesienie ograniczeń swobody przedsię-
biorczości obywateli jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego pań-
stwa członkowskiego. 

9. Aby wspierać stopniowe osiąganie tego ce-
lu, na podstawie art. 54 Traktatu, Rada przy-
jęła w dniu 18 grudnia 1961 r. ogólny pro-
gram zniesienia ograniczeń swobody przed-
siębiorczości (Dz.U. z 1962, str. 36). W celu 
wykonania programu art. 54 drugi akapit 
Traktatu przewiduje, że Rada powinna 
uchwalać dyrektywy dla realizacji swobody 
przedsiębiorczości w odniesieniu do okre-
ślonych rodzajów działalności. Ponadto art. 
57 Traktatu czyni Radę odpowiedzialną za 
uchwalanie dyrektyw zmierzających do wza-
jemnego uznawania dyplomów, świadectw i 
innych dokumentów potwierdzających po-
siadanie kwalifikacji oraz koordynacji przepi-
sów ustawowych, wykonawczych i admini-
stracyjnych w państwach członkowskich, do-
tyczących podejmowania i wykonywania 
działalności prowadzonej na własny rachu-
nek. Jakkolwiek wykonywanie zawodu ad-
wokata zostało uregulowane w odniesieniu 
do swobody świadczenia usług dyrektywą 
Rady nr 77/249 z dnia 22 marca 1977 r. ma-
jącą na celu ułatwienie skutecznego korzy-
stania przez adwokatów ze swobody świad-
czenia usług (Dz.U. L 78, str. 17), nie przyję-
to żadnej dyrektywy w sprawie swobody 
przedsiębiorczości w odniesieniu do adwo-
katów na podstawie art. 54 i art. 57 Traktatu. 

10. Niemniej, jak utrzymuje Trybunał w swoim 
wyroku z dnia 21 czerwca 1974 r. (w spra-
wie 2/74 Reyners, Zb. Orz. str. 631), usta-
nawiając, że swoboda przedsiębiorczości 
zostanie osiągnięta na końcu okresu przej-
ściowego, art. 52 nakłada obowiązek uzy-
skania określonego rezultatu, którego wy-
pełnienie musi być ułatwione przez, ale nie 
uzależnione od wykonania programu stop-
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niowych środków. W związku z tym fakt, że 
Rada nie uchwaliła dyrektyw przewidzia-
nych w art. 54 i art. 57 nie może uzasad-
niać niewykonania obowiązku. 

11. Konieczne jest zatem uznanie zakresu art. 
52 Traktatu jako zasady prawa wspólnoto-
wego mającej bezpośrednie zastosowanie w 
odniesieniu do wykonywania zawodu adwo-
kata w państwie członkowskim przez adwo-
kata, który prowadzi już działalność w innym 
państwie członkowskim, i utrzymywania tam 
jego pierwotnej siedziby zawodowej. 

12. Rada adwokacka oraz rząd francuski 
utrzymują, że art. 52 Traktatu zapewnia 
dostęp do i korzystanie ze swobody przed-
siębiorczości, z zastrzeżeniem warunków 
ustanowionych przez państwo członkow-
skie, w zakresie prowadzenia działalności. 
Art. 83 dekretu nr 72-468, a także art. 1 
regulaminu wewnętrznego Rady Adwokac-
kiej w Paryżu (wyżej przytoczony) mają 
zastosowanie zarówno w odniesieniu do 
obywateli francuskich, jak i obywateli in-
nych państw członkowskich. Przepisy te 
stanowią, że adwokat może założyć kan-
celarię tylko w jednym miejscu. 

13. W związku z powyższym skarżący, po 
pierwsze, zarzuca, że zastosowane francu-
skie ustawodawstwo krajowe stanowi dys-
kryminację, zatem jest sprzeczne z art. 52 
Traktatu, skoro Rada Adwokacka w Paryżu 
dopuszczała i tolerowała praktyki swoich 
członków mających drugie kancelarie w in-
nych krajach, a nie zezwoliła wnioskodawcy 
na wykonywanie zawodu w Paryżu, ponie-
waż utrzymuje on kancelarię w Düsseldorfie.  

14. Jednakże, zgodnie z podziałem jurysdykcji 
między Trybunałem a sądami krajowymi, 
ustanowionym w art. 177 Traktatu EWG, 
ustalenie, czy w praktyce przedmiotowe 
zasady stanowią dyskryminację, należy do 
sądu krajowego. Dlatego też na pytanie 
podniesione przez sąd krajowy musi zo-
stać udzielona odpowiedź bez wydawania 
jakiejkolwiek opinii w sprawie zarzutu opar-
tego na dyskryminacyjnym stosowaniu 
przedmiotowego prawa krajowego. 

15. Po drugie, skarżący, rząd Zjednoczonego 
Królestwa, rząd duński oraz Komisja uwa-
żają, że ustawodawstwo przyjmującego 
państwa członkowskiego, jakkolwiek mają-
ce zastosowanie w odniesieniu do dostępu 
do zawodu oraz wykonywania zawodu 

adwokata w tym państwie, nie może zaka-
zywać adwokatowi będącemu obywatelem 
innego państwa członkowskiego utrzymy-
wania tam swojej kancelarii. 

16. Rada Adwokacka w Paryżu oraz rząd fran-
cuski w odniesieniu do tej kwestii zarzucają, 
że art. 52 Traktatu wymaga pełnego stoso-
wania prawa przyjmującego państwa człon-
kowskiego. Zasada, że adwokat może mieć 
swoją kancelarię tylko w jednym miejscu 
uzasadniona jest potrzebą, by adwokaci fak-
tycznie wykonywali zawód w okręgu sądu w 
celu zapewnienia swojej dyspozycyjności 
zarówno dla sądu, jak i dla klientów. Należy 
tego przestrzegać jako zasady odnoszącej 
się do wymiaru sprawiedliwości oraz etyki 
zawodowej, obiektywnie niezbędnej i zgod-
nej z interesem publicznym. 

17. Należy podkreślić, że na mocy art. 52 aka-
pit drugi swoboda przedsiębiorczości 
obejmuje dostęp do i wykonywanie dzia-
łalności prowadzonej na własny rachunek, 
„na warunkach określonych przez ustawo-
dawstwo państwa przyjmującego dla wła-
snych obywateli”. Z treści i kontekstu tego 
przepisu wynika, że w przypadku braku 
szczególnych zasad wspólnotowych doty-
czących tej kwestii każde państwo człon-
kowskie ma swobodę w zakresie regulacji 
dotyczących wykonywania zawodu adwo-
kata na swoim terytorium.  

18. Niemniej, zasada ta nie oznacza, że usta-
wodawstwo państwa członkowskiego mo-
że nakładać na adwokata wymóg posiada-
nia tylko jednej siedziby zawodowej na ca-
łym terytorium Wspólnoty. Taka ogranicza-
jąca wykładnia oznaczałaby, że adwokat, 
który już założył siedzibę zawodową w da-
nym państwie członkowskim, mógłby ko-
rzystać z zapewnionej w Traktacie swobo-
dy prowadzenia działalności w innym pań-
stwie członkowskim tylko kosztem rezy-
gnacji z siedziby, którą miał dotychczas.  

19. Uznanie, że swoboda przedsiębiorczości nie 
jest zawężona do prawa utworzenia jednej 
siedziby na terytorium Wspólnoty, potwier-
dzone jest w treści art. 52 Traktatu, zgodnie 
z którym stopniowe znoszenie ograniczeń 
swobody przedsiębiorczości ma zastosowa-
nie do ograniczeń w zakładaniu agencji, filii 
lub oddziałów przez obywateli jakiegokol-
wiek państwa członkowskiego prowadzą-
cych działalność na terytorium innego pań-
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stwa członkowskiego. Ta zasada musi być 
uznana jako szczególne wyrażenie zasady 
ogólnej, mającej zastosowanie w odniesie-
niu do wszystkich wolnych zawodów, zgod-
nie z którą prawo przedsiębiorczości obej-
muje w swym zakresie swobodę zakładania i 
utrzymywania więcej niż jednej siedziby za-
wodowej na terytorium Wspólnoty, z za-
strzeżeniem przepisów dotyczących wyko-
nywania zawodu. 

20. Jednakże ze względu na szczególny charak-
ter zawodu adwokata drugie państwo człon-
kowskie musi mieć prawo wymogu, aby ad-
wokaci należący do izby na terytorium tego 
państwa, w interesie należytego funkcjono-
wania organów wymiaru sprawiedliwości, 
mogli wykonywać zawód w taki sposób, aby 
utrzymać wystarczający kontakt ze swoimi 
klientami oraz organami wymiaru sprawie-
dliwości oraz przestrzegać przepisów doty-
czących wykonywania zawodu. Niemniej 
wymogi takie nie mogą zakazywać obywate-
lom innych państw członkowskich należyte-
go wykonywania prawa przedsiębiorczości 
zagwarantowanego im przez Traktat. 

21. W tym względzie należy podkreślić, że no-
woczesne środki transportu oraz telekomu-
nikacji ułatwiają odpowiedni kontakt z klien-
tami oraz organami wymiaru sprawiedliwo-
ści. Zatem funkcjonowanie drugiej kancelarii 
w innym kraju nie stanowi przeszkody w sto-
sowaniu zasad etyki zawodowej w przyjmu-
jącym państwie członkowskim. 

22. Dlatego też na to pytanie należy odpowie-
dzieć, że nawet w przypadku braku jakiej-
kolwiek dyrektywy koordynującej przepisy 
krajowe regulujące dostęp do oraz wyko-
nywanie zawodu adwokata, art. 52 i nast. 
Traktatu EWG zakazują właściwym wła-
dzom państwa członkowskiego odmowy 
obywatelom innych państw członkowskich, 
na podstawie ustawodawstwa krajowego i 

przepisów dotyczących wykonywania za-
wodu obowiązujących w tym państwie, 
prawa do dostępu i wykonywania zawodu 
adwokata jedynie z powodu równoczesne-
go utrzymywania przez nich kancelarii w 
innym państwie członkowskim. 

 
Koszty 
23. Koszty poniesione przez rząd Zjednoczo-

nego Królestwa, rząd francuski, rządy duń-
ski i niderlandzki oraz przez Komisję 
Wspólnot Europejskich, które przedłożyły 
Trybunałowi swoje uwagi, nie podlegają 
zwrotowi. Dla stron postępowania głównego 
niniejsze postępowanie ma charakter incy-
dentalny, dotyczy bowiem kwestii podnie-
sionej przed sądem krajowym, zatem do 
tego sądu należy zasądzenie kosztów. 

 
Na tej podstawie 
 

TRYBUNAŁ, 
 

w odpowiedzi na pytanie skierowane przez 
francuski Cour de cassation, na mocy wyroku 
z dnia 3 maja 1983 r., orzeka, co następuje: 

Nawet w przypadku braku jakiejkolwiek 
dyrektywy koordynującej przepisy kra-
jowe regulujące dostęp do zawodu oraz 
wykonywanie zawodu adwokata, art. 52 
i nast. Traktatu EWG zakazują właści-
wym władzom państwa członkowskiego 
odmowy obywatelom innych państw 
członkowskich, na podstawie ustawo-
dawstwa krajowego i przepisów doty-
czących wykonywania zawodu obowią-
zujących w tym państwie, prawa do do-
stępu do zawodu i wykonywanie zawo-
du adwokata jedynie z powodu równo-
czesnego utrzymywania przez nich 
kancelarii w innym państwie członkow-
skim.

 
 

 
Mackenzie Stuart  Koopmans  Bahlmann  Galmot 
Pescatore  O’Keeffe  Bosco  Due  Everling 

 
Ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, 12 lipca 1984 r. 
 
 H. A. Rühl A. J. Mackenzie Stuart 
 W imieniu Sekretarza  Prezes 
 Główny Administrator 


