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Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych
w Unii Europejskiej
Prawo Unii Europejskiej nie formu³uje definicji wolnych zawodów
prawniczych. Przyjmuje siê, ¿e termin ten jest u¿ywany w prawie poszczególnych krajach pañstw cz³onkowskich na tyle jednolicie, ¿e nie ma
potrzeby ustalania jego treœci i zakresu. O tym, ¿e nie jest to takie proste
³atwo mo¿na siê przekonaæ, analizuj¹c status wolnych zawodów prawniczych w Polsce na tle doktryny i praktyki.
W prawie wspólnotowym wykonywanie wolnych zawodów prawniczych poddane jest przepisom odnosz¹cym siê do swobody œwiadczenia us³ug i zak³adania przedsiêbiorstw; w prawie tym nie ma przeszkód,
by osoba wykonuj¹ca wolny zawód prawniczy prowadzi³a swoj¹ dzia³alnoœæ przez osobiste œwiadczenie b¹dŸ zak³adanie przedsiêbiorstwa.
Identyfikacja wolnych zawodów prawniczych w Unii Europejskiej, tak
jak w Polsce, jest równie¿ przedmiotem dyskusji, uwag i zastrze¿eñ, gdy¿
zawody te niekiedy zmieniaj¹ swoje oblicze, przeobra¿aj¹ siê, poszukuj¹c
nowych sfer i form dzia³ania. Ich paleta wyraŸnie siê poszerza, pojawi³
siê m.in. zawód mediatora, negocjatora, legislatora, pracownika pomocniczego dla wymiaru sprawiedliwoœci i obs³ugi dzia³alnoœci gospodarczej.
Poszerza siê sfera doradztwa prawnego, gospodarczego i handlowego,
w której tak¿e zawody prawnicze okazuj¹ siê niezwykle przydatne.
Jest to zrozumia³e i oczywiste, poniewa¿ prawnicy stoj¹ i dzia³aj¹
miêdzy prawem i spo³eczeñstwem. Z jednej strony, bez wzglêdu na rodzaj
wykonywanego zawodu odgrywaj¹ szczególn¹ rolê publiczn¹, z drugiej,
maj¹ pomagaæ ludziom (firmom) w osi¹ganiu ich ró¿norodnych celów.
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Wolne zawody prawnicze s¹ trudne do jednoznacznego zdefiniowania,
powa¿ne k³opoty wi¹¿¹ siê ze specyfik¹ i formami ich wykonywania, choæ
nie ma co do tego w¹tpliwoœci, ¿e wymagaj¹ specjalistycznej wiedzy i kwalifikacji potwierdzonych wykszta³ceniem i praktyk¹, st¹d te¿ warunkiem
koniecznym do ich wykonywania na terenie Unii jest uznanie kwalifikacji
przez kraje cz³onkowskie.
Swoboda œwiadczenia us³ug, w tym wykonywanie wolnych zawodów, nie tylko prawniczych, znajduje swoj¹ podstawê traktatow¹ w postanowieniach art. 50 i nast. Traktatu Rzymskiego o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej1.
Postanowienia te kreuj¹ swobodê œwiadczenia us³ug jako jedn¹ ze
wspólnotowych wartoœci znajduj¹cych siê u podstaw wspólnego rynku,
której treœci¹ jest ponadgraniczne wykonywanie samodzielnej dzia³alnoœci
zarobkowej w innym pañstwie cz³onkowskim, bez potrzeby osiedlania
siê w tym pañstwie.
Realizacja swobody œwiadczenia us³ug nastêpuje w drodze zniesienia
ograniczeñ wynikaj¹cych z prawa narodowego w stosunku do obywateli
pañstw cz³onkowskich Wspólnoty Europejskiej. Warunkiem istotnym
przypisywaniu dzia³alnoœci okreœlonego rodzaju cechy œwiadczenia us³ug
w rozumieniu Traktatu Rzymskiego jest wystêpowanie wymogu transgranicznoœci; element ten charakteryzuje œwiadczenie us³ug w równym
stopniu co wykonywanie innych wolnoœci wspólnotowych.
Adresatami Traktatu Rzymskiego i jego u¿ytkownikami s¹ obywatele
pañstw cz³onkowskich Unii. To oni maj¹ swobodê œwiadczenia us³ug na
obszarze innego pañstwa cz³onkowskiego, oni te¿ mog¹ korzystaæ z takich
us³ug jako ich us³ugobiorcy, konsumenci tych swobód wspólnotowych,
co jest logiczn¹ konsekwencj¹ charakteru prawnego us³ugi jako wzajemnego stosunku prawnego, stwarzaj¹cego przeogromne mo¿liwoœci faktyczne i prawne2.
Regu³a wzajemnoœci odnosi siê zarówno do osób fizycznych, jak i osób
prawnych, ma tak¿e charakter unifikuj¹cy, poprzez który nastêpuje zrównanie podmiotowe odnosz¹ce siê do osób fizycznych, osób prawnych,
1

Zob. Z. B r o d e c k i, M. D r o b y s z, S. M a j k o w s k a, Traktat o Unii Europejskiej.
Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ z komentarzem, Warszawa 2002, s. 214.
2
Zob. szerzej C. B a n a s i ñ s k i, Swoboda œwiadczenia us³ug w orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Przegl¹d S¹dowy 1999, nr 5, s. 12, a wczeœniej t e n ¿ e, Swoboda
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w tym spó³ek lub firm powsta³ych zgodnie z przepisami jednego z pañstw
cz³onkowskich, na którego terytorium maj¹ siedzibê swojej dyrekcji, centralnej administracji albo g³ówne miejsce dzia³ania.
Stosownie do art. 48 ust. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹, przez spó³ki lub firmy rozumie siê spó³ki lub firmy za³o¿one
na podstawie przepisów prawa cywilnego lub handlowego, w³¹czaj¹c
w to spó³dzielnie oraz inne osoby prawne prawa publicznego lub prywatnego, z wy³¹czeniem tych, które nie prowadz¹ dzia³alnoœci zarobkowej.
Pañstwo bêd¹ce cz³onkiem Unii Europejskiej nie mo¿e zakazaæ spó³ce
zarejestrowanej zgodnie z jego prawem wewnêtrznym, objêtej art. 48
Traktatu, utworzenia przedsiêbiorstwa w innym pañstwie cz³onkowskim.
Jednak¿e art. 52 nie daje spó³ce, zarejestrowanej wed³ug ustawodawstwa
pañstwa cz³onkowskiego i maj¹cego w nim siedzibê statutow¹, uprawnienia do przeniesienia g³ównego zarz¹du i organów kontrolnych do innego
pañstwa cz³onkowskiego. Je¿eli dana firma chce przenieœæ siê do innego
pañstwa, musi zlikwidowaæ swe przedsiêbiorstwo i zarejestrowaæ siê w innym pañstwie zgodnie z jego ustawodawstwem wewnêtrznym, chyba
¿e bêdzie to spó³ka europejska, podlegaj¹ca pod inny re¿im prawny3.
Na mocy art. 45 Traktatu dozwolone jest wy³¹czenie swobody prowadzenia dzia³alnoœci, w tym dzia³alnoœci niektórych wolnych zawodów,
œwiadczenia us³ug a wykonywanie w wolnych zawodów w prawie Unii Europejskie, referat
na konferencjê: Wykonywanie wolnych zawodów a swoboda œwiadczenia us³ug przez Polskê
przed i po uzyskaniu przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej (Warszawa 1998,
maszynopis powielony).
3
K. O p l u s t i l, Europejska spó³ka akcyjna. Teksty aktów prawnych wraz z omówieniem, Warszawa 2002; K. O p l u s t i l, Europejska spó³ka akcyjna i jej wp³yw na polskie
prawo spó³ek, Rejent 2004, nr 3-4, s. 180; J. N a p i e r a ³ a, Societas Europaea, Przegl¹d
Prawa Handlowego 2002, nr 11, s. 23; K. O p l u s t i l, A. R a c h w a ³, Wprowadzenie Europejskiej Spó³ki Akcyjnej do prawa polskiego, KPP 2003, z. 3, s. 649; K. O p l u s t i l,
P. W i ó r e k, Aktualne tendencje w europejskim prawie spó³ek, PPH 2004, nr 4 i 5;
J. S o k o ³ o w s k i, Monistyczny system zarz¹du w Europejskiej Spó³ce Akcyjnej – wyzwanie dla polskiego ustawodawcy, Prawo Spó³ek 2003, nr 12, s. 9; A. S z u m a ñ s k i, Spó³ka
europejska, KPP 1997, z. 2; E. M a r s z a ³ k o w s k a - K r z e œ, Wpisy w rejestrze przedsiêbiorców dotycz¹ce spó³ek handlowych, Warszawa 2004, s. 204 i nast.; E. W ó j t o w i c z, Polskie prawo wobec monistycznego systemu zarz¹dzania w spó³kach akcyjnych,
[w:] Przegl¹d Prawa i Administracji, Tom LXIV, Rozprawy z prawa handlowego, pod red.
J. Fr¹ckowiaka, Wroc³aw 2004, s. 293; R. A d a m u s, Europejskie Zgrupowanie Interesów
Gospodarczych, Prawo Spó³ek 2002, nr 11, s. 32; K. B i l e w s k a, Tworzenie spó³ki euro-
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w zakresie zwi¹zanym w danym pañstwie, w tym okazjonalnie, z wykonywaniem w³adzy pañstwowej, choæ trzeba wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e
do takiej dzia³alnoœci nie zalicza siê wykonywania zawodu adwokata,
którego dzia³alnoœæ polega na doradztwie i pomocy prawnej oraz reprezentacji klienta przed s¹dem. Inna natomiast sytuacja ma miejsce w niektórych pañstwach Unii w stosunku do notariusza, który korzysta z autorytetu w³adzy publicznej, a tak¿e wykonuje okreœlone czynnoœci notarialne
w imieniu pañstwa.
Jednoczeœnie Europejskiej Trybuna³ Sprawiedliwoœci zwróci³ uwagê,
¿e istniej¹ znaczne ró¿nice miêdzy krajowymi porz¹dkami prawnymi co
do kwalifikowania okreœlonej dzia³alnoœci jako wykonywania w³adzy pañstwowej. Zauwa¿y³ te¿, ¿e je¿eli nie ma dyrektyw wspólnotowych w tym
wzglêdzie, wówczas musi decydowaæ prawo wewnêtrzne.
Przepis art. 46 ust. 1 Traktatu pozwala na wydalenie z danego kraju
cudzoziemców wykonuj¹cych np. wolne zawody, w tym zawody prawnicze, ze wzglêdu na porz¹dek publiczny, bezpieczeñstwo i zdrowie publiczne. Jest to odstêpstwo od zasady równego traktowania narodowego,
motywowane szczególnymi regulacjami w tym zakresie4.
Zgodnie z opini¹ Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, przepisy
dyrektywy s¹ stosowane bezpoœrednio i mog¹ byæ powo³ywane na okolicznoœci jako wywo³uj¹ce bezpoœredni skutek przed s¹dami pañstw cz³onkowskich. Z powo³aniem siê na okolicznoœci dotycz¹ce porz¹dku, zdrowia i bezpieczeñstwa publicznego pañstwo cz³onkowskie mo¿e odmówiæ
prawa wjazdu i pobytu oraz za¿¹daæ wyjazdu obywatela innego pañstwa
cz³onkowskiego ze swojego terytorium, nie mo¿e natomiast na tej podstawie ograniczyæ dostêpu do niektórych zawodów czy dyskryminowaæ
cudzoziemców przy ich wykonywaniu5. Ponadto ETS orzek³, ¿e swoboda prowadzenia dzia³alnoœci powinna byæ pogodzona z zastosowaniem
narodowych regu³ zawodowych, usprawiedliwionych dobrem ogó³u, pod
pejskiej – fuzja transgraniczna, PPH 2004, nr 12, s. 27; K. B i l e w s k a, Tworzenie spó³ki
europejskiej – holding, PPH 2005, nr 1; J. J a c y s z y n, Spó³ki europejskie, Podatki
i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 1999, nr 1, s. 40; M. K u l a, Europejska spó³ka
akcyjna czy rzeczywiœcie europejska. Kilka uwag krytycznych na temat rozporz¹dzenia
Rady 2157/2001 o statucie spó³ki europejskiej, Radca Prawny 2004, nr 5, s. 51 i nast.
4
Zob. Z. B r o d e c k i, M. D r o b y s z, Traktat o Unii Europejskiej..., s. 203.
5
Zwraca uwagê na tê dyrektywê E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, Swobodny przep³yw
osób a wykonywanie zawodu notariusza, Rejent 2000, nr 4, s. 176.

166

Wykonywanie wolnych zawodów prawniczych w Unii Europejskiej

warunkiem, ¿e bêd¹ one stosowane bez dyskryminacji, co ma istotnie
znaczenie w przypadku przep³ywu us³ug wykonywanych przez wolne
zawody na terenie Unii Europejskiej.
Swoboda prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej obejmuje prawo
wyjazdu obywatela pañstwa cz³onkowskiego z w³asnego pañstwa, prawo
wjazdu na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego, a tak¿e prawo
swobodnego dostêpu do wykonywania zawodu, który wykonywa³ w kraju
pochodzenia i zapewnienie tych samych warunków, z jakich korzystaj¹
obywatele kraju pobytu6. Oznacza to, ¿e nie wolno odmówiæ obywatelowi
¿adnego z pañstw cz³onkowskich, zg³aszaj¹cemu chêæ poszukiwania pracy
na terenie innego pañstwa cz³onkowskiego, ani wjazdu na terytorium
pañstwa, ani zezwolenia na zamieszkanie lub zameldowanie. Nie mo¿na
okreœlaæ terminu, w jakim musi znaleŸæ pracê i to zarówno wtedy, gdy
przybywa do kraju przyjmuj¹cego po raz pierwszy, jak i wtedy, gdy po
ewentualnej utracie pracy pragnie poszukaæ jej od nowa. Niedopuszczalne
jest tak¿e ¿¹danie od zainteresowanej osoby udokumentowania œrodków
utrzymania lub ubezpieczenia, chyba ¿e bêdzie wykonywa³a zawód wymagaj¹cy takiego zabezpieczenia.
Czasami pañstwa przyjmuj¹ce wymagaj¹ udowodnienia uczciwoœci,
moralnoœci czy innych przymiotów osobistych lub zawodowych. Jest to
szczególnie wa¿ne w przypadku wolnych zawodów prawniczych, w których cechy te s¹ istotne i niezbêdne do w³aœciwego wykonywania zawodu. Jedn¹ z podstaw prawnych w tym zakresie jest art. 6 dyrektywy
Rady Europy Nr 89/48 z 1988 r., który wyró¿nia w tej mierze dwie
sytuacje: w przypadku, je¿eli dla dopuszczenia do zawodu niezbêdna jest
pozytywna weryfikacja uczciwoœci, moralnoœci lub braku bankructwa
i w przypadku, gdy mo¿e dojœæ do zawieszenia lub zakazania dzia³alnoœci
ze wzglêdu na powa¿ny b³¹d zawodowy lub przestêpstwo karne. Dyrektywa ta wymaga przedstawienia dokumentów wydanych przez kompetentn¹ w³adzê pañstwa pochodzenia albo w razie niemo¿liwoœci, z³o¿enie deklaracji pod przysiêg¹ lub deklaracji uroczystej przed s¹dem,
w³aœciwym organem administracji, notariuszem lub w³aœciwym organem
zawodowym. Je¿eli natomiast chodzi o sprawdzenie stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego, w razie niemo¿liwoœci dostarczenia odpowied6

Zgodnie z art. 43 Traktatu.
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nich dokumentów wystarcza œwiadectwo wystawione w pañstwie pochodzenia, koresponduj¹ce ze œwiadectwem wystawionym w pañstwie
przyjmuj¹cym.
Wolne zawody prawnicze w krajach unijnych œwiadcz¹ swoje us³ugi
zgodnie z prawem tych krajów w sposób zró¿nicowany, nie ma bowiem
wspólnych standardów organizacyjnoprawnych, jakie mia³yby wyznaczaæ
jednolite formy ich wykonywania, choæ nieco inne regu³y obowi¹zuj¹ wœród
klasycznych zawodów prawniczych, np. adwokata czy notariusza. Tu
wyraŸne piêtno odcisnê³a tradycja, historia i praktyka, która wywodzi siê
z czasów odleg³ych, siêgaj¹c swoj¹ genez¹ do prawa rzymskiego.
Powracaj¹c do wspó³czesnoœci, a zw³aszcza do wykonywania us³ug
prawniczych w Unii Europejskiej, warto przypomnieæ, ¿e w myœl art. 50
Traktatu us³ugami s¹ us³ugi œwiadczone za wynagrodzeniem, je¿eli nie
obejmuj¹ ich przepisy o swobodnym przep³ywie towarów, kapita³u i osób.
Us³ug¹ jest w szczególnoœci dzia³alnoœæ o charakterze przemys³owym,
handlowym, rzemieœlniczym, polegaj¹ca na wykonywaniu wolnego zawodu. Osoba œwiadcz¹ca us³ugi mo¿e w tym celu czasowo prowadziæ
dzia³alnoœæ w innym pañstwie cz³onkowskim, w którym us³ugi s¹ œwiadczone, na takich samych warunkach, jakie s¹ okreœlone przez to pañstwo
dla w³asnych obywateli.
Definicja us³ug, jak¹ pos³uguje siê Traktat, jest wysoce nieprecyzyjna,
wymaga wyk³adni lub interpretacji. Wyjaœnieniem tego pojêcia zajmuje siê
m.in. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci, który te¿ ma problemy z jednoznaczn¹ jego definicj¹. Podkreœla przy tym, ¿e po¿ytecznym kryterium
wed³ug postanowieñ Wspólnot Europejskich jest element trwa³oœci (czasu) œwiadczenia us³ug; chodzi tu o pewn¹ stabilnoœæ w ich realizowaniu.
Nie przeszkadza to w adaptowaniu siê do takich rozwi¹zañ w krajach
Wspólnot, w których pewne us³ugi wykonuje siê w przyjêtych formach
organizacyjnych; dopasowywanie siê do infrastruktury œwiadczenia us³ug
jest wa¿nym czynnikiem ich profesjonalizacji w Unii Europejskiej.
W ramach wszystkich wolnych zawodów w Unii Europejskiej podkreœla siê, ¿e najwiêksza integracja krajów cz³onkowskich Wspólnot
Europejskich nast¹pi³a w zawodach medycznych.
Obowi¹zuje tu Dyrektywa Rady Unii Europejskiej Nr 362-363 z 1975 r.7
Dotyczy ona lekarzy, dentystów, aptekarzy, pielêgniarek, a tak¿e sanita7
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riuszy i akuszerów, przewiduje wzajemne uznawanie œwiadectw i dyplomów w obrêbie pañstw cz³onkowskich oraz koordynacjê dzia³añ w zakresie
ogólnego kszta³cenia i s³u¿by zawodowej.
Regulacja prawna wprowadzona t¹ dyrektyw¹ nie stanowi jednak, aby
osoba, która naby³a okreœlone zawodowe kwalifikacje medyczne w swoim
pañstwie, naby³a je automatycznie te¿ w innych pañstwach Unii. Nadal
systemy prawa wewnêtrznego decyduj¹ o zakresie wykszta³cenia i rozmiarach praktyki zawodowej, wymaganych przy zajmowaniu konkretnych stanowisk lub przyznawaniu prawa do wykonywania prywatnej praktyki.
Zasad¹ jest, ¿e ¿adne pañstwo cz³onkowskie Unii nie mo¿e stawiaæ
obywatelom innych pañstw cz³onkowskich wymagañ, które nie s¹ stawiane w³asnym obywatelom. Pañstwo przyjmuj¹ce mo¿e uzale¿niæ przyznanie prawa do wykonywania okreœlonego zawodu, w tym wolnego,
od opanowania jêzyka w stopniu odpowiadaj¹cym potrzebie pos³ugiwania
siê nim w ramach wykonywanego zawodu. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
zagraniczny prawnik pragn¹cy œwiadczyæ us³ugi prawnicze w Polsce, polegaj¹ce na wystêpowaniu przed s¹dami i innymi organami, powinien znaæ
jêzyk polski, choæ mo¿e w tym celu pos³u¿yæ siê polskimi prawnikami jako swoistymi „podwykonawcami”. Zasady udzia³u prawników zagranicznych œwiadcz¹cych us³ugi prawne reguluje ustawa z dnia 5 lipca 2002 r.,
która okreœla zasady i warunki œwiadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej przez prawników zagranicznych8.
Pomoc prawna oznacza dzia³alnoœæ w zakresie odpowiadaj¹cym uprawnieniom adwokata lub radcy prawnego i obejmuje w szczególnoœci udzielanie porad prawnych, sporz¹dzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz wystêpowanie przed s¹dami i urzêdami.
Ustawa dotyczy prawników zagranicznych z Unii Europejskiej i spoza
niej, dotyczy tak¿e us³ug transgranicznych, czyli takich, które s¹ jednorazowe lub maj¹ charakter przejœciowych czynnoœci z zakresu pomocy
prawnej, wykonywanych w Rzeczypospolitej przez prawnika zagranicznego maj¹cego sta³¹ praktykê (sta³e i systematyczne œwiadczenie pomocy
prawnej) w innym pañstwie.
Ustawa okreœla zasady wykonywania sta³ej praktyki opartej na zasadzie wzajemnoœci (art. 3), o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane
8

Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 ze zm.
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przez Polskê lub przepisy organizacji miêdzynarodowych nie stanowi¹
inaczej. Niezbêdny do tego jest wpis na odpowiedni¹ listê (adwokatów
lub radców prawnych). Wybór jej zale¿y od zainteresowanego prawnika.
Sposób prowadzenia list okreœlaj¹ odpowiednie regulaminy uchwalone
przez w³adze korporacji. Wpis nastêpuje na wniosek zainteresowanego.
O przyjêciu decyduje Okrêgowa Rada Adwokacka lub Okrêgowa Izba
Radców Prawnych. Odmawia, gdy prawnik nie spe³nia wskazanych zagranicznych wymagañ. Wpis na listê prawnika z Unii i spoza niej wymaga:
1) spe³nienie warunków okreœlonych w przepisach korporacyjnych;
2) w³adania jêzykiem polskim w mowie i piœmie;
3) zdania testu umiejêtnoœci;
4) gdy dotyczy to prawnika spoza Unii, dodatkowo wymagane jest
co najmniej trzyletnie wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Przy wykonywaniu sta³ej praktyki prawnik zagraniczny wpisany na
listê u¿ywa tytu³u zawodowego uzyskanego w pañstwie macierzystym.
Podlega on odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej wed³ug obowi¹zuj¹cych
przepisów, ma tak¿e obowi¹zek ubezpieczenia siê od odpowiedzialnoœci
cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy œwiadczeniu pomocy prawnej, winien
równie¿ przedstawiæ aktualne zaœwiadczenie, ¿e jest zarejestrowany w pañstwie macierzystym jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu.
Prawnicy z krajów Unii Europejskiej, do tej pory praktykuj¹cy w Polsce, musz¹ przedstawiaæ co roku samorz¹dom korporacji zaœwiadczenia
o prawie wykonywania zawodu w swoim kraju. Ma siê to niebawem
zmieniæ, gdy¿ Komisja Europejska stwierdzi³a, ¿e przepis ten (art. 12) jest
sprzeczny z dyrektyw¹ o u³atwieniu wykonywania zawodu prawnika
w krajach Unii Europejskiej, utrudnia bowiem podejmowanie i prowadzenie praktyki prawniczej, blokuj¹c przep³yw prawników miêdzy pañstwami Wspólnoty. Wymóg przedstawiania co roku zaœwiadczeñ ma obowi¹zywaæ tylko prawników z pañstw spoza Unii, wobec których Polska nie
ma zobowi¹zañ miêdzynarodowych.
Wpisany na listê korporacji prawniczej prawnik zagraniczny ma takie
same prawa i obowi¹zki, jak rodzimy adwokat lub radca prawny, mo¿e
wykonywaæ swój zawód w tych samych formach organizacyjnoprawnych. Z chwil¹ wpisu staje siê cz³onkiem w³aœciwej izby wraz ze wszystkimi prawami i obowi¹zkami, za wyj¹tkiem biernego prawa wyborczego
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do organów samorz¹dowych. Przy wykonywaniu czynnoœci polegaj¹cych na reprezentowaniu klienta w postêpowaniu wymagane jest, aby
strona reprezentowana przez prawnika zagranicznego wspó³dzia³a³a z polskim adwokatem lub radc¹ prawnym. Warunki tej wspó³pracy okreœla
umowa miêdzy nimi9.
Wykonywanie sta³ej praktyki przez prawników spoza Unii jest ograniczone przedmiotowo do udzielania porad prawnych i sporz¹dzania opinii
prawnych dotycz¹cych prawa pañstwa macierzystego lub prawa miêdzynarodowego.
Wê¿sza jest tak¿e mo¿liwoœæ tworzenia spó³ek osobowych z wy³¹cznych ich udzia³em, ograniczona jest do spó³ki jawnej i komandytowej.
Obowi¹zuj¹ tak¿e zasady wpisu i skutki z tego wynikaj¹ce.
Œwiadczenie us³ug transgranicznych przez prawników z Unii Europejskiej obejmuje wszelkie czynnoœci, do których jest uprawniony adwokat lub radca prawny. Przy wykonywaniu us³ug polegaj¹cych na reprezentowaniu klienta w postêpowaniu przed s¹dami i innymi organami w³adzy
publicznej prawnik podlega tym samym warunkom wykonywania zawodu, jakie stosuje siê wobec adwokata lub radcy prawnego, z wyj¹tkiem
warunków dotycz¹cych miejsca zamieszkania i wpisu na listê adwokatów
lub radców prawnych. Obowi¹zany jest przestrzegaæ zasad etyki zawodowej pañstwa macierzystego i tego, gdzie œwiadczy swoje us³ugi. Przy
reprezentowaniu klienta w postêpowaniu przez s¹dami i organami w³adzy
publicznej powinien wspó³dzia³aæ z prawnikami polskimi. Wskazuje organowi prowadz¹cemu postêpowanie osobê upowa¿nion¹ do odbioru
pism w Rzeczypospolitej.
Prawnik z Unii obowi¹zany jest przy pierwszej czynnoœci w postêpowaniu s¹dowym do³¹czyæ do akt sprawy dokument stwierdzaj¹cy, ¿e
jest zarejestrowany w pañstwie macierzystym jako osoba uprawniona do
wykonywania zawodu oraz poinformowaæ dziekana odpowiedniej rady
o podjêciu œwiadczenia us³ugi transgranicznej. Dokument ten powinien
byæ przet³umaczony na jêzyk polski przez t³umacza przysiêg³ego.
9
Zob. m.in. Radca Prawny 2004, nr 3, s. 159 i nast., który publikuje Uchwa³ê Krajowej
Rady Radców Prawnych w sprawie Regulaminu dotycz¹cego zasad wspó³dzia³ania radcy
prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentuj¹cym klienta w postêpowaniu. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami wymagane jest, aby by³a reprezentowana przez radcê prawnego lub adwokata.
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Za zawinione naruszenie obowi¹zków i zasad etyki zawodowej podlega
on odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej.
Œwiadczenie us³ug transgranicznych przez prawników spoza Unii
Europejskiej jest mo¿liwe na zasadach wzajemnoœci. S¹ oni uprawnieni
wy³¹cznie do reprezentowania w postêpowaniu cywilnym strony bêd¹cej
obywatelem pañstwa, w którym ten prawnik jest uprawniony do wykonywania zawodu.
Prawo Unii Europejskiej w ogóle nie przewiduje, w jakiej formie prawnej
mo¿e byæ wykonywany zawód adwokata w pañstwach cz³onkowskich10.
Z dyrektywy wynika, ¿e adwokat z jednego z krajów Wspólnoty mo¿e
w pañstwie przyjmuj¹cym wykonywaæ wszystkie czynnoœci, nawet te,
które w tym pañstwie s¹ zarezerwowane dla w³asnych prawników. Nie
ma bowiem w dyrektywie ograniczeñ podmiotowych, polegaj¹cych na
mo¿liwoœci reprezentowania przed s¹dem tylko obywateli kraju, w którym adwokat posiada sta³¹ praktykê. Dyrektywa w art. 1 przyjmuje jedynie,
¿e pañstwo przyjmuj¹ce mo¿e zarezerwowaæ dla okreœlonej kategorii prawników prawo do przygotowywania dokumentów upowa¿niaj¹cych do zarz¹dzania maj¹tkiem osób zmar³ych, jak te¿ dokumentów, których treœci¹
jest nadanie lub przeniesienie prawa do nieruchomoœci gruntowych11.
Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Sprawiedliwoœci, opartym na dyrektywie Nr 77/249 z 1977 r.12, prawo do wykonywania zawodu w innym
pañstwie Wspólnot posiadaj¹ adwokaci, którzy osiedlili siê w pañstwie
przyjmuj¹cym, a tym samym stworzone zosta³y pewne materialne podstawy dzia³alnoœci, na przyk³ad wtórny domicyl zawodowy. W opinii
Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci czasowy charakter œwiadczenia us³ug prawniczych nie wyklucza mo¿liwoœci wyposa¿enia siê przez
us³ugodawcê w pañstwie przyjmuj¹cym w pewn¹ infrastrukturê w postaci
biura czy kancelarii prawnej.
W pañstwach europejskich najczêœciej wolne zawody prawnicze
wykonywane s¹ w spó³kach osobowych (niemaj¹cych osobowoœci prawnej).Tak jest w Belgii, Irlandii, W³oszech (z wyj¹tkiem adwokatów), Finlandii
i Norwegii (nie dotyczy to lekarzy i architektów). W Danii lekarze i adwokaci mog¹ wykonywaæ swoje zawody w kancelarii i gabinecie lekar10
11
12
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Z tego z zapisu skorzysta³y m.in. Wielka Brytania i Irlandia.
Zbiór orzeczeñ 1977, s. 765 i nast.
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skim indywidualnie lub jako spó³ki osobowe13. W Szwecji nie jest mo¿liwe
tworzenie osób prawnych do wykonywania wolnego zawodu, natomiast
na wyspie Jersy spó³ka partnerska ma osobowoœæ prawn¹.
Lekarz mo¿e wykonywaæ swój zawód we wszystkich pañstwach
cz³onkowskich jako pracownik albo w oparciu o zasadê przedsiêbiorczoœci i œwiadczenia us³ug, w sposób w³aœciwy dla ich specyfiki. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e dzia³alnoœæ lekarza w danym kraju prowadzona w sposób
sta³y (a wiêc jako przedsiêbiorstwo) wymaga podporz¹dkowania siê miejscowym zasadom obowi¹zuj¹cym w tym zakresie. Polega to m.in. na
systemie rejestracji, wpisie na listê, przynale¿noœci do lokalnego samorz¹du, przestrzegania zasad deontologicznych, a nawet u¿ywania tytu³u
zawodowego w jego oryginalnym brzmieniu, wraz z podaniem instytucji,
która go nada³a. W odró¿nieniu do lekarzy farmaceuci wspólnotowi nie
maj¹ swobody w zakresie œwiadczenia us³ug w innych pañstwach cz³onkowskich, co obliguje ich do wyboru w tych krajach formy sta³ego zatrudnienia lub prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa. To zaœ mo¿e byæ
zorganizowane w takiej formie organizacyjnoprawnej, jak¹ wyznaczaj¹
przepisy prawa miejscowego.
Architekci w Unii Europejskiej maj¹ zagwarantowan¹ swobodê przedsiêbiorczoœci i œwiadczenia us³ug, co pozwala im na dokonywanie wyboru
formy wykonywania wolnego zawodu. W razie decyzji œwiadczenia us³ug
przez architekta niedopuszczalne jest wymaganie przynale¿noœci do miejscowego samorz¹du, nawet je¿eli dla w³asnych obywateli ma on charakter obligatoryjny. We Francji mo¿na spotkaæ wiele ró¿nych form wykonywania wolnego zawodu. Najpopularniejsz¹, co jest oczywiste, jest
indywidualne œwiadczenie us³ug; nie ustêpuj¹ im spó³ki cywilne, a tak¿e
spó³ki wolnych zawodów14. Tego typu spó³ki s¹ organizowane w oparciu
o model spó³ek kapita³owych, takich jak spó³ki akcyjne, spó³ki z o.o. czy
te¿ spó³ki komandytowe15. Wœród francuskich notariuszy spotyka siê tzw.
13

Przyk³ady z tych krajów podajê za: K. W o j t c z a k, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego, Poznañ 1999, s. 190
wraz z zamieszczonymi tam przypisami.
14
W spó³kach tych bior¹ udzia³ jako wspólnicy np. doradcy prawni; zob. szerzej
M. M a c i o ³ e k, Zawód doradcy prawnego we Francji, Radca Prawny 1993, nr 1/4,
s. 31-35.
15
Zob. K. W o j t c z a k, Zawód..., s. 191, przypis 7.
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spó³kê tytularn¹ oraz spó³kê notarialn¹16. Doœæ popularn¹ jest te¿ spó³ka
cywilna o charakterze pomocniczym. Wspó³czeœnie we Francji obowi¹zuje szeroki katalog spó³ek z udzia³em notariuszy, którzy mog¹ byæ zarówno
wspólnikami, jak i akcjonariuszami spó³ek kapita³owych, a tak¿e spó³ki
komandytowej. Ponadto francuski notariusz mo¿e byæ wspólnikiem spó³ki
udzia³owej, co wyraŸnie poszerza zakres jego czynnoœci notarialnych
w ramach obecnych typów spó³ek handlowych.
Mo¿liwoœæ zak³adania spó³ek osobowych lub kapita³owych z udzia³em
notariuszy nie jest rozwi¹zaniem tak nowatorskim, jak by siê wydawa³o,
bowiem spó³ki takie znane by³y w polskiej praktyce notarialnej w okresie
miêdzywojennym i wystêpowa³y w postaci spó³ki jawnej, cichej b¹dŸ
cywilnej. Mia³y zatem odpowiednie tradycje i doœwiadczenie, a intencje
ich zawi¹zywania by³y ró¿ne. Ju¿ wtedy budzi³y ¿ywe emocje w œrodowisku polskich notariuszy.
Organizowanie kancelarii notarialnych w formie spó³ek by³o i jest znane
w innych krajach. Wspó³czesne rozwi¹zania prawne notariatów krajów
Unii Europejskiej s¹ ró¿ne i niejednolite. Notariusze wykonuj¹ swoje
czynnoœci samodzielnie wzglêdnie w ramach spó³ek zawodowych z innymi notariuszami w konkretnych kancelariach17. W Wielkiej Brytanii
obowi¹zuje zakaz tworzenia spó³ek osobowych i kapita³owych z udzia³em
adwokatów, choæ nie dotyczy on lekarzy i architektów. W Niemczech
wolne zawody s¹ wykonywane indywidualnie lub zespo³owo w ramach
danej grupy zawodowej, a tak¿e z innymi osobami wykonuj¹cymi wolny
zawód18.
W grupie zawodów prawniczych warto zwróciæ uwagê na status
notariusza w Unii Europejskiej19. Prawie we wszystkich krajach czynnoœci
w imieniu pañstwa wykonuje notariusz, jest on traktowany jako urzêdnik
publiczny, który w ramach delegacji w³adzy pañstwowej wykonuje ró¿ne
16

Zob. np. R. S z t y k, Powstanie i likwidacja kancelarii notarialnej, Rejent 1998,
nr 5, s. 172. Wed³ug prawa francuskiego kancelaria notarialna ma samodzielny byt prawny
i organizacyjny, pomieszczenia jej i wyposa¿enie stanowi¹ w³asnoœæ notariusza i mog¹ byæ
przedmiotem obrotu prawnego.
17
Szerzej J. J a c y s z y n, Dzia³alnoœæ kancelarii notarialnej zorganizowanej w postaci spó³ki partnerskiej, Rejent 2001, nr 5, s. 67.
18
Zob. K. W o j t c z a k, Zawód..., s 191, przypis 8.
19
Zob. m. in. J. J a c y s z y n, Polski notariusz w Unii Europejskiej, Rejent 2004, nr 34, s. 68 i nast.
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œwiadczenia i us³ugi prawne, w tym tak¿e zajmuje siê projektowaniem
dokumentów oraz doradztwem prawnym. Niekiedy te¿ powierza mu siê
mediacje prawne.
Najczêœciej zawód notariusza jest odrêbnym zawodem prawniczym.
Nie jest mo¿liwe ³¹czenie funkcji notarialnych z wykonywaniem innych
profesji prawniczych, za wyj¹tkiem Niemiec i Holandii .
Notariusz w krajach Unii jest urzêdnikiem publicznym, który realizuje
swoje funkcje w imieniu pañstwa, a równoczeœnie jest osob¹ wykonuj¹c¹
wolny zawód. Taka jego pozycja znajduje potwierdzenie w odpowiednich
uchwa³ach Parlamentu Europejskiego20, co umo¿liwia przyznanie mu
pewnych uprawnieñ rezerwowanych, najczêœciej w stosunku do urzêdników administracji publicznej i s¹dów. Zawód notariusza nie jest kwalifikowany do swobodnego przep³ywu osób, w oparciu o wyj¹tek znajduj¹cy siê w art. 54 Traktatu.
Wszystkie pañstwa Unii Europejskiej rezerwuj¹ wykonywania funkcji
notariusza dla swoich obywateli, co powoduje, ¿e obywatel innego kraju
nie mo¿e pe³niæ tej roli w innym pañstwie wspólnotowym. Nie oznacza
to jednak, ¿e nie korzystaj¹ ze swobody przep³ywu miêdzy krajami Unii
akty notarialne, sporz¹dzane przez notariuszy unijnych. Dotyczy to
w pierwszej kolejnoœci orzeczeñ s¹dowych, ale ma tak¿e zastosowanie
do aktów notarialnych. Oznacza to, ¿e akty notarialne sporz¹dzone
w jednym z krajów Unii uzyskuj¹ na wniosek tytu³ wykonawczy w pozosta³ych pañstwach Unii. Nie dotyczy to jednak spraw z zakresu stanu
cywilnego i zdolnoœci osób fizycznych, ustrojów maj¹tkowych ma³¿eñskich oraz prawa spadkowego.
Kluczow¹ spraw¹, która sprawie, ¿e pañstwa cz³onkowskie rezerwuj¹
wykonywanie zawodu notariusza dla w³asnych obywateli jest szczególny
charakter dokumentów sporz¹dzanych przez notariuszy, dzia³aj¹cych
z delegacji w³adzy pañstwowej21.
W Unii nie istnieje w³adza publiczna uprawniona do przekazywania
swoich kompetencji notariuszom, co oznacza, ¿e notariusz dzia³aj¹cy poza
20

Zob. E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, Swobodny przep³yw osób..., s. 178.
Akceptacja na wykonywanie zawodu notariusza przez obywateli innego kraju oznacza³aby przyzwolenia na delegowanie osób przez inne pañstwo do wype³nienia swych
zadañ poza jego granicami. Taka ingerencja wydaje siê niedopuszczalna, godziæ by mog³a
w suwerennoœæ innych krajów Unii.
21
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swoim krajem jako osoba œwiadcz¹ca us³ugi prawne móg³by sporz¹dziæ
akt notarialny jedynie zgodnie z zasadami kraju, w którym œwiadczy³by
te us³ugi, do takiego jednak dzia³ania nie upowa¿niaj¹ go prawa pañstwa
pobytu, co powoduje, ¿e nie jest mo¿liwe sporz¹dzenie aktów notarialnych poza granicami w³asnego kraju.
Wy³¹czenie notariusza z zasady swobodnego przep³ywu osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz swobodnego przep³ywu osób jest
zauwa¿ane w Unii Europejskiej. Podnoszone s¹ g³osy i opinie o koniecznoœci pewnej liberalizacji dostêpu notariusza do œwiadczenia us³ug w krajach Unii22. Ju¿ obecnie w Komisji Europejskiej w Brukseli panuje pogl¹d,
¿e wy³¹czenie notariatu spod postanowieñ Traktatu Rzymskiego jest anachronizmem i nadszed³ czas na wzajemne otwarcie siê notariatów w krajach Unii Europejskiej23.
Stanowisko Komisji Europejskiej znajduje oparcie w uchwale Parlamentu Europejskiego, w której zalecono pañstwom cz³onkowskim podjêcie œrodków zmierzaj¹cych do zaniechania stosowania wymogu obywatelstwa kraju pobytu jako warunku dla wykonywania w danym pañstwie
zawodu notariusza. Jednoczeœnie Parlament podkreœli³, ¿e odejœcie od
wymogu posiadania obywatelstwa krajowego nie oznacza odebrania pañstwom cz³onkowskim prawa swobodnego okreœlania innych warunków,
których spe³nienie wymagaj¹, a które s¹ konieczne do podjêcia wykonywania zawodu notariusza na ich terytorium24.
22
Zob. E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, Swobodny przep³yw osób..., s. 181, która przytacza stanowisko Komisji Europejskiej z 1996 r. Komisja uwa¿a, ¿e organizacje samorz¹du
notarialnego powinny rozwa¿yæ odst¹pienie od wymogu posiadania obywatelstwa pañstwa
pobytu dla wykonywania zawodu notariusza poza pañstwem pochodzenia. Nie jest to wg
niej sprzeczne z zasad¹, ¿e dla wykonywania funkcji publicznych potrzebne jest posiadanie
obywatelstwa pañstwa, w którym funkcja ta ma byæ sprawowana. Przytacza siê, jako
argument za liberalizacj¹, fakty, ¿e inne funkcje publiczne otwieraj¹ siê w ramach Unii
dla obywateli innych pañstw.
23
Zob. L. D r o ¿ d ¿ e w i c z, Rozszerzenie Unii Europejskiej – wyzwanie dla wolnych
zawodów, Rejent 2000, nr 5, s. 234. Komisja Europejska, podzielaj¹c pogl¹d o sprawowaniu przez notariuszy w pewnym zakresie w³adzy publicznej, konsekwentnie d¹¿y do
uchylenia art. 55 Traktatu Rzymskiego, podkreœlaj¹c, ¿e nadszed³ ju¿ czas, aby zawód
notariusza podda³ siê regu³om swobody dzia³ania. Jest to jednak koncepcja, która nie
znajduje powszechnej aprobaty w korporacjach notarialnych Unii Europejskiej.
24
Trudno sobie wyobraziæ, by którykolwiek z krajów Unii by³ sk³onny jednostronnie
zrezygnowaæ z ograniczenia dostêpu do zawodu notariusza na swoim terytorium i zastrze-
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Najskuteczniejsza obron¹ przed tendencjami liberalizacji dostêpu do
zawodu notariusza w krajach Unii Europejskiej jest art. 45 Traktatu,
odwo³uj¹cy siê do wykonywania w³adzy pañstwowej. Dopóki on istnieje
w niezmienionej postaci, dopóki taki dostêp wydaje siê nierealny. Gdyby
szukano jednak innych dojœæ do mo¿liwoœci wykonywania tego zawodu
w krajach unijnych przez nie-obywateli, to w dalszym ci¹gu trzeba by³oby
stosowaæ zasadê ograniczonej kontroli kwalifikacji notariuszy-cudzoziemców w oparciu o przepisy Dyrektywy Nr 89/48, dotycz¹cej wielostronnego systemu uznawania dyplomów zawodowych25.
Autentyczna swoboda przep³ywu notariuszy w ramach krajów Unii
mog³aby nast¹piæ w razie uchwalenia dyrektywy reguluj¹cej dostêp do
zawodu w sposób podobny, jak uczyni³y to w stosunku do adwokatów
Dyrektywy Nr 77/249 i Nr 98/5. Analogicznie mo¿na by³oby wtedy stosowaæ zasady, ¿e œwiadczenie us³ug ma charakter czasowy, a wykonywanie funkcji publicznych przez notariusza w innym pañstwie nie podlega³oby kontroli ze strony samorz¹du notarialnego w pañstwie pobytu. Takie
jednak rozwi¹zania wobec notariuszy krajów Unii nie s¹ planowane, co
pozwala stwierdziæ, ¿e nadal bêdzie obowi¹zywaæ zasada o wykonywaniu
zawodu notariusza tylko i wy³¹cznie przez obywatela danego pañstwa wspólnotowego. Nie przeszkadza to jednak, by notariusze poprzez swoje korporacje zawodowe, krajowe i zagraniczne ujednolicali kompetencje merytoryczne, formalne i etyczne, to bowiem mo¿e przyczyniæ siê do unifikacji
us³ug notarialnych w ramach Unii Europejskiej, bez pozbywania siê funkcji
wykonywania w³adzy pañstwowej zarówno przez notariuszy polskich, jak
i zagranicznych.

¿enia go dla w³asnych obywateli. Co innego by³oby, gdyby takie zrzeczenia odby³y siê
jednoczeœnie w pozosta³ych pañstwach Unii lub te¿ w kilku z nich; zob. bli¿ej E. S k r z y d ³ o - T e f e l s k a, Swobodny przep³yw osób..., s. 184.
25
W takim przypadku wykonywanie zawodu przez notariusza-cudzoziemca w innym
pañstwie ni¿ to, w którym uzyska³ kwalifikacje zawodowe, odbywa³oby siê na zasadach
asymilacji w kraju pobytu, co oznacza, ¿e praktykowa³by jako notariusz pañstwa pobytu
w efekcie uznania jego kwalifikacji za równowa¿ne z kwalifikacjami posiadanymi przez
notariuszy w tym kraju. Jest to, jak siê wydaje, nierealne w obecnej fazie rozwoju wolnych
zawodów prawniczych w krajach Unii Europejskiej.
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