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Příloha č. 1 – rozsudek  2/74 Reyners 

 
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA  

 
 21. června 1974  
 
 Ve věci 2/74,  
 
 jejímž předmětem je žádost předložená Soudnímu dvoru na základě článku 177 Smlouvy o EHS Conseil 
d´État (Belgie) směřující k získání, ve sporu probíhajícím před tímto soudem mezi  
 
 Jeanem Reynersem, doktorem práv, členem správní rady společností, s bydlištěm ve Woluwé-Saint-
Lambert (Brusel),  
 
 a 
 
  Belgickým státem, zastoupeným ministrem spravedlnosti,  
 
 za přítomnosti:  
 
 Ordre national des avocats de Belgique,  
 
 rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu článků 52 a 55 Smlouvy o EHS v souvislosti s 
královskou vyhláškou ze dne 24. srpna 1970, která stanoví výjimku z podmínky státní příslušnosti, uvedené v 
článku 428 soudního řádu, který se týká titulu a výkonu povolání advokáta,  
 
 SOUDNÍ DVŮR,  
 
 po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 28. května 1974,  
 
 vydává tento  
 
 Rozsudek 
 
  1 Rozhodnutím ze dne 21. prosince 1973 došlým kanceláři Soudního dvora dne 9. ledna 1974 položil 
belgický Conseil d'Etat na základě článku 177 Smlouvy o EHS dvě otázky týkající se výkladu článků 52 a 55 
Smlouvy o EHS týkajících se práva usazování ve vztahu k výkonu povolání advokáta.  
 
 2 Tyto otázky byly vzneseny v rámci žaloby podané nizozemským státním příslušníkem, který je 
držitelem právnického diplomu, jenž v Belgii umožňuje přístup k povolání advokáta, kterému však je výkon tohoto 
povolání znemožněn z důvodu jeho státní příslušnosti na základě královské vyhlášky ze dne 24. srpna 1970 o 
titulu a výkonu povolání advokáta (Moniteur belge, 1970, s. 9060).  
 
 K výkladu článku 52 Smlouvy o EHS  
 
 3 Conseil d'Etat se táže, zda článek 52 Smlouvy o EHS lze od skončení přechodného období považovat 
za "přímo použitelné ustanovení" bez ohledu na neexistenci směrnic uvedených v čl. 54 odst. 2 a v čl. 57 odst. 1 
Smlouvy.  
 
(…) 
 5 Pokud je tento článek nazírán v kontextu kapitoly týkající se práva usazování, na nějž výslovně 
odkazuje slovy "v rámci níže uvedených ustanovení", má podle nich z důvodu složitosti problematiky být jen 
vyjádřením pouhé zásady, jejíž provádění nutně podléhá přijetí souboru doplňujících ustanovení, jak na úrovni 
Společenství, tak i na úrovni vnitrostátní, jak stanoví články 54 a 57.  
 
 6 Forma, kterou Smlouva zvolila pro tyto prováděcí akty, tedy vypracování "obecného programu", který 
bude posléze proveden souborem směrnic, potvrzuje podle nich neexistenci přímého účinku článku 52.  
 
 7 Soudci nepřísluší vykonávat posuzovací pravomoc, která je vyhrazena legislativním orgánům 
Společenství a členských států.  
 
(…) 
 9 Žalobce v původním řízení uvádí, že v jeho případě jde pouze o diskriminaci na základě státní 
příslušnosti, neboť jsou vůči němu uplatňovány podmínky přístupu k povolání advokáta, které se nevztahují na 
belgické státní příslušníky.  
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 10 V tomto ohledu je podle něj článek 52 jasným a úplným ustanovením, které může mít přímý účinek.  
 
(…) 
 12 Po skončení přechodného období členské státy již nemají možnost ponechávat v platnosti omezení 
svobody usazování, protože počínaje touto dobou článek 52 nabývá charakteru ustanovení, které je úplné a 
právně dokonalé.  
 
 13 Za těchto podmínek měl "obecný program" a směrnice uvedené v článku 54 význam jen pro 
přechodné období a svoboda usazování byla realizována v plném rozsahu po jeho skončení.  
 
 14 Komise má za to, a to navzdory pochybnostem, jež pociťuje, pokud jde o přímý účinek ustanovení 
předloženého k výkladu - jak z důvodu, že Smlouva odkazuje na "obecný program" a na prováděcí směrnice, tak 
z důvodu znění některých již přijatých liberalizačních směrnic, které podle ní ve všech bodech nedosahují 
rovného zacházení - že článek 52 má přinejmenším částečný přímý účinek potud, pokud specificky zakazuje 
diskriminaci na základě státní příslušnosti.  
 
 15 Článek 7 Smlouvy, který je součástí "zásad" Společenství, stanoví, že v rámci použití této smlouvy, 
aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, "je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti".  
 
 16 Článek 52 zajišťuje provedení tohoto obecného ustanovení ve zvláštní oblasti práva usazování.  
 
(…) 
 18 Poté, co uvádí, že "omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu na 
území státu druhého budou v průběhu přechodného období postupně odstraněna", článek 52 vyjadřuje vůdčí 
zásadu v této věci, když stanoví, že svoboda usazování zahrnuje přístup k samostatně výdělečným činnostem a 
jejich výkon "za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení".  
 
(…) 
 21 Z předchozího je zřejmé, že v systému kapitoly týkající se práva usazování mají "obecný program" a 
směrnice uvedené ve Smlouvě dvojí funkci, přičemž první funkce je odstranit během přechodného období 
překážky bránící realizaci svobody usazování, zatímco druhá funkce spočívá v zavedení souboru ustanovení 
určených k usnadnění efektivního uplatnění této svobody do právních předpisů členských států s cílem podpořit 
uvnitř Společenství ekonomické a sociální prolínání v oblasti samostatně výdělečných činností.  
 
 22 Právě na tento druhý cíl se zaměřují jednak určitá ustanovení čl. 54 odst. 3, týkající se zejména 
spolupráce mezi příslušnými orgány státní správy členských států a přizpůsobení správních postupů a praxe, a 
jednak veškerá ustanovení článku 57.  
 
 23 Účinek článku 52 musí být stanoven v rámci tohoto systému.  
 
 24 Pravidlo národního zacházení je jedním ze základních právních ustanovení Společenství.  
 
(…)  
 26 Tím, že článek 52 stanoví realizaci svobody usazení na konec přechodného období, ukládá povinnost 
dosažení přesně stanoveného výsledku, jejíž splnění mělo být usnadněno, nikoliv však podmíněno, uplatněním 
programu postupných opatření.  
 
 27 Skutečnost, že tato postupnost nebyla dodržena, se nedotýká existence povinnosti jako takové i po 
skončení lhůty, stanovené pro její splnění.  
 
(…) 
 29 Proti takovému účinku se nelze dovolávat okolnosti, že Rada nepřijala směrnice uvedené v článcích 
54 a 57, ani skutečnosti, že některé již skutečně přijaté směrnice plně neuskutečňují cíl nediskriminace uvedený v 
článku 52.  
 
 30 Uplynutím přechodného období se totiž směrnice uvedené v kapitole týkající se práva usazování staly 
nadbytečné, pokud jde o provedení zásady národního zacházení, protože od tohoto okamžiku jí Smlouva sama 
přiznává přímý účinek.  
 
(…)  
 32 Na položenou otázku je tedy třeba odpovědět v tom smyslu, že od skončení přechodného období je 
článek 52 Smlouvy přímo použitelným ustanovením, a to bez ohledu na případnou neexistenci, v určité oblasti, 
směrnic uvedených v čl. 54 odst. 2 a čl. 57 odst. 1 Smlouvy.  
 
 K výkladu článku 55 prvního pododstavce Smlouvy o EHS  
 
 33 Conseil d'Etat požaduje mimo jiné upřesnění, jak je třeba chápat v čl. 55 prvním pododstavci 
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"činnosti, které jsou v příslušném státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci".  
 
 34 Jde konkrétněji o to, zda v rámci takového povolání, jako je povolání advokáta, jsou z použití kapitoly 
týkající se práva usazování vyňaty pouze činnosti spojené s tímto povoláním, které jsou spjaty s výkonem veřejné 
moci, nebo zda se vynětí vztahuje na celé toto povolání z důvodu skutečnosti, že zahrnuje i činnosti, jež jsou 
spjaty s výkonem této moci.  
 
 35 Lucemburská vláda a Belgická advokátní komora mají za to, že povolání advokáta je celé vyňato z 
pravidel Smlouvy v oblasti práva usazování, s ohledem na skutečnost, že je toto povolání organicky spjato s 
fungováním justice jako veřejné služby.  
 
(…) 
 38 Žalobce v původním řízení tvrdí, že s výkonem veřejné moci jsou spjaty nanejvýš některé činnosti 
spojené s povoláním advokáta a že se výjimka ze zásady svobody usazování, upravená v článku 55, tudíž 
vztahuje pouze ně.  
 
(…) 
 42 Podle článku 55 prvního pododstavce se ustanovení kapitoly o právu usazování nevztahují na 
"činnosti, které jsou v příslušném státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci".  
 
 43 Vzhledem k základnímu charakteru, který má v systému Smlouvy svoboda usazování a pravidlo 
národního zacházení, nelze výjimkám, jež připouští článek 55 první pododstavec, přiznat dosah překračující cíl, 
za jehož účelem bylo ustanovení o výjimce do tohoto článku zahrnuto.  
 
 44 Článek 55 první pododstavec musí členským státům umožnit, aby v případech, kdy jsou určité funkce 
obnášející výkon veřejné moci spjaty s některou ze samostatně výdělečných činností uvedených v článku 52, 
vyloučily přístup cizích státních příslušníků k těmto funkcím.  
 
 45 Je plně dostačující, pokud je vyloučení těchto státních příslušníků omezeno pouze na činnosti, které 
jako takové představují přímou a specifickou účast na výkonu veřejné moci.  
 
 46 Rozšíření výjimky povolené článkem 55 na povolání jako celek by bylo přípustné pouze v případech, 
kdy by takto charakterizované činnosti byly v jeho rámci natolik propojeny, že by liberalizace usazování měla za 
následek povinnost pro dotčený členský stát připustit výkon funkcí veřejné moci, i když jen příležitostný, cizími 
státními příslušníky.  
 
 47 Naopak toto rozšíření nelze připustit, pokud v rámci určitého svobodného povolání představují 
činnosti, které jsou případně spjaty s výkonem veřejné moci, prvek oddělitelný od dotyčné profesní činnosti jako 
celku.  
 
(…)  
 54 Na položenou otázku je tedy třeba odpovědět, že výjimka ze svobody usazování, upravená v čl. 55 
prvním pododstavci, musí být omezena pouze na ty činnosti uvedené v článku 52, které samy o sobě obnášejí 
přímou a specifickou účast na výkonu veřejné moci.  
 
 55 V žádném případě nelze takto kvalifikovat v rámci svobodného povolání, jakým je povolání advokáta, 
takové činnosti, jako je udělování právních porad a právní pomoc nebo zastupování a obhajoba účastníků řízení 
před soudy, a to ani v případech, kdy jsou tyto činnosti povinné nebo zákonem vyhrazené.  
 
 SOUDNÍ DVŮR  
 
 o otázkách, které mu byly předloženy rozsudkem belgického Conseil d'Etat, správním oddělením, třetím 
senátem, ze dne 21. prosince 1973, rozhodl takto:  
 
 1) Od skončení přechodného období je článek 52 Smlouvy o EHS přímo použitelné ustanovení, a 
to bez ohledu na případnou neexistenci, v určité oblasti, směrnic uvedených v čl. 54 odst. 2 a čl. 57 odst. 
1 Smlouvy.  
 
 2) Výjimka ze svobody usazování, upravená v čl. 55 prvním pododstavci Smlouvy o EHS, musí 
být omezena pouze na ty činnosti uvedené v článku 52, které samy o sobě obnášejí přímou a specifickou 
účast na výkonu veřejné moci; v žádném případě nelze takto kvalifikovat v rámci svobodného povolání, 
jakým je povolání advokáta, takové činnosti, jako je udělování právních porad a právní pomoc nebo 
zastupování a obhajoba účastníků řízení před soudy, a to ani v případech, kdy jsou tyto činnosti povinné 
nebo zákonem vyhrazené. 
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Příloha č. 2 – rozsudek C-340/89 Vlassopoulou 

 
Věc C-340/89. Rozsudek Soudního dvora  

 
Keywords 
 Free movement of persons - Freedom of establishment - Lawyers - Access to the profession - Obligation 
of Member States to examine the correspondence between the diplomas and qualifications required by national 
law and those obtained in the Member State of origin - Obligation to give a reasoned decision open to challenge 
in legal proceedings  
 
 (EEC Treaty, Art. 52)  
 
Parties 
  
 In Case C-340/89,  
 
 REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by the Bundesgerichtshof for a 
preliminary ruling in the action pending before that court between  
 
 Irene Vlassopoulou  
 
 and 
 
  Ministerium fuer Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten  
 
 Baden-Wuerttemberg 
 
  on the interpretation of Article 52 of the EEC Treaty,  
 
 THE COURT  
 
 after hearing the Opinion of the Advocate General delivered at the sitting on 28 November 1990,  
 
 gives the following  
 
 Judgment 
 
Grounds 
 
 (…)  
 3 Besides her Greek diplomas, Mrs Vlassopoulou has a doctorate in law from the University of 
Tuebingen (Germany). Since July 1983 she has been working with a firm of German lawyers at Mannheim and in 
November 1984 she received permission to deal with foreign legal affairs concerning Greek law and Community 
law, in accordance with the Rechtsberatungsgesetz [Law on legal advice] (Bundesgesetzblatt III, p. 303). As far 
as German law is concerned, Mrs Vlassopoulou practises under the responsibility of one of her German 
colleagues in the firm.  
 
 4 On 13 May 1988, Mrs Vlassopoulou applied to the Ministry for admission as a Rechtsanwaeltin. The 
Ministry refused her application on the ground that she did not have the qualifications, laid down by Paragraph 4 
of the Bundesrechtsanwaltordnung [Federal regulation on the profession of Rechtsanwalt] (Bundesgesezblatt 
1959 I, p. 565), for the holding of judicial office, which are necessary for admission to the profession of 
Rechtsanwalt. Basically, those qualifications are acquired by studying law at a German university, passing the 
First State Examination, completing a preparatory training period and then passing the Second State 
Examination. The Ministry also stated that Article 52 of the EEC Treaty did not give the applicant the right to 
exercise her profession in the Federal Republic of Germany on the basis of her professional qualification obtained 
in Greece.  
 
 5 Mrs Vlassopoulou' s appeal against the Ministry' s decision was dismissed by the Ehrengerichtshof 
[Lawyers' Disciplinary Council]. She then appealed against the decision of that body to the Bundesgerichtshof 
[Federal Supreme Court], which, taking the view that the dispute raised a question concerning the interpretation of 
Article 52 of the EEC Treaty, referred the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling:  
 
 "Is freedom of establishment within the meaning of Article 52 of the EEC Treaty infringed if a Community 
national who is already admitted and practising as a lawyer in her country of origin and for five years has been 
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admitted in the host country as a legal adviser (Rechtsbeistand) and also practises in a law firm established there 
can be admitted as a lawyer in the host country only in accordance with the statutory rules of that country?"  
  
(…) 
 7 The second paragraph of Article 52 of the EEC Treaty provides that "[f]reedom of establishment shall 
include the right to take up and pursue activities as self-employed persons... under the conditions laid down for its 
own nationals by the law of the country where such establishment is effected...".  
  
(…) 
 9 In this regard, it must be stated first of all that in the absence of harmonization of the conditions of 
access to a particular occupation the Member States are entitled to lay down the knowledge and qualifications 
needed in order to pursue it and to require the production of a diploma certifying that the holder has the relevant 
knowledge and qualifications (see the judgment in Case 222/86 Union Nationale des Entraineurs et Cadres 
Techniques Professionnels du Football (UNECTEF) v Heylens and Others [1987] ECR 4097, paragraph 10).  
 
 10 It is established that no measure has yet been adopted under Article 57(2) of the EEC Treaty 
concerning the harmonization of the conditions of access to a lawyer' s activities.  
 
 11 Furthermore, when Mrs Vlassopoulou made her application on 13 May 1988, no directive on the 
mutual recognition of diplomas giving access to the profession of lawyer had been adopted under Article 57(1) of 
the EEC Treaty.  
 
 12 Directive 89/48/EEC on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded 
on completion of professional education and training of at least three years' duration (Official Journal 1989 L 19, 
p. 16), which was adopted by the Council on 21 December 1988 and which the Member States had to implement 
by 4 January 1991, does not apply to the facts of this case.  
 
(…) 
 16 Consequently, a Member State which receives a request to admit a person to a profession to which 
access, under national law, depends upon the possession of a diploma or a professional qualification must take 
into consideration the diplomas, certificates and other evidence of qualifications which the person concerned has 
acquired in order to exercise the same profession in another Member State by making a comparison between the 
specialized knowledge and abilities certified by those diplomas and the knowledge and qualifications required by 
the national rules.  
 
 17 That examination procedure must enable the authorities of the host Member State to assure 
themselves, on an objective basis, that the foreign diploma certifies that its holder has knowledge and 
qualifications which are, if not identical, at least equivalent to those certified by the national diploma. That 
assessment of the equivalence of the foreign diploma must be carried out exclusively in the light of the level of 
knowledge and qualifications which its holder can be assumed to possess in the light of that diploma, having 
regard to the nature and duration of the studies and practical training to which the diploma relates (see the 
judgment in Case 222/86 UNECTEF v Heylens, cited above, paragraph 13).  
 
 18 In the course of that examination, a Member State may, however, take into consideration objective 
differences relating to both the legal framework of the profession in question in the Member State of origin and to 
its field of activity. In the case of the profession of lawyer, a Member State may therefore carry out a comparative 
examination of diplomas, taking account of the differences identified between the national legal systems 
concerned.  
 
 19 If that comparative examination of diplomas results in the finding that the knowledge and 
qualifications certified by the foreign diploma correspond to those required by the national provisions, the Member 
State must recognize that diploma as fulfilling the requirements laid down by its national provisions. If, on the 
other hand, the comparison reveals that the knowledge and qualifications certified by the foreign diploma and 
those required by the national provisions correspond only partially, the host Member State is entitled to require 
the person concerned to show that he has acquired the knowledge and qualifications which are lacking.  
 
(…)  
 23 Consequently, the answer to the question submitted by the Bundesgerichtshof must be that Article 52 
of the EEC Treaty must be interpreted as requiring the national authorities of a Member State to which an 
application for admission to the profession of lawyer is made by a Community subject who is already admitted to 
practise as a lawyer in his country of origin and who practises as a legal adviser in the first-mentioned Member 
State to examine to what extent the knowledge and qualifications attested by the diploma obtained by the person 
concerned in his country of origin correspond to those required by the rules of the host State; if those diplomas 
correspond only partially, the national authorities in question are entitled to require the person concerned to prove 
that he has acquired the knowledge and qualifications which are lacking.  
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Operative part  
 On those grounds,  
 
 THE COURT  
 
 in answer to the question submitted to it by the Bundesgerichtshof, by order of 18 September 1989, 
hereby rules:  
 
 Article 52 of the EEC Treaty must be interpreted as requiring the national authorities of a Member State 
to which an application for admission to the profession of lawyer is made by a Community subject who is already 
admitted to practise as a lawyer in his country of origin and who practises as a legal adviser in the first-mentioned 
Member State to examine to what extent the knowledge and qualifications attested by the diploma obtained by 
the person concerned in his country of origin correspond to those required by the rules of the host State; if those 
diplomas correspond only partially, the national authorities in question are entitled to require the person 
concerned to prove that he has acquired the knowledge and qualifications which are lacking. 
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Příloha č. 3 – rozsudek 186/87 Cowan 

Věc 186/87. Rozsudek Soudního dvora 
 

 
Parties 
 
 In Case 186/87  
 
 REFERENCE to the Court under Article 177 of the EEC Treaty by the Commission d' indemnisation des 
victimes d' infraction ( Compensation Board for victims of an offence ) attached to the tribunal de grande instance, 
Paris, for a preliminary ruling in the proceedings pending before that board between  
 
 Ian William Cowan  
 
 and 
  
 Le Trésor public ( Treasury )  
 
 on the interpretation in particular of the prohibition of discrimination laid down in Article 7 of the EEC 
Treaty,  
 
 THE COURT  
 
 after hearing the Opinion of the Advocate General delivered at the sitting on 6 December 1988,  
 
 gives the following  
 
 Judgment 
 
  

Grounds 
  
(…)  
 2 That question arose in a dispute between the French Trésor public ( Treasury ) and a British citizen, 
Ian William Cowan, concerning compensation for injury resulting from a violent assault suffered by him at the exit 
of a metro station during a brief stay in Paris .  
 
 3 Since his assailants could not be identified Mr Cowan applied to the Commission d' indemnisation des 
victimes d' infraction attached to the tribunal de grande instance, Paris, for compensation under Article 706-3 of 
the code de procédure pénale . That provision allows compensation to be obtained from the State inter alia when 
the victim of an assault which has caused physical injury with consequences of a certain severity is unable to 
obtain effective and adequate compensation for the harm from any other source .  
 
 4 Before the Commission d' indemnisation the Law Officer of the Treasury submitted that Mr Cowan did 
not satisfy the conditions for obtaining the abovementioned compensation provided for in Article 706-15 of the 
code de procédure pénale . That article provides that only the following persons may receive the compensation in 
question :  
 
 "Persons who are of French nationality or foreign nationals who prove :  
 
 ( i ) that they are nationals of a State which has concluded a reciprocal agreement with France for the 
application of the said provisions and that they satisfy the conditions laid down in the agreement; or  
 
 ( ii ) that they are holders of a residence permit ".  
 
 5 Mr Cowan then relied on the prohibition of discrimination laid down, in particular, in Article 7 of the EEC 
Treaty . He argued that the conditions set out above were discriminatory and that such conditions prevented 
tourists from going freely to another Member State to receive services there . The representative of the Treasury 
and the ministĂ¨re public replied that the rules in question treated resident foreigners in the same way as French 
nationals and that to distinguish their situation from that of tourists was compatible with Community law, which 
itself makes periods spent by nationals of one Member State in another Member State subject to different 
conditions according to the length of the stay .  
 
 6 In those circumstances the Commission d' indemnisation considered that an interpretation of the 
Community rules in the light of the essential requirements and aims of Community law was necessary in order for 
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it to be able to assess whether the disputed provisions were compatible with the Treaty; it therefore stayed the 
proceedings and submitted the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling :  
 
 "Are the provisions of Article 706-15 of the code de procédure pénale, which governs cases where a 
foreign national who is the victim of an offence in France may obtain compensation from the French State, 
compatible with the prohibition of discrimination contained inter alia in Article 7 of the EEC Treaty?"  
 
(…)  
 9 As a preliminary point it should be recalled that the first paragraph of Article 7 of the Treaty provides 
that "within the scope of application of this Treaty, and without prejudice to any special provisions contained 
therein, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited ". These terms lay down both the content 
and the scope of the prohibition of discrimination .  
 The content of the prohibition of discrimination  
 
 10 By prohibiting "any discrimination on grounds of nationality" Article 7 of the Treaty requires that 
persons in a situation governed by Community law be placed on a completely equal footing with nationals of the 
Member State . In so far as this principle is applicable it therefore precludes a Member State from making the 
grant of a right to such a person subject to the condition that he reside on the territory of that State - that condition 
is not imposed on the State' s own nationals .  
 
 11 It should also be emphasized that the right to equal treatment is conferred directly by Community law 
and may not therefore be made subject to the issue of a certificate to that effect by the authorities of the relevant 
Member State ( in that respect see the judgment of 3 July 1980 in Case 157/79 Regina v Pieck (( 1980 )) ECR 
2171 ).  
 
 12 Finally, it should be recalled, as the Court first stated in its judgment of 22 June 1972 in Case 1/72 
Frilli v Belgium (( 1972 )) ECR 457, that the right to equal treatment laid down in Community law may not be made 
dependent on the existence of a reciprocal agreement between the relevant Member State and the country of 
which the person concerned is a national .  
 
 13 It follows that in so far as the prohibition of discrimination is applicable it precludes a Member State 
from making the award of a right to a person in a situation governed by Community law subject to the condition 
that he hold a residence permit or be a national of a country which has entered into a reciprocal agreement with 
that Member State .  
 
 The scope of the prohibition of discrimination  
 
 14 Under Article 7 of the Treaty the prohibition of discrimination applies "within the scope of application 
of this Treaty" and "without prejudice to any special provisions contained therein ". This latter expression refers 
particularly to other provisions of the Treaty in which the application of the general principle set out in that article 
is given concrete form in respect of specific situations . Examples of that are the provisions concerning free 
movement of workers, the right of establishment and the freedom to provide services .  
 
(…) 
 16 At the hearing the French Government submitted that as Community law now stands a recipient of 
services may not rely on the prohibition of discrimination to the extent that the national law at issue does not 
create any barrier to freedom of movement . A provision such as that at issue in the main proceedings, it says, 
imposes no restrictions in that respect . Furthermore, it concerns a right which is a manifestation of the principle of 
national solidarity . Such a right presupposes a closer bond with the State than that of a recipient of services, and 
for that reason it may be restricted to persons who are either nationals of that State or foreign nationals resident 
on the territory of that State .  
 
 17 That reasoning cannot be accepted . When Community law guarantees a natural person the freedom 
to go to another Member State the protection of that person from harm in the Member State in question, on the 
same basis as that of nationals and persons residing there, is a corollary of that freedom of movement . It follows 
that the prohibition of discrimination is applicable to recipients of services within the meaning of the Treaty as 
regards protection against the risk of assault and the right to obtain financial compensation provided for by 
national law when that risk materializes . The fact that the compensation at issue is financed by the Public 
Treasury cannot alter the rules regarding the protection of the rights guaranteed by the Treaty .  
 
 18 The French Government also submitted that compensation such as that at issue in the main 
proceedings is not subject to the prohibition of discrimination because it falls within the law of criminal procedure, 
which is not included within the scope of the Treaty .  
 
 19 Although in principle criminal legislation and the rules of criminal procedure, among which the national 
provision in issue is to be found, are matters for which the Member States are responsible, the Court has 
consistently held ( see inter alia the judgment of 11 November 1981 in Case 203/80 Casati (( 1981 )) ECR 2595 ) 
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that Community law sets certain limits to their power . Such legislative provisions may not discriminate against 
persons to whom Community law gives the right to equal treatment or restrict the fundamental freedoms 
guaranteed by Community law .  
 
 20 In the light of all the foregoing the answer to the question submitted must be that the prohibition of 
discrimination laid down in particular in Article 7 of the EEC Treaty must be interpreted as meaning that in respect 
of persons whose freedom to travel to a Member State, in particular as recipients of services, is guaranteed by 
Community law that State may not make the award of State compensation for harm caused in that State to the 
victim of an assault resulting in physical injury subject to the condition that he hold a residence permit or be a 
national of a country which has entered into a reciprocal agreement with that Member State .  
 
Operative part  
 
 On those grounds,  
 
 THE COURT,  
 
 in answer to the question referred to it by the Commission d' indemnisation des victimes d' infraction 
attached to the tribunal de grande instance, Paris, by order of 5 June 1987, hereby rules :  
 
 The prohibition of discrimination laid down in particular in Article 7 of the EEC Treaty must be interpreted 
as meaning that in respect of persons whose freedom to travel to a Member State, in particular as recipients of 
services, is guaranteed by Community law that State may not make the award of State compensation for harm 
caused in that State to the victim of an assault resulting in physical injury subject to the condition that he hold a 
residence permit or be a national of a country which has entered into a reciprocal agreement with that Member 
State . 
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Příloha č. 4 – rozsudek C-36/02 Omega Spielhallen 

Věc C-36/02  
 ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA  

 
 14. října 2004(1)  
 
 řízení mezi:  
 
 Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH  
 
 proti 
 
  Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn,  
 
 SOUDNÍ DVŮR   
 
 po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 18. března 2004,  
 
 vydává tento  
 
 Rozsudek 
 (…) 
 
 Skutkové okolnosti, původní řízení a předběžná otázka  
 
 3 Omega, která je společností podle německého práva, provozovala v Bonnu (Německo) ode dne 1. 
srpna 1994 zařízení pod názvem "laserdrome", obvykle určené k provádění "laserového sportu". Toto zařízení 
pokračovalo ve svém provozu i po 14. září 1994, neboť Omega obdržela povolení k prozatímnímu pokračování v 
provozu usnesením Verwaltungsgericht Köln (Německo) ze dne 18. listopadu 1994. Vybavení užívané Omega v 
jejím zařízení, zahrnující zejména laserové zaměřovací přístroje podobné samopalům, jakož i senzorové snímače 
umístěné ve střeleckých drahách nebo na vestách nošených hráči, bylo původně vyvinuto z dětské hračky volně 
přístupné na trhu. Protože se toto vybavení ukázalo jako technicky nedostatečné, Omega se od neurčitého data, 
ale v době po dni 2. prosince 1994, zásobila vybavením, které dodává britská společnost Pulsar International Ltd 
(nyní Pulsar Advanced Games Systems Ltd, dále jen "Pulsar"). Nicméně franšízová smlouva s Pulsar byla 
uzavřena teprve dne 29. května 1997.  
 
 4 Ještě před otevřením "laserdrome" pro veřejnost část obyvatelstva protestovala proti tomuto záměru. 
Na začátku roku 1994 nakázal pořádkový orgán Bonn společnosti Omega, aby mu dodala přesný popis průběhu 
hry určené pro tento "laserdrome", a dopisem ze dne 22. února 1994 jí sdělil svůj záměr vydat vyhlášku o zákazu 
v případě, že tam bude možné "hrát na zabíjení" osob. Omega odpověděla dne 18. března 1994, že se jedná 
pouze o zasažení upevněných senzorových přijímačů umístěných ve střeleckých drahách.  
 
 5 Vzhledem k tomu, že pořádkový orgán Bonn zjistil, že hra provozovaná v "laserdrome" měla rovněž za 
cíl zasáhnout senzory umístěné na vestách nošených hráči, vydal vůči společnosti Omega vyhlášku, kterou jí 
zakázal "povolit nebo tolerovat v jejím [...] zařízení hry, jejímž předmětem je střílet do lidských terčů 
prostřednictvím laserového paprsku nebo jiných technických vybavení (například infračervených paprsků), tedy 
jejichž cílem je na základě registrování zásahů ‚hrát na zabíjení' osob", a uložil penále 10 000 DEM za každou hru 
hranou v rozporu s touto vyhláškou.  
 
(…)  
 7 Podle vyhlášky o zákazu ze dne 14. září 1994 představují hry, které probíhaly v zařízení 
provozovaném společností Omega, nebezpečí pro veřejný pořádek, protože simulované akty zabíjení a s tím 
spojené zlehčování násilí jsou v rozporu se základními hodnotami převládajícími ve veřejném mínění.  
 
(…) 
.  10 Bundesverwaltungsgericht má za to, že za použití vnitrostátního práva musí být opravný prostředek 
"Revision" podaný Omega zamítnut. Nicméně se táže, zda je toto řešení v souladu s právem Společenství, 
obzvláště s články 49 ES až 55 ES o volném pohybu služeb a články 28 ES až 30 ES o volném pohybu zboží.  
 
 11 Podle předkládajícího soudu Oberverwaltungsgericht rozhodl správně, že obchodní provozování "hry 
na zabíjení" v "laserdrome" Omega představuje zásah do lidské důstojnosti, pojmu zakotveného v čl. 1 odst. 1 
první větě německé ústavy.  
 
 12 Předkládající soud líčí, že lidská důstojnost je ústavní zásada, kterou je možné porušit buď 
ponižujícím zacházením s protivníkem, což není v projednávaném případě dáno, nebo tím, že u hráče je vzbuzen 
nebo posilován postoj popírající základní právo každého být uznáván a respektován, jako je tomu v 
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projednávaném případě předváděním fiktivních násilných aktů za účelem hry. Nejvyšší ústavní hodnota, jako je 
lidská důstojnost, nemůže jít stranou v rámci zábavní hry. Základní práva dovolávaná společností Omega 
nemohou s ohledem na vnitrostátní právo tento závěr změnit.  
 
(…)  
 14 Předkládající soud má za to, že věc v původním řízení nabízí příležitost k bližšímu upřesnění 
podmínek, jakým právo Společenství podrobuje omezení určitého druhu poskytování služeb nebo dovozu 
určitého zboží. Konstatuje, že podle judikatury Soudního dvora překážky volného pohybu služeb vyplývající z 
vnitrostátních opatření použitelných bez rozdílu mohou být připuštěny pouze tehdy, pokud jsou tato opatření 
odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu, pokud jsou způsobilá zaručit uskutečnění cíle, který sledují, a 
pokud nepřekračují meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné. Pro účel posouzení nezbytnosti a 
proporcionality těchto opatření je nerozhodné, že jiný členský stát přijal odlišná ochranná opatření (viz rozsudky 
ze dne 21. září 1999, Läärä a další, C-124/97, Recueil, s. I-6067, body 31, 35 a 36, a ze dne 21. října 1999, 
Zenatti, C-67/98, Recueil, s. I-7289, body 29, 33 a 34).  
 
(…) 
. 17 Za těchto okolností se Bundesverwaltungsgericht rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru 
tuto předběžnou otázku:  
 
 "Je slučitelné s ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství týkajícími se volného pohybu 
služeb a volného pohybu zboží, aby vnitrostátní právo zakázalo určitou hospodářskou činnost - v daném případě 
provoz tzv. ‚laserdrome', kde jsou simulovány akty zabíjení - protože tato činnost je v rozporu se základními 
hodnotami zakotvenými ústavou?"  
 
(…) 
  K předběžné otázce  
 
 23 Svou předběžnou otázkou usiluje předkládající soud zjistit jednak to, zda zákaz hospodářské činnosti 
z důvodů vztahujících se k ochraně základních hodnot zakotvených vnitrostátní ústavou, jako je v daném případě 
lidská důstojnost, je slučitelný s právem Společenství, a jednak to, zda oprávnění členských států omezit z těchto 
důvodů základní svobody zaručené smlouvou, a sice volný pohyb služeb a zboží, podléhá, jak by mohlo být 
dovozováno z výše uvedeného rozsudku Schindler, podmínce, že toto omezení spočívá na společném právním 
pojetí ve všech členských státech.  
 
 24 Na úvod je třeba určit, do jaké míry může být omezením, které konstatoval vnitrostátní soud, dotčen 
výkon volného pohybu služeb a volného pohybu zboží, které jsou upraveny v různých ustanoveních smlouvy.  
 
 25 V tomto ohledu je na místě konstatovat, že sporná vyhláška tím, že společnosti Omega zakazuje 
provozovat její "laserdrome" po vzoru hry vyvinuté společností Pulsar a legálně touto společností uvedené na trh 
ve Spojeném království, zejména v režimu franšízy, omezuje volný pohyb služeb, který článek 49 ES zaručuje jak 
poskytovatelům, tak příjemcům těchto služeb usazeným v jiném členském státě. Kromě toho, jelikož provozování 
vzoru hry vyvinuté společností Pulsar vyžaduje užití zvláštního vybavení, které je rovněž uváděno na trh ve 
Spojeném království dovoleným způsobem, zákaz uložený společnosti Omega ji odrazuje od nabytí dotčeného 
vybavení, čímž zasahuje do volného pohybu zboží zaručeného článkem 28 ES.  
 
(…) 
 27 Za okolností věci v původním řízení aspekt volného pohybu služeb převažuje nad aspektem volného 
pohybu zboží. Pořádkový orgán Bonn a Komise Evropských společenství totiž správně zdůraznily, že sporná 
vyhláška omezuje dovoz zboží, jen pokud jde o vybavení speciálně vyvinuté pro zakázanou variantu laserové hry, 
přičemž jde o nevyhnutelný následek uloženého omezení vůči službám poskytovaným společností Pulsar. V 
důsledku toho, jak se domnívala generální advokátka v bodě 32 svého stanoviska, není na místě zkoumat 
samostatně slučitelnost této vyhlášky s ustanoveními Smlouvy o volném pohybu zboží.  
 
 28 Co se týče odůvodnění omezení volného pohybu služeb uloženého vyhláškou ze dne 14. září 1994, 
článek 46 ES, použitelný na tuto oblast podle článku 55 ES, připouští omezení odůvodněná z důvodu veřejného 
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo ochrany zdraví. V daném případě vyplývá ze spisu, že důvody, kterých se 
dovolával pořádkový orgán Bonn při přijetí vyhlášky o zákazu, uvádějí výslovně skutečnost, že dotyčná činnost 
představuje nebezpečí pro veřejný pořádek. Kromě toho odkaz na nebezpečí ohrožující veřejný pořádek se 
zároveň nachází v § 14 odst. 1 OBG NW, který opravňuje pořádkový orgán přijmout nezbytná opatření k 
zamezení tohoto nebezpečí.  
 
 29 V tomto řízení je nesporné, že sporná vyhláška byla přijata nezávisle na jakémkoliv přihlédnutí ke 
státní příslušnosti poskytovatele nebo příjemce služeb, jež byly předmětem omezení. V každém případě 
vzhledem k tomu, že opatření k ochraně veřejného pořádku spadají do výjimky z volného pohybu služeb uvedené 
v článku 46 ES, není třeba ověřovat, zda jsou tato opatření použitelná bez rozdílu jak na vnitrostátní 
poskytovatele služeb, tak i na poskytovatele služeb usazené v jiných členských státech.  
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 30 Nicméně možnost členského státu využít výjimku stanovenou Smlouvou nebrání soudní kontrole 
opatření, kterými byla tato výjimka použita (viz rozsudek ze dne 4. prosince 1974, Van Duyn, 41/74, Recueil, s. 
1337, bod 7). Navíc pojem "veřejný pořádek" v kontextu práva Společenství, a zejména když má odůvodnit 
odchylku od základní svobody poskytování služeb, musí být chápán restriktivně, takže jeho dosah nemůže být 
určován jednostranně každým členským státem bez kontroly ze strany orgánů Společenství (viz obdobně s 
volným pohybem pracovníků, výše uvedené rozsudky Van Duyn, bod 18, a ze dne 27. října 1977, Bouchereau, 
30/77, Recueil, s. 1999, bod 33). Z toho vyplývá, že je možné se dovolávat veřejného pořádku jen v případě 
skutečné a dostatečně závažné hrozby, kterou je dotčen základní společenský zájem (viz rozsudek ze dne 14. 
března 2000, Église de scientologie, C-54/99, Recueil, s. I-1335, bod 17).  
 
 31 Ovšem zvláštní okolnosti, které mohou odůvodnit použití institutu veřejného pořádku, se mohou lišit 
země od země a v čase. Je tedy třeba v tomto ohledu přiznat příslušným vnitrostátním orgánům určitou volnou 
úvahu v mezích stanovených Smlouvou (výše uvedené rozsudky Van Duyn, bod 18, a Bouchereau, bod 34).  
 
 32 Ve věci v původním řízením příslušné orgány usoudily, že činnost dotčená vyhláškou o zákazu 
ohrožuje veřejný pořádek z důvodu skutečnosti, že podle pojetí převládajícího ve veřejném mínění obchodní 
provozování zábavních her zahrnujících simulaci aktů zabíjení zasahuje do základní hodnoty zakotvené 
vnitrostátní ústavou, a sice do lidské důstojnosti. Podle Bundesverwaltungsgericht vnitrostátní soudy, které měly 
rozhodovat o věci, sdílely a potvrdily pojetí potřeby ochrany lidské důstojnosti, na kterém spočívá napadená 
vyhláška, takže je v důsledku toho třeba mít za to, že toto pojetí je v souladu s ustanoveními německé ústavy.  
 
(…)  
 34 Jak vyložila generální advokátka v bodech 82 až 91 svých závěrů, právní pořádek Společenství 
nepopiratelně směřuje k zajištění respektování lidské důstojnosti jako jedné z obecných právních zásad. Je tedy 
bez pochyb, že cíl ochrany lidské důstojnosti je slučitelný s právem Společenství, aniž by v tomto ohledu mělo 
význam, že v Německu přísluší zásadě respektování lidské důstojnosti zvláštní postavení jako nezávislému 
základnímu právu.  
 
(…)  
 36 Nicméně je třeba konstatovat, že opatření omezující volný pohyb služeb mohou být odůvodněna 
důvody veřejného pořádku, jen pokud jsou tato opatření nezbytná pro ochranu zájmů, které mají zaručit, a jen 
potud, pokud tyto cíle nemohou být dosaženy méně omezujícími opatřeními (viz, co se týče volného pohybu 
kapitálu, výše uvedený rozsudek Église de scientologie, bod 18).  
 
 37 V tomto ohledu není nezbytné, aby omezující opatření nařízené orgány jednoho členského státu 
odpovídalo pojetí sdílenému všemi členskými státy, pokud jde o způsob ochrany dotčeného základního práva 
nebo legitimního zájmu. Ačkoli je pravdou, že se v bodě 60 výše uvedeného rozsudku Schindler Soudní dvůr 
odvolal na morální, náboženské nebo kulturní úvahy, na základě kterých všechny členské státy podrobují 
organizaci loterií a jiných peněžních her omezením, nezamýšlel uvedením tohoto společného pojetí vyslovit 
obecné kritérium pro posouzení proporcionality každého vnitrostátního opatření, které omezuje výkon 
hospodářské činnosti.  
 
(…) 
 39 V daném případě je na místě jednak shledat, že podle předkládajícího soudu zákaz obchodního 
provozování zábavních her předpokládajících simulaci násilných aktů vůči osobám, zejména předvádění aktů 
usmrcení lidských bytostí, odpovídá úrovni ochrany lidské důstojnosti, kterou měla vnitrostátní ústava zajistit na 
území Spolkové republiky Německo. Kromě toho je třeba určit, že při zakázání pouze té varianty laserové hry, 
jejímž předmětem je střílet na lidské terče, a tedy hrát na "zabíjení osob", sporná vyhláška nepřesáhla to, co je 
nezbytné pro dosažení cíle sledovaného příslušnými vnitrostátními orgány.  
 
 40 Za těchto podmínek vyhláška ze dne 14. září 1994 nemůže být považována za opatření, které 
neodůvodněně zasahuje do volného pohybu služeb.  
 
 41 S ohledem na výše uvedené úvahy je na místě odpovědět na položenou otázku tak, že právo 
Společenství nebrání tomu, aby hospodářská činnost spočívající v obchodním provozování her simulujících akty 
zabíjení byla předmětem vnitrostátního zakazujícího opatření přijatého z důvodů ochrany veřejného pořádku 
vzhledem ke skutečnosti, že tato činnost zasahuje do lidské důstojnosti.  
 
  
 Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:  
 
 Právo Společenství nebrání tomu, aby hospodářská činnost spočívající v obchodním 
provozování her simulujících akty zabíjení byla předmětem vnitrostátního zakazujícího opatření přijatého 
z důvodů ochrany veřejného pořádku vzhledem ke skutečnosti, že tato činnost zasahuje do lidské 
důstojnosti.  

 


