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Informacje
 2 listopada 2020 r. komisarz ds.

działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu

sprawiedliwości

Najwyższego

polskiego

UE

zwrócił

ministra

o wyjaśnienia

w

Dyscyplinarnej

SN

ds.

się

europejskich

sprawie
w

do

polski

jej

do

polskiego

rządu

Autorzy

rząd

orzeczenia

tymczasowego

Trybunału Sprawiedliwości z 8 kwietnia

decyzji o uchyleniu immunitetu sędziów.
Wystąpienie

Polsce.

wystąpienia piszą o niewykonywaniu przez

Izby

kontekście

w

2020 r.

to

następny krok po podjętej 28 października

 Czwarty miesiąc z rzędu (ponad 100

decyzji

Europejskiej

dni), od 9 sierpnia br., gdy ogłoszono, że

etapu

po raz szósty wybory prezydenckie wygrał

Komisji

o rozpoczęciu

kolejnego

tzw.

procedury naruszeniowej – dotyczącej

A.

uchybienia

państwa

Białorusi. Największe akcje protestacyjne

członkowskiego. Postępowanie przeciwko

odbywają się w weekendy i bywają

Polsce wszczęto 29 kwietnia 2020 r.

brutalnie

W dniu 8 kwietnia 2020 r. Trybunał

protestujący

Sprawiedliwości UE na wniosek KE

sąsiadów”,

zdecydował o zawieszeniu stosowania

w kilkudziesięciu

przepisów ustawy o SN, które są podstawą

w dużych miastach, przede wszystkim

działania Izby Dyscyplinarnej w sprawach

Mińsku.

dyscyplinarnych sędziów. Obecnie polski

i Współpracy

rząd

ma dwa miesiące na podjęcie

5 listopada zaapelowała o unieważnienie

niezbędnych działań w celu zastosowania

wyborów i przeprowadzenie nowych –

się do uzasadnionej opinii, w przeciwnym

z udziałem

razie KE może skierować sprawę do

obserwatorów. W raporcie OBWE mowa

TSUE.

także

zobowiązaniom

Łukaszenka,

listopada

Tym

organizują

o

się

miejscach

w

razem
„marsze

odbywające

Organizacja

na

naraz

Bezpieczeństwa

Europie

(OBWE)

międzynarodowych
manifestacjach,
przez

reżim

brutalnie
Alaksandra

r.

Europejskie

Łukaszenki. O reakcję UE na śmierć

Sędziów

(European

pobitego na ulicy Ramana Bondarenki

Association of Judges – EAJ) wezwało

apelował na forum unijnym polski MSZ.

przewodniczącą Komisji Europejskiej do

W

podjęcia kroków na rzecz wstrzymania

wprowadziła

Stowarzyszenie

2020

protesty

pacyfikowane.

tłumionych
 3

trwają

2

listopadzie

br.

Unia

Europejska

dodatkowe

sankcje
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przeciwko 15 osobom, w odpowiedzi rząd

interwencji,

białoruski rozszerzył sankcje wobec UE.

niezależność

Białoruś

(więcej

zawnioskowała

także

które

mogłyby

naruszyć

stowarzyszeń

w

raporcie:

The

sędziów
role

of

o ekstradycję z Polski dwóch znanych

associations of judges in supporting

blogerów Ściapana Puciły i Ramana

judicial

Pratasiewicza,

na

https://search.coe.int/directorate_of_comm

terenie naszego kraju i prowadzą popularne

unications/Pages/result_details.aspx?Objec

kanały

tId=0900001680a05191).

którzy

przebywają

społecznościowe

w

aplikacji

Telegram (NEXTA i NEXTA Live), gdzie

 16

relacjonowane są protesty. Ponadto, 19
przyjęła

ustawę,

odebranie

która

umożliwia

obywatelstwa

osobom

angażującym

się

„w

listopada

odbudowy.
oficjalna

UNESCO

(Next

Tymczasem

polskiej
że

padła

polski

rząd

Generation

ambasadorowie

EU).
państw

członkowskich (COREPER) zatwierdzili

(vide:

tekst rozporządzenia ws. uwarunkowania
funduszy

00101803.page=75).
listopada

strony

deklaracja,

odbudowy

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00

 16

Ze

20212027 (budżetu UE) oraz funduszu

ONZ rezolucją nr 51/95 z 12 grudnia 1995
inicjatywy

osiągnęły

wieloletnich ram finansowych na lata

coroczny

ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne
z

nie

państwa

zamierza zawetować ustalenia dotyczące

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto

roku

UE

r.

budżetu UE (tzw. WRF) i tzw. funduszu

działalność

przypada

2020

jednomyślności w sprawie wieloletniego

terrorystyczną lub ekstremistyczną”.
 16

listopada

członkowskie

listopada białoruska Izba Reprezentantów

–

independence

unijnych

od

przestrzegania

praworządności (zob. projekt Regulation
Rada

on general regime of conditionality for the

Europejskich,

protection of the Union budget). Na

będącą ciałem doradczym Rady Europy

początku listopada między prezydencją

(the Council of Europe’s Consultative

niemiecką a Parlamentem Europejskim

Council of European Judges – CCJE),

wypracowane

wezwała

do

w sprawie tzw. systemu warunkowości,

zapewnienia ram prawnych, w których

czyli mechanizmu prawnego wiążącego

można

dostęp

Konsultacyjna

2020

Sędziów

państwa
będzie

r.

członkowskie

skutecznie

korzystać

do

zostało

pieniężnych

z prawa sędziów do zrzeszania się, oraz do

unijnych z praworządnością.

powstrzymania

przedstawionych

się

od

wszelkich
3

porozumienie

środków
Według
informacji,
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zaproponowane

rozwiązania

wzmocnione

w

zostały

stosunku

 20 listopada 2020 r. rozporządzeniem

do

Rady

Ministrów

wprowadzono

zakaz

wcześniejszych propozycji. Ustalono, że

lotów do 9 państw, związany z pandemią

ostateczną decyzję o zamrożeniu dostępu

COVID-19, wśród których nie ma państw

do

członkowskich

środków

problemów

w

z

razie

wystąpienia

praworządnością

podejmować

państwa

UE

będą

Bośnię

i

członkowskie

Gruzję,

Jordanię,

(zakaz

Hercegowinę,

obejmuje
Czarnogórę,

Armenię,

Kosowo,

większością kwalifikowaną. Porozumienie

Macedonię, Serbię, Stany Zjednoczone

zostało skrytykowane przez rządy Polski

Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych

i Węgier.

na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork).

 17

listopada

Europejska

2020

r.

zatwierdziła

 26

Komisja

Ochrony

tzw.

czyli

wsparcia

dotkniętych

firm

koronawirusa

o

polski

wartości

pandemią
1,2

miliarda złotych. Dzięki temu z dopłat do
wynagrodzeń,

gwarancji,

ulg

w

Parlament

protestujący

od

antyaborcyjnego

w

Polsce.

Parlament

Europejski

zastrzeżenia

dotyczące

prawomocności

wyroku

polskiego

Trybunału

w

zgłosił

sprawie

też

aborcji.

W głosowaniu wzięło udział 671 członków
Parlamentu Europejskiego. „Za” głosowało
455 eurodeputowanych, „przeciw” było

 18 listopada 2020 r. Niemcy przejęły od
przewodnictwo

Kobiet,

Konstytucyjnego

może

skorzystać około 300 tys. przedsiębiorstw.

Grecji

Strajk

prawa

program

około

r.

22 października br. przeciwko zaostrzeniu

Konkurencji

i Konsumentów,

2020

Europejski przyjął rezolucję popierającą

notyfikację

skierowaną 13 listopada przez polski
Urząd

listopada

145, a 71 wstrzymało się od głosu.

Komitecie

Rezolucje nie mają charakteru prawnie

Ministrów Rady Europy (niezależnie od

wiążącego i stanowią tzw. soft law.

rotacyjnej prezydencji w Radzie UE, którą
obecnie również sprawują od 1 lipca do

 30 listopada 2020 r. zaprzysiężono

końca br., w ramach 18-miesięcznego

pierwszą

okresu wraz z Portugalią i Słowenią.

w

historii

Europejskiego

Trybunału Praw Człowieka Sekretarzkobietę, Greczynkę Marialenę Tsirli.

4
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Nowe akty prawne UE
[*)Podane informacje stanowią wybór nowych aktów prawnych UE we wskazanym miesiącu]

 Decyzja Rady nr 2020/1659/UE z dnia
6 listopada 2020 r. ponownie przedłużająca

 Decyzja

obowiązywanie tymczasowego odstępstwa

i Rady nr 2020/1782 z dnia 25 listopada

od

2020

regulaminu

wprowadzonego

wewnętrznego
decyzją

nr

Rady,

r.

Parlamentu

Europejskiego

zmieniająca

decyzję

nr

2020/430

573/2014/UE w sprawie wzmocnionej

i przedłużonego decyzjami nr 2020/556, nr

współpracy między publicznymi służbami

2020/702, nr 2020/970 i nr 2020/1253, w

zatrudnienia (Tekst mający znaczenie dla

związku z utrudnieniami w podróżowaniu

EOG) (Dz.Urz. z 2020 r., L nr 400,

spowodowanymi przez pandemię COVID-

s. 710).

19 w Unii (Dz.Urz. z 2020 r., L nr 376,
s. 34).

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*
[*)W przypadku wyroków TSUE publikowane fragmenty stanowią wybrane cytaty lub tezy]
Cła
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

celnej

–

Wartość

transakcyjna

19 listopada 2020 r. w sprawie C-775/19,

przywożonych

towarów

5th AVENUE Products Trading GmbH

„warunku

przeciwko Hauptzollamt Singen

w zamian za przyznanie prawa do

sprzedaży”

–

Pojęcie

–

Płatność

wyłącznej dystrybucji
Odesłanie prejudycjalne – Unia celna –
Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 –

*) Artykuł 29 ust. 1 i art. 29 ust. 3 lit. a)

Wspólnotowy kodeks celny – Artykuł 29

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92

ust. 1 i art. 29 ust. 3 lit. a) – Artykuł 32

z dnia

ust. 1 lit. c) i art. 32 ust. 5 lit. b) –

ustanawiającego

Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 –

celny należy interpretować w ten sposób,

Artykuł 157 ust. 2 – Ustalanie wartości

że
5

12

płatność

października

1992

wspólnotowy
dokonywaną

r.

kodeks
przez
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ograniczony

nabywcę

terytorium, obliczaną na podstawie obrotu

przywożonych towarów na rzecz ich

osiągniętego na owym terytorium, należy

sprzedawcy w zamian za przyznanie przez

uwzględnić w wartości celnej rzeczonych

sprzedawcę

towarów.

dystrybucji

czas

przez

prawa
tych

do

wyłącznej

towarów

na

danym

Cudzoziemcy
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.

dnia

19 listopada 2020 r. w sprawie C-238/19,

w sprawie

EZ

kwalifikowania obywateli państw trzecich

przeciwko

Bundesrepublik

norm

dotyczących

lub bezpaństwowców jako beneficjentów

Deutschland

ochrony

międzynarodowej,
uchodźców

jednolitego

Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń

statusu

lub

osób

wolności,

bezpieczeństwa

kwalifikujących się do otrzymania ochrony

i sprawiedliwości – Polityka azylowa –

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej

Warunki

ochrony, należy interpretować w ten

przyznania statusu uchodźcy – Odmowa

sposób, że nie stoi on na przeszkodzie

odbycia służby wojskowej – Artykuł 9

temu, by – w sytuacji gdy państwo

ust. 2 lit. e) – Przepisy państwa

pochodzenia nie przewiduje możliwości

pochodzenia nieprzewidujące prawa do

odmowy odbycia służby wojskowej –

odmowy

dokonanie

Dyrektywa

2011/95/UE

działania

–

sprzecznego

takiej

zostało

z własnym sumieniem – Ochrona osób,

stwierdzone

które uciekły z państwa pochodzenia po

zainteresowany

upływie

służby

zgodnie z określoną procedurą i uciekł

wojskowej – Artykuł 9 ust. 3 – Związek

z państwa pochodzenia, nie stawiwszy się

między powodami wymienionymi w art.

do dyspozycji władz wojskowych.

okresu

odroczenia

w

odmowy
przypadku,

jej

nie

gdy

sformalizował

10 dyrektywy 2011/95/UE a ściganiem
i karami, o których mowa w jej art. 9

*) Artykuł 9 ust. 2 lit. e) dyrektywy

ust. 2 lit. e) tej dyrektywy – Dowód

2011/95

należy

interpretować

w

ten

sposób, że w przypadku poborowego,
*) Artykuł 9 ust. 2 lit. e) dyrektywy

który odmawia odbycia służby wojskowej

Parlamentu

podczas konfliktu, lecz który nie wie, do

Europejskiego

i

Rady
6
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jakich

operacji

wojskowych

zostałby

skierowany w przyszłości – w kontekście

*) Artykuł 9 ust. 2 lit. e) dyrektywy

mającej

wojny

2011/95 w związku z jej art. 9 ust. 3 należy

armia

interpretować w ten sposób, że istnienia

z udziałem poborowych popełnia w sposób

związku między powodami wymienionymi

powtarzalny i systematyczny przestępstwa

w art. 2 lit. d) i w art. 10 tej dyrektywy

lub akty określone w art. 12 ust. 2 tej

a ściganiem i karami za odmowę odbycia

dyrektywy – odbycie służby wojskowej

służby wojskowej, o których mowa w art.

wiązałoby

lub

9 ust. 2 lit. e) wspomnianej dyrektywy, nie

pośrednim udziałem w popełnianiu takich

można uznać za dowiedzione już z tego

przestępstw lub czynów, bez względu na

względu, że z odmową taką wiąże się

rodzaj

których

ściganie lub kary. Niemniej istnieje silne

przeprowadzania ów poborowy zostałby

domniemanie, że odmowa odbycia służby

przydzielony.

wojskowej

domowej,

uogólniony
w

się

zasięg

ramach

z

której

bezpośrednim

operacji,

do

w

warunkach

określonych

w art. 9 ust. 2 lit. e) tej samej dyrektywy
*) Artykuł 9 ust. 3 dyrektywy 2011/95

jest związana z jednym z pięciu powodów

należy interpretować w ten sposób, że

przywołanych w jej art. 10. Do właściwych

wymaga on istnienia związku między

organów

powodami wymienionymi w art. 10 tej

w świetle

dyrektywy a ściganiem i karami, o których

rozpatrywanego

mowa w jej art. 9 ust. 2 lit. e).

prawdopodobieństwa takiego związku.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

o odmowie wydania wizy – Załącznik VI

24 listopada
połączonych

krajowych

należy

ogółu

Standardowy

zbadanie,

okoliczności
przypadku,

2020 r.

w

sprawach

–

formularz

–

C-225/19

i

C-226/19,

Uzasadnienie – Zagrożenie dla porządku

R.N.N.S., K.A. przeciwko Minister van

publicznego,

Buitenlandse Zaken

wewnętrznego, zdrowia publicznego lub
dla

stosunków

bezpieczeństwa
międzynarodowych

Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń

jednego lub kilku państw członkowskich

bezpieczeństwa

– Artykuł 22 – Procedura zasięgania

wolności,

i sprawiedliwości – Wspólnotowy kodeks

opinii

wizowy – Rozporządzenie (WE) nr

państw członkowskich – Sprzeciw wobec

810/2009 – Artykuł 32 ust. 1–3 – Decyzja

wydania wizy – Odwołanie od decyzji
7

organów

centralnych

innych
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o odmowie wydania wizy – Zakres

państwo

członkowskie,

obowiązek

kontroli sądowej – Artykuł 47 Karty

wskazania

w

tożsamości

praw podstawowych Unii Europejskiej –

państwa członkowskiego, które wyraziło

Prawo do skutecznego środka prawnego

taki

tej

sprzeciw,

odmowy

decyzji

konkretnej

opartej

na

tym

podstawy
sprzeciwie,

*) Artykuł 32 ust. 2 i 3 rozporządzenia

w stosownym wypadku wraz z istotą

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

powodów wspomnianego sprzeciwu, jak

810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

również wskazania organu, do którego

ustanawiającego

kodeks

osoba ubiegająca się o wizę może się

wizowy, zmienionego rozporządzeniem

zwrócić, by poznać dostępne w tym innym

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

państwie

610/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.,

odwoławcze, a po drugie, że w sytuacji

w świetle

praw

gdy przeciwko tej samej decyzji zostaje

podstawowych Unii Europejskiej należy

wniesione odwołanie na podstawie art. 32

interpretować w ten sposób, że po pierwsze

ust.

nakłada na państwo członkowskie, które

zmienionego

wydało ostateczną decyzję o odmowie

610/2013, sądy państwa członkowskiego,

wydania wizy na podstawie art. 32 ust. 1

które podjęło tę ostatnią decyzję, nie mogą

lit.

badać materialnej zgodności z prawem

a)

Wspólnotowy

art.

ppkt

47

(vi)

Karty

rozporządzenia

nr

3

członkowskim

rozporządzenia

810/2009, zmienionego rozporządzeniem

sprzeciwu

nr 610/2013, z powodu sprzeciwu wobec

wyrażonego

wydania wizy wyrażonego przez inne

członkowskie.

nr

środki

810/2009,

rozporządzeniem

wobec
przez

wydania
inne

nr

wizy
państwo

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Wyrok

dnia

terytorium państw członkowskich –

19 listopada 2020 r. w sprawie C-454/19,

Szczególna odpowiedzialność karna za

ZW

uprowadzenie dziecka za granicę –

Trybunału

(izba)

z

Ograniczenie – Względy uzasadniające –
Odesłanie

prejudycjalne

–

Ochrona dziecka – Proporcjonalność

Obywatelstwo Unii – Artykuł 21 TFUE
–

Prawo

przemieszczania

do
się

i

swobodnego

*) Artykuł 21 TFUE należy interpretować

pobytu

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie

na
8
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stosowaniu przepisu prawa krajowego

groźby wyrządzenia poważnej szkody lub

państwa

podstępu, podczas gdy w sytuacji gdy

członkowskiego,

zgodnie

z którym okoliczność, że jedno z rodziców

dziecko

ukrywa swoje dziecko przebywające w

pierwszego państwa członkowskiego, ten

innym

sam czyn jest zagrożony karą tylko

państwie

członkowskim

przed

przebywa

ustanowionym dla tego dziecka kuratorem,

w wypadku

jest

wyrządzenia

zagrożona

w wypadku

sankcją

braku

karną

użycia

nawet

przemocy,

użycia

na

terytorium

przemocy,

poważnej

groźby

szkody

lub

podstępu.

Podatki
dnia

*) Artykuły 167, 168, 184 i 185 dyrektywy

12 listopada 2020 r. w sprawie C-734/19,

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

ITH

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

Wyrok

Trybunału
Comercial

przeciwko

(izba)

z

Timişoara

Agenţia

SRL

Naţională

podatku

de

od

wartości

dodanej

należy

Direcţia

interpretować w ten sposób, że prawo do

Generală Regională a Finanţelor Publice

odliczenia podatku od wartości dodanej

Bucureşti,

de

(VAT) naliczonego od towarów, w tym

Direcţia

przypadku od nieruchomości, i usług

Generală Regională a Finanţelor Publice

nabytych w celu dokonania transakcji

Bucureşti – Administraţia Sector 1

podlegających

a Finanţelor Publice

zachowane w sytuacji, gdy początkowo

Administrare

Fiscală
Agenţia

Administrare

–

Naţională

Fiscală

–

przewidziane

opodatkowaniu
projekty

zostaje

inwestycyjne

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny

zostały zaniechane z uwagi na okoliczności

system podatku od wartości dodanej

niezależne od woli podatnika, i nie należy

(VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE –

dokonywać korekty tego VAT, jeżeli

Odliczenie

–

podatnik nadal ma zamiar wykorzystywać

planowanej

rzeczone towary do celów podlegającej

podatku

Zaniechanie

naliczonego

pierwotnie

opodatkowaniu działalności.

działalności – Korekta odliczeń VAT
naliczonego – Działalność w sektorze

*) Dyrektywę 2006/112, a w szczególności

nieruchomości

jej art. 28, należy interpretować w ten
sposób, że w braku umowy zlecenia bez
9
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reprezentacji nie znajduje zastosowania

z warunkami i wymogami innej osoby,

mechanizm

której budynek ten ma być oddany

agenta,

podatnik

wznosi

Wyrok

Trybunału

w

sytuacji

budynek

gdy

zgodnie

w najem.

dnia

wartości dodanej: ujednolicona podstawa

12 listopada 2020 r. w sprawie C-42/19,

wymiaru podatku, należy interpretować

Sonaecom

w ten

SGPS

(izba)
SA

z

przeciwko

sposób,

że

holding

mieszany,

którego udział w zarządzaniu spółkami

Autoridade Tributária e Aduaneira

zależnymi ma charakter powtarzalny, jest
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

uprawniony do odliczenia podatku od

wartości

Szósta

wartości dodanej naliczonego w związku

dyrektywa 77/388/EWG – Artykuł 4 –

z nabyciem usług doradztwa w zakresie

Pojęcie „podatnika” – Holding mieszany

badania rynku pod kątem nabycia udziałów

– Artykuł 17 – Prawo do odliczenia VAT

w innej spółce, również jeżeli nabycie to

naliczonego – VAT naliczony przez

ostatecznie nie miało miejsca.

dodanej

(VAT)

–

holding mieszany za usługi doradztwa
w zakresie badania rynku pod kątem

*) Artykuł 4 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1, 2

nabycia udziałów w innych spółkach –

i5

Odstąpienie od planowanego nabycia –

interpretować w ten sposób, że holding

VAT naliczony od zapłaty prowizji

mieszany, którego udział w zarządzaniu

bankowej

spółkami

za

zorganizowanie

szóstej

dyrektywy 77/388

zależnymi

ma

należy

charakter

pożyczki

powtarzalny, nie jest uprawniony do

obligacyjnej, mającej wyposażyć spółki

odliczenia podatku od wartości dodanej

zależne w środki niezbędne do realizacji

naliczonego

inwestycji – Niezrealizowane inwestycje

instytucji kredytowej za zorganizowanie

i opracowanie

struktury

i opracowanie

od

prowizji
struktury

zapłaconej
pożyczki

*) Artykuł 4 ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1, 2

obligacyjnej przeznaczonej na inwestycje

i 5 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG

w określonym sektorze, jeżeli nie doszły

z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie

one ostatecznie do skutku, a kapitał

harmonizacji

państw

uzyskany w drodze tej pożyczki został

członkowskich w odniesieniu do podatków

przekazany w całości spółce dominującej

obrotowych – wspólny system podatku od

grupy w formie pożyczki.

ustawodawstw

10
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dyrektywą

dnia

Rady

2008/8/WE

z

dnia

18 listopada 2020 r. w sprawie C-77/19,

12 lutego 2008 r., należy interpretować

Kaplan International Colleges UK Ltd

w ten sposób, że przewidziane w tym

przeciwko

przepisie zwolnienie nie ma zastosowania

Commissioners

for

Her

do usług świadczonych przez niezależną

Majesty’s Revenue & Customs

grupę osób na rzecz grupy osób, którą
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

można

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

w rozumieniu art. 11 tej dyrektywy, jeżeli

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132

nie wszyscy członkowie tej ostatniej grupy

ust.

usług

są członkami wspomnianej niezależnej

świadczonych przez niezależne grupy

grupy osób. Istnienie przepisów prawa

osób

–

krajowego przewidujących, że członek

Zastosowanie do grup VAT – Artykuł 11

reprezentujący taką grupę osób, którą

– Grupa VAT

można

1

lit.

–

f)

na

rzecz

Zwolnienie
ich

członków

uznać

za

uznać

posiada

jednego

za

cechy

jednego

podatnika,

status

członków

*) Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy

niezależnej

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

stosowania zwolnienia przewidzianego na

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

rzecz niezależnych grup osób, nie ma

podatku od wartości dodanej, zmienionej

w tym względzie żadnego znaczenia.

Wyrok

poprzednią spółkę będącą właścicielem –

Trybunału

(izba)

z

dnia

26 listopada 2020 r. w sprawie C-787/18,

Ustanie

Skatteverket

sprzedaży

przeciwko

Sögård

Fastigheter AB

grupy

i

podatnika

osób

opodatkowania

dla

celów

VAT

nieruchomości

przy

osobom

fizycznym
Przepisy

*) Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia

krajowe przewidujące korektę odliczeń

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego

podatku od wartości dodanej (VAT)

systemu podatku od wartości dodanej

przez podatnika innego niż ten, który

należy interpretować w ten sposób, że stoi

dokonał

–

ona na przeszkodzie przepisom krajowym,

Sprzedaż przez spółkę na rzecz osób

które przewidując na podstawie art. 188

fizycznych

ust.

Odesłanie

prejudycjalne

wstępnego

–

odliczenia

nieruchomości

oddawanej

2

tej

dyrektywy,

że

zbywca

nieruchomości nie jest zobowiązany do

w najem przez tę spółkę oraz przez
11
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dokonania korekty odliczenia naliczonego

dokonania

podatku

w odniesieniu

nabywca

od

wartości

dodanej,

jeżeli

korekty

tego

odliczenia

do

pozostałego

okresu

tę

korekty w momencie kolejnego zbycia

nieruchomość wyłącznie w celu dokonania

przez niego danej nieruchomości osobie

transakcji dających prawo do odliczenia,

trzeciej, która nie będzie wykorzystywać

zobowiązują

nieruchomości do takich transakcji.

będzie

wykorzystywać

również

nabywcę

do

Pomoc państwa
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

odsetek za okres niezgodności tej pomocy

24 listopada 2020 r. w sprawie C-445/19,

z prawem ma zastosowanie również wtedy,

Viasat Broadcasting UK Ltd przeciwko

gdy Komisja w drodze decyzji końcowej

TV2/Danmark A/S, Królestwo Danii

stwierdza, że owa pomoc jest zgodna
z rynkiem wewnętrznym na podstawie art.

Odesłanie

prejudycjalne

–

106 ust. 2 TFUE.

Pomoc

państwa – Publiczna spółka nadawcza –
Artykuł 106 ust. 2 TFUE – Usługi

*) Artykuł 108 ust. 3 TFUE należy

w ogólnym interesie gospodarczym –

interpretować w ten sposób, iż ciążący na

Pomoc zgodna z rynkiem wewnętrznym

sądach krajowych obowiązek zasądzenia

– Artykuł 108 ust. 3 TFUE – Zgłoszenie

od beneficjenta pomocy państwa, która

– Brak – Obowiązek zapłacenia przez

została

beneficjenta

z naruszeniem tego postanowienia, zapłaty

odsetek

za

okres

wprowadzona

w

życie

–

odsetek za okres niezgodności tej pomocy

Obliczenie odsetek – Kwoty podlegające

z prawem ma zastosowanie również do

uwzględnieniu

pomocy, którą beneficjent ten przekazał

niezgodności

pomocy

z

prawem

przedsiębiorstwom z nim powiązanym,
*) Artykuł 108 ust. 3 TFUE należy

oraz

interpretować w ten sposób, że ciążący na

wypłacona

sądach krajowych obowiązek zasądzenia

kontrolowane przez państwo.

od beneficjenta pomocy państwa, która
została

wprowadzona

w

życie

z naruszeniem tego postanowienia, zapłaty

12

do

pomocy,
przez

która

została

mu

przedsiębiorstwo
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Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
[*) Podstawę opracowania not dotyczących orzeczeń ETPC stanowią noty informacyjne MSZ
oraz informacje zawarte w bazie HUDOC]
Wyrok

ETPC

(Izba)

z

Skarżący,

dnia

który

otrzymał

kopię

15 października 2020 r. w sprawie Guz

sprawozdania, przedłożył prezesowi sądu

przeciwko Polsce (skarga nr 965/12)

okręgowego

pisemne

uwagi

do

sprawozdania z oceny, uznając m.in., że
Naruszenie art. 10 EKPC – wolność

ocena

wypowiedzi – skazanie za przewinienie

pobieżnie, w wielu wypadkach nierzetelnie

dyscyplinarne polegające na uchybieniu

i tendencyjnie, nie uwzględniając skali

godności urzędu sędziego – krytyka

zaniedbań, jaką zastał w przydzielonej mu

opinii na temat własnej pracy nie

sekcji. W 2010 r. rzecznik dyscyplinarny

podważa autorytetu władzy sądowniczej

sądu okręgowego, na wniosek prezesa tego

–

sądu, wszczął postępowanie dyscyplinarne

ingerencja

„(nie)konieczna

jego

wobec

w demokratycznym społeczeństwie”

pracy

skarżącego.

oskarżony o

została

dokonana

Skarżący

został

popełnienie przewinienia

Skarżący R. Guz został w 2003 r. został

dyscyplinarnego,

powołany na stanowisko sędziego w sądzie

uchybienia godności urzędu z powodu

rejonowym. W 2009 r. ubiegał się o awans

braku obiektywizmu i braku wymaganego

na sędziego sądu okręgowego, w związku

umiarkowania w formułowaniu swoich

z czym sędziemu-wizytatorowi polecono

poglądów i ukarany dyscyplinarnie za

sporządzenie

temat.

słowa, jakich użył, odnosząc się do

Sprawozdanie z oceny pracy skarżącego

sporządzonej przez wizytatora opinii karą

zawierało m.in. uwagi jego przełożonych

upomnienia. W 2011 r. Sąd Najwyższy,

dotyczące nie zawsze dobrych relacji

zasiadając jako sąd dyscyplinarny, oddalił

zawodowych.

odwołanie

opinii

na

Ogólna

jego

ocena

pracy

uznany

skarżącego,

za

a

winnego

Trybunał

skarżącego dokonana przez wizytatora

Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia jego

była dobra, jednak zawierała konkluzję, że

skargi konstytucyjnej, co wyczerpało drogę

jest zbyt wcześnie na zatwierdzenie jego

krajową.

kandydatury na stanowisko sędziego sądu
okręgowego. Kolegium sądu okręgowego

W skardze do ETPC skarżący zarzucił, że

wydało negatywną ocenę tej kandydatury.

wynik

13

postępowania

dyscyplinarnego
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przeciwko niemu spowodował naruszenie

Konwencji. Jednak ETPC nie dopatrzył się

jego prawa do wolności wypowiedzi

w

zagwarantowanej w art. 10 EKPC.

ksrażącego zamiaru obrażenia sędziego

uwagach

formułowanych

przez

wizytatora.
Trybunał – podkreślając, że sędziowie
powinni wykazywać się powściągliwością

Zdaniem Trybunału poczynione przez

w korzystaniu z wolności wyrażania opinii

skarżącego uwagi, choć krytyczne, nie

we wszystkich sprawach, w których mogą

były w stanie podważyć autorytetu władzy

być

autorytet

sądowniczej lub naruszyć dobrego imienia

i bezstronność sądownictwa – finalnie

sędziego, który sporządził opinię. Sędzia

przychylił się do zarzutów skargi i uznał,

R. Guz korzystał bowiem z przysługującej

że

mu

kwestionowane

w

sprawie

doszło

do

ingerencji

wolności

słowa w celu

interesów

w

obrony

w wolność wyrażania opinii. Trybunał zaś

własnych

procedurze

wielokrotnie podkreślał, że naruszanie

awansowej, a krytyka miała charakter

wolności wypowiedzi może mieć mrożący

„wewnątrzsądowy” (intra-judicial).

efekt dla korzystania z tej wolności,
Trybunał – powołując się na utrwalone
Trybunał uznał, że sporządzona przez

orzecznictwo w tej materii – doszedł więc

wizytatora ocena pracy sędziego  jako

do wniosku, że dyscyplinarne ukaranie

dokument

sędziego

urzędowy



może

być

nie

było

„konieczne

przedmiotem krytyki, choć oczywiście

w społeczeństwie

w dopuszczalnych granicach. Aby ocenić,

a sądy krajowe nie zachowały właściwej

czy granice te zostały przekroczone, należy

równowagi między koniecznością ochrony

dokonać

władzy sądowej a ochroną dobrego imienia

rozróżnienia

między krytyką

demokratycznym”,

celem

lub praw innych osób, a z drugiej strony –

jakiejkolwiek wypowiedzi miałoby być

koniecznością ochrony prawa skarżącego

znieważenie sądu lub jego członków, to

do

wówczas

W konsekwencji

a zniewagą.

Jeżeli

wymierzenie

zachowanie

nie

jedynym

kary za takie

byłoby

wolności

wyrażania
Trybunał

opinii.
stwierdził

naruszenie art. 10 EKPC.

naruszeniem

Wyrok ETPC (Izba) z dnia 5 listopada

Naruszenie art. 6 ust. 1 EKPC – prawo

2020 r. w sprawie Ćwik przeciwko Polsce

do

(skarga nr 31454/10)

zatrutego drzewa” – dopuszczalność
14

rzetelnego

procesu

–

„owoce
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wykorzystania

dowodów

transkrypcję nagrania z kasety audio,

uzyskanych

w wyniku tortur, których dopuszczają

uznając,

że

potwierdza

się osoby trzecie – wyrok skazujący na

skarżącego

podstawie nagrania zeznań uzyskanych

W odwołaniu

w wyniku tortur – zakaz stosowania

zakwestionował m.in. wykorzystanie przez

tortur i nieludzkiego lub poniżającego

sąd transkrypcji z nagrania i zarzucił jako

traktowania – art. 3 EKPC

niedopuszczalne potwierdzanie dowodów

w

grupie
od

ono

udział

przemytniczej.

wyroku

skarżący

z zeznań członków grupy przestępczej
Skarżący G. Ćwik w latach 90-tych XX w.

poprzez

był

grupy

K.G., podczas którego był on torturowany

przestępczej, zaangażowanej w przemyt

przez osoby fizyczne. Oświadczenia K.G.

kokainy do Polski na wielką skalę. W 1997

zostały bowiem wymuszone torturami

r., kiedy skarżący i inny członek gangu

i jako takie nie miały żadnej wartości

(K.G.  szwagier skarżącego) próbowali

dowodowej.

rozpocząć niezależną działalność i nie

procedury odwoławczej w 2009 r. Sąd

rozliczyli się z dużego ładunku kokainy,

Najwyższy oddalił skargę kasacyjną jako

grupa

ewidentnie nieuzasadnioną.

członkiem

zorganizowanej

przestępcza,

podejrzewając

o przywłaszczenie

narkotyków

rozliczenie

z

i

ich

transkrypcję

Po

„przesłuchania”

wyczerpaniu

zwykłej

nie

porwała

W skardze do ETPC skarżący, powołując

celu uzyskania

się na art. 6 ust. 1 Konwencji, podniósł, że

informacji, nagrywając jego oświadczenia.

sąd nie powinien był dopuścić dowodu

Nagranie zostało znalezione w czasie

z transkrypcji nagrania oświadczeń K.G.

przeszukania

miejsca

uzyskanych w wyniku tortur zadanych mu

uprowadzonego,

przez członków grupy przestępczej i tym

a później zaliczone jako dowód w sprawie.

samym naruszył prawo skarżącego do

W 2008 r. skarżący został skazany przez

rzetelnego procesu.

się

zysku,

i torturowała K.G. w

przez

policję

przetrzymywania

polski sąd na karę 12 lat pozbawienia
wolności za przemyt znacznych ilości

Trybunał przychylił się do zarzutów

kokainy. Sąd, orzekając jego winę, opierał

skargi. Podkreślił, że zakaz stosowania

się przede wszystkim na zeznaniach dwóch

tortur i nieludzkiego lub poniżającego

świadków koronnych, członków grupy

traktowania (art. 3 EKPC) jest podstawową

przestępczej,

wartością

którzy

zgodzili

się

na

w

społeczeństwach

współpracę z władzami. Dodatkowo sąd

demokratycznych. Jest to przy tym zakaz

zaliczył

bezwzględny, ponieważ żadne odstępstwo

do

materiału

dowodowego
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od niego nie jest dopuszczalne nawet

dowodów na udział lub przyzwolenie

w szczególnych okolicznościach, takich

podmiotów państwowych. Jednakże ETPC

jak walka z terroryzmem i przestępczością

niedawno

zorganizowaną, niezależnie od zachowania

zastosowania tego kryterium do złego

danej osoby. Trybunał stwierdził, że

traktowania spowodowanego przez osoby

przepisy

fizyczne w swoim orzecznictwie. Wskazał,

Konwencji

oraz

obszerne

potwierdził

orzecznictwo w tej materii potwierdzają że

że

zakaz ustanowiony w art. 3 EKPC chroni

w wyniku stosowania tortur lub innego

każdą osobę niezależnie od tego, czy złe

złego traktowania za dowód w celu

traktowanie jest stosowane przez organ

ustalenia istotnych faktów w postępowaniu

państwowy czy osobę fizyczną,

pod

karnym czyni owo postępowanie jako

złego

całość nieuczciwym. Jest to przy tym

warunkiem,

że

dana

forma

uznanie

oświadczeń

możliwość

traktowania osiągnęła minimalny poziom

niezależne

nasilenia

sprawy

oświadczeń i niezależnie od tego, czy ich

sprawy

wykorzystanie

skarżącego

(co

w

przypadku

potwierdzały

akta

karnej).

od

wartości

uzyskanych

było

dowodowej

decydujące

dla

orzeczenia wyroku skazującego, czy tylko
pomocnicze.

Trybunał zauważył, że pytanie, które nie
pojawiło się wcześniej w jego kognicji

Tym

dotyczy tego, czy powyższa zasada może

głosów, orzekł, że w sprawie doszło do

mieć

przypadku,

naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Jedno

w którym informacja została uzyskana od

z dwóch zdań odrębnych zgłosił sędzia

osoby trzeciej w wyniku złego traktowania

Krzysztof Wojtyczek.

zastosowanie

do

przez osoby fizyczne, nawet jeżeli nie było
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samym

Trybunał,

większością

