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Informacje
 7 września 2017 r. przedstawiona

 12

została opinia Rzecznika Generalnego

Europejski poparł przystąpienie UE do

Yves’a

konwencji Rady Europy o zapobieganiu

Bota

Stanisław

w

sprawie

Pieńkowski

C-307/16

września

i zwalczaniu

przeciwko

2017

przemocy

r.

Parlament

wobec

kobiet

Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie,

i przemocy domowej. Przystąpienie do

zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym

Konwencji zostało poparte przez 489

NSA (postanowienie o sygn. I FSK

europosłów przy 114 głosach przeciwnych

1398/14).

i 69 wstrzymujących się.

 7 września 2017 r. przedstawiona

 14 września 2017 r. SN postanowił

została opinia Rzecznika Generalnego

skierować do TSUE pytanie prejudycjalne

Michala Bobeka w sprawie C-403/16

o

Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi

2005/29/WE. Pytanie dotyczy zagadnienia,

Spraw

czym jest agresywna praktyka handlowa

Zagranicznych,

pytaniem

zainicjowanej

prejudycjalnym

NSA

interpretację

art.

8

dyrektywy

w prawie europejskim i czy wysyłanie

(postanowienie o sygn. II OSK 1346/16).

kuriera z umową dla klienta do domu
wypełnia tę definicję (sygn. akt III SK

 12

września

Europejski

2017

uchwalił

bezpieczeństwa

r.

regulacje
dostaw

45/16).

Parlament
ws.

 20 września 2017 r. na posiedzeniu

gazu.

Rozporządzenie ma zapewnić, że każdy

Zgromadzenia

z krajów unijnych będzie odporny na

Zjednoczonych w Nowym Jorku UE

ewentualne zakłócenia w dostawach gazu.

i ONZ

Mówi ono też o przejrzystości kontraktów

wyeliminowania wszelkich form przemocy

gazowych

pomiędzy

firmami.

wobec kobiet. Na programy edukacyjne

Wprowadzony

nim

prawnie

i pomocowe ma zostać przekazane 500

mechanizm

wiążący

solidarności,

w

wypadku

ogłosiły

Ogólnego
inicjatywę

Narodów
na

rzecz

mln euro.

przerwy w dostawach gazu do jednego
z krajów UE, znacznie poprawia sytuację

 21 września 2017 r. TSUE wydał wyrok

“28”.

w zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym
NSA

2

sprawie

C-605/15,

Minister
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Finansów przeciwko Aviva Towarzystwo

Podstawowych,

który

zawiera

zakaz

Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

orzekania dwa razy w tej samej sprawie,

(zob. s. 15).

oraz także przepisy wydane przez Radę
Europy, w tym EKPC.

 21 września 2017 r. tymczasowo weszła
w

kompleksowa

życie

 28

umowa

września

2017

r.

Europejski

Trybunał Obrachunkowy po raz dziesiąty

gospodarczo-handlowa (CETA) między

z kolei wydał pozytywną opinię na temat

UE a Kanadą.

rocznego sprawozdania finansowego UE.
Uznano, że przedstawia ono prawdziwy

 26 września 2017 r. SN postanowił

i rzetelny obraz sytuacji. Trybunał wykrył

skierować do TSUE pytanie prejudycjalne

mniej błędów we wszystkich obszarach

dotyczące kwestii nakładania kar na ten

wydatków niż w przeszłości, a ostateczny

sam podmiot gospodarczy dwa razy ze
względu

na

odmienność

ogólny poziom błędu za 2016 r. jest

chronionych

znacznie niższy niż w roku poprzednim.

interesów i inne stany faktyczne. Sąd
doszedł bowiem do wniosku, że sposób

 28 września 2017 r. KE opublikowała

obliczenia kar nałożonych na PZU budzi

analizę, w której szacuje, że kraje UE

wątpliwości, czy nie naruszono zasady ne

straciły w 2015 r. łącznie około 152 mld

bis in idem (sygn. akt III SK 39/16).

euro dochodów z tytułu podatku od

Sprawa ma charakter unijny, a TS ma
rozważyć

art.

50

Karty

wartości dodanej (VAT).

Praw

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

uznawaniu między Wspólnotą Europejską

Sektorowego przez Unię Europejską na

a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia

mocy

15 września 2017 r. (Dz. Urz. z 2017 r.,

art.

7

załącznika

sektorowego

dotyczącego dobrej praktyki wytwarzania

L 237, s. 36).

(GMP) w farmacji Umowy o wzajemnym
3
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 Rozporządzenie

Parlamentu

rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR),

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1601 z

gwarancji

EFZR

i

funduszu

dnia 26 września 2017 r. w sprawie

gwarancyjnego EFZR (Dz. Urz. z 2017 r.,

ustanowienia Europejskiego Funduszu na

L 249, s. 1).

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

Trybunału

(izba)

z

przed

dnia

umieszczeniem w strzeżonym

13 września 2017 r. w sprawie C-60/16,

ośrodku

–

Zawieszenie

Mohammad Khir Amayry przeciwko

decyzji o przekazaniu

wykonania

Migrationsverket
*) Artykuł 28 rozporządzenia Parlamentu
–

Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 –

z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

Ustalenie

ustanowienia kryteriów i mechanizmów

Odesłanie

prejudycjalne
państwa

członkowskiego
za

odpowiedzialnego

ustalania

rozpatrzenie

państwa

członkowskiego

ochrony

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku

międzynarodowej złożonego w jednym

o udzielenie ochrony międzynarodowej

z państw członkowskich przez obywatela

złożonego

państwa trzeciego – Artykuł 28 –

członkowskich

przez

Umieszczenie

trzeciego

bezpaństwowca

wniosku

o

udzielenie

osoby

ubiegającej

się

w
lub

jednym

z

państw

obywatela

kraju
należy

o udzielenie ochrony międzynarodowej

interpretować w ten sposób, że:

w

czasu

– artykuł ten nie stoi na przeszkodzie

przekazania jej do odpowiedzialnego

uregulowaniu prawa krajowego takiemu

państwa członkowskiego – Termin na

jak

przeprowadzenie

głównym, które przewiduje, że w sytuacji

strzeżonym

Maksymalny

ośrodku

do

przekazania
okres

–

gdy

pobytu

rozpatrywane
okres

w

pobytu

wnioskodawcy

w strzeżonym ośrodku – Obliczanie –

ubiegającego

Zaakceptowanie wniosku o przejęcie

międzynarodową w strzeżonym ośrodku
4

się

postępowaniu

o

ochronę
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rozpoczyna się dopiero po zaakceptowaniu

*) Wykładni art. 28 ust. 3 rozporządzenia

wniosku

nr 604/2013 należy dokonywać w ten

o

przejęcie

przez

państwo

członkowskie, do którego ów wniosek

sposób,

skierowano, pobyt tej osoby w strzeżonym

liczony od chwili ustania – na mocy tego

ośrodku może trwać maksymalnie dwa

przepisu

miesiące, pod warunkiem, po pierwsze, że

odwołania

okres pobytu w strzeżonym ośrodku nie

rozpoznanie,

potrzebnego

–

skutku

lub

zawieszającego

wniosku

nie

termin

o

podlega

ponowne
skróceniu

na

o liczbę dni, które zainteresowana osoba

przeprowadzenie przekazania, ocenianego

spędziła już w strzeżonym ośrodku po

z uwzględnieniem szczególnych wymogów

zaakceptowaniu wniosku o przejęcie lub

tego postępowania w każdym konkretnym

wtórne

przypadku, oraz po drugie, że w danym

którego ów wniosek skierowano.

przekracza

czasu

sześciotygodniowy

że

przejęcie

przez

państwo,

do

wypadku okres ten nie może być dłuższy
niż sześć tygodni, licząc do chwili ustania

*) Wykładni art. 28 ust. 3 rozporządzenia

skutku

nr 604/2013 należy dokonywać w ten

zawieszającego

odwołania

lub

wniosku o ponowne rozpoznanie; oraz

sposób,

– stoi na przeszkodzie uregulowaniu prawa

liczony od chwili ustania – na mocy tego

krajowego

przepisu

takiemu

jak

rozpatrywane

sześciotygodniowy

że
–

skutku

lub

termin

zawieszającego

wniosku

o

ponowne

w postępowaniu głównym, które pozwala

odwołania

w takiej sytuacji na przedłużenie okresu

rozpoznanie, stosuje się również wówczas,

pobytu w strzeżonym ośrodku do trzech

gdy zainteresowana osoba nie złożyła

lub dwunastu miesięcy, w trakcie których

wniosku o zawieszenie wykonania decyzji

przekazanie

o przekazaniu.

mogło

być

skutecznie

przeprowadzone.

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

o ochronę

dnia

międzynarodową

–

14 września 2017 r. w sprawie C-18/16,

Dyrektywa 2013/32/UE – Artykuł 9 –

K.

Prawo do pozostawania w państwie

przeciwko

Staatssecretaris

van

Veiligheid en Justitie

członkowskim do czasu rozpatrzenia
wniosku – Dyrektywa 2013/33/UE –

Odesłanie

prejudycjalne

dotyczące
wnioskodawców

–

Normy

Artykuł 8 ust. 3 akapit pierwszy lit. a)

przyjmowania
ubiegających

i b)

się

–

Zatrzymanie

tożsamości
5

lub

–

Weryfikacja

obywatelstwa

–
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Uzyskanie informacji, na których opiera

26

się

ustanowienia

wniosek

o

udzielenie

ochrony

czerwca

2013

r.

w

norm

sprawie

dotyczących

międzynarodowej – Ważność – Karta

przyjmowania

wnioskodawców

praw podstawowych Unii Europejskiej –

ubiegających

Artykuły 6 i 52 – Ograniczenie –

międzynarodową nie wykazało istnienia

Proporcjonalność

żadnej okoliczności mogącej mieć wpływ

się

o

ochronę

na ważność tego przepisu w świetle art. 6
*) Badanie art. 8 ust. 3 akapit pierwszy lit.

i art.

a)

podstawowych Unii Europejskiej.

i

b)

dyrektywy

Parlamentu

52

ust.

1

i

3

Karty

praw

Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia

Konkurencja
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

13 września 2017 r. w sprawie C-329/15,

*) Artykuł 107 ust. 1 TFUE należy

ENEA SA przeciwko Prezesowi Urzędu

interpretować w ten sposób, że środek

Regulacji Energetyki

krajowy

taki

przedmiotem
Odesłanie

prejudycjalne

państwa

–

–

Pojęcie

Pomoc

głównym,

„pomocy

prywatne,

jak
sporu

jak

przedsiębiorstwa

użyciu

energii

Obowiązek

państwowych”

zakupu

przez

–

i

ciepła,

będący

postępowaniu
zarówno
na
w

na

publiczne

obowiązek

wytworzonej

z wytwarzaniem

spółkę

w

nakładający

przyznawanej przez państwa lub przy
zasobów

środek

zakupu

skojarzeniu
nie

stanowi

kapitałową z sektora energetycznego,

interwencji państwa lub przy użyciu

stanowiącą w całości własność państwa,

zasobów państwowych.

energii

elektrycznej

wytworzonej

w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła

6
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dnia

porównania stosowanych przez nią stawek

14 września 2017 r. w sprawie C-177/16,

ze stawkami stosowanymi w państwach

Wyrok

Trybunału

(izba)

un

Autortiesību

z

sąsiednich,

komunicēšanās

a

konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru

stosowanymi

apvienība

członkowskich,

przeciwko

Konkurences

także
w

ze

innych

stawkami
państwach

skorygowanymi

za

pomocą wskaźnika PPP, pod warunkiem

padome

że państwa odniesienia zostały wybrane na
obiektywnych,

adekwatnych

Odesłanie prejudycjalne – Konkurencja

podstawie

– Artykuł 102 TFUE – Nadużycie

i możliwych do zweryfikowania kryteriów

dominującej

pozycji

–

i

Pojęcie

że

podstawa

przeprowadzonych

„niesłusznej ceny” – Opłaty pobierane

porównań jest jednorodna. Dopuszczalne

przez

jest porównywanie stawek stosowanych

organizację

zarządzania

zbiorowego

prawami

autorskimi

dla

–

jednego

lub

kilku

konkretnych

Porównanie z opłatami stosowanymi

segmentów użytkowników, jeżeli istnieją

w innych państwach członkowskich –

przesłanki, by sądzić, że ewentualny

Wybór państw odniesienia – Kryteria

nadmierny charakter opłat dotyczy owych

oceny

segmentów.

cen

–

Ustalenie

wysokości

grzywny
*)

Różnicę

między

porównywanymi

przez

stawkami należy uznać za istotną, jeżeli

zarządzania

jest ona znaczna i trwała. Różnica taka jest

prawami autorskimi, która zajmuje pozycję

przesłanką świadczącą o nadużyciu pozycji

monopolistyczną i która zarządza również

dominującej,

prawami autorów zagranicznych, może

zbiorowego

wpływać na wymianę handlową między

autorskimi zajmującej pozycję dominującą

państwami członkowskimi, wobec czego

jest wykazanie – w oparciu o obiektywne

zastosowanie powinien mieć art. 102

elementy

TFUE.

zarządzania

*)

Poziom

organizację

opłat

ustalanych

zbiorowego

a

zadaniem

organizacji

zarządzania

prawami

mające
lub

wpływ
na

na

koszty

wynagrodzenie

posiadaczy praw – że stosowane przez nią
*) Dla potrzeb zbadania, czy organizacja
zbiorowego
autorskimi

zarządzania
stosuje

ceny są słuszne.

prawami
ceny

*) W wypadku udowodnienia naruszenia,

w rozumieniu art. 102 akapit drugi lit. a)

o którym mowa w art. 102 akapit drugi lit.

TFUE,

a) TFUE, wynagrodzenia przeznaczone dla

właściwe

niesłuszne
jest

dokonanie
7
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posiadaczy praw należy przy ustalaniu

konieczne dla zapewnienia

kwoty grzywny zaliczyć do obrotu danej

proporcjonalnego

organizacji

zarządzania

charakteru nałożonej sankcji. Do sądu

prawami autorskimi, pod warunkiem że

odsyłającego należy zweryfikowanie, na

wynagrodzenia

podstawie

zbiorowego
te

wartościusług

stanowią

przez

świadczonych

organizację i że

ich

część

włączenie

tę

i

skutecznego,
odstraszającego

wszystkich

okoliczności

sprawy, czy warunki te są spełnione.

jest

Obywatelstwo UE
dnia

*) Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu

14 września 2017 r. w sprawie C-184/16,

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia

Ovidiu-Mihăiță

przeciwko

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii

Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis

i członków ich rodzin do swobodnego

Anasygrotisi

przemieszczania się i pobytu na terytorium

Wyrok

Trybunału

(izba)

Petrea

z

państw

członkowskich,

zmieniająca

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i

2004/38/WE – Dyrektywa 2008/115/WE

uchylająca

–

swobodnego

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG,

pobytu

na

75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,

terytorium państw członkowskich –

90/365/EWG i 93/96/EWG, ani zasada

Pobyt

państwa

ochrony uzasadnionych oczekiwań nie

członkowskiego na terytorium innego

stoją na przeszkodzie temu, aby państwo

państwa

członkowskie,

Prawo

do

przemieszczania

zakazu

się

i

obywatela
członkowskiego
ponownego

pomimo

wjazdu

dyrektywy

po

zaświadczenie

na

64/221/EWG,

pierwsze,
błędnie

uchyliło
wydane

terytorium tego państwa – Zgodność

obywatelowi Unii, który nadal podlegał

z prawem

zakazowi

decyzji

o

cofnięciu

ponownego

terytorium,

o wydaleniu z terytorium – Możliwość

w stosunku do niego decyzję o wydaleniu

powołania się na zarzut niezgodności

uzasadnioną samym tylko ustaleniem, że

z prawem

zakaz ponownego wjazdu na terytorium

decyzji

–

po

drugie,

na

zaświadczenia o rejestracji oraz decyzji

wcześniejszej

a

wjazdu

w dalszym ciągu obowiązuje.

Obowiązek tłumaczenia

8

wydało
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*) Dyrektywa 2004/38 oraz dyrektywa

powrót w takich okolicznościach jak te

Parlamentu

Rady

w postępowaniu głównym, nie może na

2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r.

poparcie skargi skierowanej przeciwko

w sprawie wspólnych norm i procedur

decyzji

stosowanych przez państwa członkowskie

niezgodności z prawem decyzji o zakazie

w odniesieniu do powrotów nielegalnie

ponownego wjazdu na terytorium, która

przebywających

została wcześniej wydana względem tego

Europejskiego

i

obywateli

państw

powoływać

się

jeżeli

na

zarzut

trzecich, nie stoją na przeszkodzie się

obywatela,

zainteresowany

temu, aby decyzja nakazująca powrót

dysponował

obywatela Unii Europejskiej – taka jak ta

zakwestionowania w odpowiednim czasie

rozpatrywana w postępowaniu głównym –

tej

została wydana przez te same władze

przepisów dyrektywy 2004/38.

rzeczywistą

wcześniejszej

możliwością

decyzji

w

świetle

i zgodnie z tą samą procedurą co decyzja
nakazująca

powrót

*)

nielegalnie

Artykuł

30

dyrektywy

2004/38

państwa

zobowiązuje państwa członkowskie do

trzeciego, która przewidziana jest w art. 6

podjęcia wszelkich środków niezbędnych

ust.

jeżeli

do tego, aby zainteresowany zrozumiał

transpozycji

treść i skutki tej decyzji wydanej na

dyrektywy 2004/38, które byłyby bardziej

podstawie art. 27 ust. 1 tej dyrektywy, ale

korzystne dla rzeczonego obywatela Unii.

nie wymaga on, aby zainteresowany był

przebywającego
1

obywatela

dyrektywy
są

stosowane

2008/115,

środki

powiadamiany o tej decyzji w języku,
*)

Zasada

skuteczności

na

który rozumie lub co do którego można

przeszkodzie praktyce sądowej, zgodnie

w uzasadniony sposób przypuszczać, że

z którą obywatel państwa członkowskiego,

jest dla niego zrozumiały, w sytuacji gdy

którego

nie złożył on stosownego wniosku.

dotyczy

nie

decyzja

stoi

nakazująca

Ochrona danych osobowych
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

Odesłanie prejudycjalne – Karta praw

dnia

27 września 2017 r. w sprawie C-73/16,

podstawowych

Peter

Finančné

Artykuły 7, 8 i 47 – Dyrektywa

republiky,

95/46/WE – Artykuły 1, 7 i 13 –

Puškár

riaditeľstvo

przeciwko
Slovenskej

Kriminálny úrad finančnej správy

Unii

Europejskiej

–

Przetwarzanie danych osobowych –
9
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Artykuł 4 ust. 3 TUE – Sporządzenie

wnoszenia tych środków odwoławczych

wykazu danych osobowych – Przedmiot

nie naruszają w sposób dysproporcjonalny

– Pobór podatku – Zwalczanie oszustw

prawa do skutecznego środka prawnego

podatkowych – Kontrola sądowa –

przed sądem, o którym mowa w tymże art.

Ochrona swobód i praw podstawowych

47 karty. Szczególnie ważne jest, aby

–

uprzednie

Uzależnienie

dopuszczalności

wyczerpanie

środków

wniesienia środka prawnego do sądu od

odwoławczych

dostępnych

wymogu uprzedniego złożenia zażalenia

postępowania

administracyjnego

–

nie

opóźniało w znaczący sposób wszczęcia

jako

środka

postępowania sądowego, aby wiązało się

Warunki

legalności

wykazu

dowodowego

ramach

Dopuszczalność

–

administracyjnego
takiego

w

z zawieszeniem

biegu

przedawnienia

przetwarzania danych osobowych –

dochodzonych praw i aby nie powodowało

Realizacja

nadmiernych kosztów.

zadań

w interesie

wykonywanych

publicznym

przez
*) Artykuł 47 Karty praw podstawowych

administratora danych

Unii Europejskiej należy interpretować
*) Artykuł 47 Karty praw podstawowych

w ten sposób, iż sprzeciwia się temu, aby

Unii Europejskiej należy interpretować

sąd krajowy odmówił dopuszczenia jako

w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on

dowodu na naruszenie przyznanego na

przepisom krajowym, które uzależniają

mocy dyrektywy 95/46 prawa do ochrony

wniesienia

dopuszczalność
prawnego

do

sądu

przez

utrzymującą,

że

dyrektywą

95/46/WE

Europejskiego

środka

danych osobowych wykazu takiego jak

osobę

wykaz, którego dotyczy postępowanie

zagwarantowane
i

jej

główne, przedstawionego przez osobę

Parlamentu

Rady

z

zainteresowaną

dnia

i

zawierającego

dane

osobowe tej osoby, w sytuacji gdy ta osoba

24 października 1995 r. w sprawie ochrony

uzyskała

osób fizycznych w zakresie przetwarzania

prawem zgody administratora tych danych,

danych

chyba że odmowa taka jest przewidziana

osobowych

i

swobodnego

ten

wykaz

bez

wymaganej

przepływu tych danych prawo do ochrony

przez

danych osobowych zostało naruszone, od

narusza ani istoty prawa do skutecznej

uprzedniego

wyczerpania

ochrony

odwoławczych

dostępnych

postępowania

administracyjnego,

środków
w

ramach

ustawodawstwo
sądowej,

proporcjonalności.

pod

warunkiem że konkretne zasady dotyczące
10

krajowe
ani

i

nie

zasady
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*) Artykuł 7 lit. e) dyrektywy 95/46 należy

zostały powierzone zadania wykonywane

interpretować w ten

nie

w interesie publicznym w rozumieniu tego

sprzeciwia się on takiemu przetwarzaniu

przepisu, że sporządzenie tego wykazu

danych

i wpisanie do niego nazwisk konkretnych

zgody

osobowych

sposób, iż
dokonanemu

zainteresowanych

osób

bez
przez

osób

jest

rzeczywiście

właściwe

organy państwa członkowskiego do celów

i konieczne dla osiągnięcia zamierzonych

poboru podatków i zwalczania przestępstw

celów i że istnieją wystarczające przesłanki

podatkowych,

do

w przypadku
będącego

doszło

do tego, aby sądzić, że wciągnięcie tych

sporządzenia

wykazu

osób do wykazu było uzasadnione, a po

przedmiotem

sporu

drugie, że wszystkie warunki zgodności

w postępowaniu

jakiego

głównym,

pod

z prawem

tego

przetwarzania

danych

warunkiem, po pierwsze, że na mocy

osobowych wynikające z dyrektywy 95/46

ustawodawstwa krajowego organom tym

zostały spełnione.

Podatki
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

*) Wyrażenie „wierzytelności powiązane

12 września 2017 r. w sprawie C-648/15,

z udziałem w zysku” użyte w art. 11 ust. 2

Republika Austrii przeciwko Republice

Abkommen

Federalnej Niemiec

Österreich

zwischen
und

Deutschland

der

der

zur

Republik

Bundesrepublik

Vermeidung

der

Artykuł 273 TFUE – Spór pomiędzy

Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der

państwami członkowskimi przedłożony

Steuern

Trybunałowi na mocy kompromisu –

Vermögen

Podatki

Republiką Austrii i Republiką Federalną

–

Dwustronna

umowa

vom

Einkommen

(umowy

zawartej

między

Niemiec

– Opodatkowanie odsetek z papierów

opodatkowania

wartościowych

Wyrażenie

dochodowych i od kapitału) z dnia

„wierzytelności powiązane z udziałem

24 sierpnia 2000 r. należy interpretować

w zysku”

w ten sposób, że nie obejmuje ono
papierów

unikaniu

vom

o unikaniu podwójnego opodatkowania
–

o

und

w

zakresie

wartościowych

rozpatrywane

w

podwójnego
podatków

takich

niniejszej

jak

sprawie

[papierów wartościowych (Genussscheine)
11
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wyemitowanych

przez

siedzibę

terytorium

na

spółkę

mającą

spółkę mającą siedzibę na terytorium

Republiki

Republiki Austrii].

Federalnej Niemiec i posiadanych przez

dnia

*) Artykuł 168 lit. a) dyrektywy Rady

14 września 2017 r. w sprawie C-132/16,

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.

Wyrok

Trybunału

Direktor

na

(izba)

Direktsia

z

w sprawie wspólnego systemu podatku od

„Obzhałvane
–

wartości dodanej należy interpretować

Sofia przeciwko „Iberdrola Inmobiliaria

w ten sposób, iż podatnik ma prawo do

Real Estate Investments” EOOD

odliczenia podatku od wartości dodanej

i danachno-osiguritelna

praktika”

naliczonego z tytułu usług polegających na
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

wybudowaniu lub ulepszeniu obiektu,

Wspólny system podatku od wartości

którego właścicielem jest osoba trzecia,

dodanej – Dyrektywa 2006/112/WE –

w sytuacji

Artykuł 26 ust. 1 lit. b) i art. 168 i 176 –

korzysta nieodpłatnie z rezultatu takich

Odliczenie podatku naliczonego – Usługi

usług, a same usługi są wykorzystywane

budowlane lub remontowe dotyczące

zarówno przez tego podatnika, jak i przez

budynku lub obiektu należącego do

właściciela

budynku

osoby trzeciej – Wykorzystanie usług

prowadzonej

przez

przez osobę trzecią i przez podatnika –

działalności gospodarczej, o ile zakres tych

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz

usług nie wykracza poza to, co jest

osób trzecich – Zaksięgowanie kosztów

konieczne dla umożliwienia podatnikowi

wyświadczonych usług jako kosztów

dokonania

ogólnych podatnika – Ustalenie istnienia

opodatkowaniu na kolejnym etapie obrotu,

bezpośredniego

i

a ich koszt jest uwzględniony w cenie tych

z działalnością

gospodarczą

ścisłego

związku

transakcji.

osoby

trzeciej lub z działalnością gospodarczą
podatnika

12

gdy

właściciel

w

każdego

transakcji

budynku

ramach
z

nich

podlegających
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dnia

*) W okolicznościach takich jak te

14 września 2017 r. w sprawie C-646/15,

rozpatrywane w postępowaniu głównym,

Trustees of the P Panayi Accumulation

w których zgodnie z prawem krajowym

& Maintenance Settlements przeciwko

powiernicy trustu są traktowani jako

Commissioners

jednolity podmiot o określonym składzie

Wyrok

Trybunału

(izba)

for

Her

z

Majesty’s

osobowym, który ma charakter ciągły,

Revenue and Customs

w odróżnieniu od osób, które mogą od
do

czasu

pełnić

funkcje

Odesłanie prejudycjalne – Odesłanie

czasu

prejudycjalne – Podatki bezpośrednie –

powierników, swoboda przedsiębiorczości

Swoboda przedsiębiorczości – Swobodne

stoi

świadczenie usług – Swobodny przepływ

państwa członkowskiego, takiemu jak to

kapitału

„Powiernicy

mające zastosowanie w postępowaniu

trustu” – Inne osoby prawne – Pojęcie –

głównym, które przewiduje opodatkowanie

Opodatkowanie zysków kapitałowych

niezrealizowanych zysków wynikających

wynikających

ze

–

„Trust”

ze

–

wzrostu

aktywów

utrzymywanych

z tytułu

przeniesienia

podatkowej
innego

powierników

państwa

wartości

przeniesienia

wzrostu

ustawodawstwu

wartości

aktywów

utrzymywanych w truście, w sytuacji gdy

rezydencji

większość powierników przenosi swoje

trustu

miejsce zamieszkania do innego państwa

do

członkowskiego
–

przeszkodzie

truście

w

bez

członkowskiego,

–

możliwości

odroczenia zapłaty należnego w tej sytuacji

Określenie kwoty podatku w momencie
tego

na

podatku.

Obowiązek

bezzwłocznego uiszczenia podatku –
Uzasadnienie – Proporcjonalność

Wyrok

Trybunału

(izba)

dnia

zastosowania – Przepisy podatkowe

14 września 2017 r. w sprawie C-628/15,

państwa członkowskiego – Podatek od

The Trustees of the BT Pension Scheme

osób prawnych – Ulga podatkowa –

przeciwko

Fundusz

Commissioners

z

for

Her

Majesty’s Revenue and Customs

emerytalny

–

Odmowa

przyznania ulgi podatkowej na rzecz
udziałowców

niepodlegających

Odesłanie prejudycjalne – Odesłanie

opodatkowaniu podatkiem od dochodów

prejudycjalne – Swobodny przepływ

inwestycyjnych

kapitału – Artykuł 63 TFUE – Zakres

zagranicznych – Interpretacja wyroku
13

z

tytułu

dywidend
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Test

dochodów zagranicznych”, tacy jak The

Claimants in the FII Group Litigation

Trustees of the BT Pension Scheme,

(C-446/04,

–

posiadali środek odwoławczy, po pierwsze,

Bezprawnie zatrzymana ulga podatkowa

pozwalający zapewnić wypłatę takiej ulgi

– Środki odwoławcze

podatkowej, której niesłusznie pozbawiono

z dnia

12

grudnia

2006

r.,

EU:C:2006:774)

uprawnione do niej osoby, na zasadach nie
*) Artykuł 63 TFUE należy interpretować

mniej korzystnych od zasad dotyczących

w ten sposób, iż w okolicznościach takich

odwołania mającego na celu wypłatę ulgi

jak

postępowaniu

podatkowej lub porównywalnej korzyści

to

przyznaje

podatkowej,

będącemu

administracji

dywidend

pozbawił uprawnione osoby owej ulgi

zakwalifikowanych jako „dywidendy od

podatkowej lub korzyści podatkowej przy

dochodów zagranicznych” (foreign income

wypłacie dywidend będących pochodną

dividend).

dywidend otrzymanych od spółki będącej

rozpatrywane

głównym

w

postanowienie

prawa

udziałowcy

beneficjentem

w

sytuacji

gdy

podatkowej

organ

niesłusznie

rezydentem w Zjednoczonym Królestwie
*) Prawo Unii wymaga, aby w prawie

i, po drugie, umożliwiający skutecznie

krajowym

zagwarantowanie

państwa

członkowskiego

przewidziane były środki odwoławcze

przyznanych

dostępne udziałowcom, którzy w sytuacji

art. 63 TFUE.

tym

ochrony

praw

udziałowcom

przez

takiej jak rozpatrywana w postępowaniu
głównym

otrzymali

dywidendy

*) Odpowiedzi udzielone na pozostałe

„dywidendy od

pytania zadane przez sąd odsyłający nie

dochodów zagranicznych” bez jednakże

mogą ulec zmianie ze względu na:

uzyskania ulgi podatkowej dotyczącej tych

okoliczność, że The Trustees of the BT

dywidend, w celu umożliwienia tym

Pension

udziałowcom

opodatkowaniu podatkiem dochodowym

zakwalifikowane jako

dochodzenia

praw

Scheme

nie

przyznanych im przez art. 63 TFUE. W

od

tym względzie właściwy sąd krajowy musi

okoliczność, że rozpatrywane naruszenie

czuwać, aby udziałowcy niepodlegający

prawa

opodatkowaniu podatkiem dochodowym

odsyłającego wystarczająco poważnego

od dywidend, którzy otrzymali dywidendy

charakteru, aby powodować powstanie

będące pochodną dywidend zagranicznych

odpowiedzialności pozaumownej państwa

i zakwalifikowane jako „dywidendy od

członkowskiego
14

otrzymywanych

podlegają

Unii

nie

ma

dywidend;
zdaniem

wobec

sądu

spółki
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wypłacającej dywidendy zakwalifikowane

w Zjednoczonym Królestwie wypłaciła

jako

zwiększoną

„dywidendy

zagranicznych”,

od

zgodnie

dochodów
z

kwotę

dywidend

zakwalifikowanych jako „dywidendy od

zasadami

ustanowionymi w wyroku z dnia 5 marca

dochodów

1996 r., Brasserie du pêcheur i Factortame

złagodzenia braku ulgi podatkowej na

(C-46/93 i C-48/93, EU:C:1996:79) oraz

rzecz

okoliczność, że spółka będąca rezydentem

beneficjentem.

Wyrok

dnia

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

21 września 2017 r. w sprawie C-605/15,

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

Minister Finansów przeciwko Aviva

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

podatku od wartości dodanej powinien być

w Warszawie

interpretowany

Trybunału

(izba)

z

zagranicznych”

udziałowca

w

w

celu

będącego

ten

ich

sposób,

że

przewidziane w tym przepisie zwolnienie
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

dotyczy wyłącznie niezależnych grup osób,

Podatek

–

których członkowie prowadzą wymienioną

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132

w art. 132 owej dyrektywy działalność w

ust. 1 lit. f) – Zwolnienia dotyczące

interesie publicznym, a zatem usługi

określonych czynności wykonywanych

świadczone przez niezależne grupy osób,

w interesie publicznym – Zwolnienie

których członkowie prowadzą działalność

usług świadczonych przez niezależne

gospodarczą

grupy

niebędącą

od

osób

wartości

swoim

dodanej

członkom

–

z

zakresu

działalnością

ubezpieczeń
w

publicznym, nie korzystają

Zastosowanie w zakresie ubezpieczeń

interesie
z

owego

zwolnienia.

dnia

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 132

21 września 2017 r. w sprawie C-326/15,

ust. 1 lit. f) – Zwolnienia niektórych

„DNB Banka” AS przeciwko Valsts

rodzajów

ieņēmumu dienests

publicznym

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

działalności
–

w

Zwolnienie

interesie
usług

świadczonych przez niezależne grupy
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –
Podatek

od

wartości

dodanej

osób

–
15

na

rzecz

ich

członków

–
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Zastosowanie

w

sektorze

członkowie wykonują jedną z czynności

usług

w interesie publicznym, o których mowa

finansowych

w art. 132 tej dyrektywy, a zatem usługi
*) Artykuł 132 ust. 1 lit. f) dyrektywy

świadczone przez grupę, której członkowie

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

prowadzą

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

w sektorze usług finansowych, która to

podatku

działalność

od

wartości

dodanej

należy

działalność
nie

gospodarczą

stanowi

czynności

interpretować w ten sposób, iż zwolnienie

wykonywanych w interesie publicznym,

przewidziane w tym przepisie dotyczy

nie korzystają z tego zwolnienia.

jedynie niezależnych grup osób, których

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

niezależnych grup, których członkowie

dnia

wykonują ograniczoną liczbę zawodów

21 września 2017 r. w sprawie C-616/15,
Komisja

Europejska

przeciwko
*)

Republice Federalnej Niemiec

Poprzez

z podatku
Uchybienie

zobowiązaniom

ograniczenie

od

niezależnych

państwa

wartości
grup

zwolnienia
dodanej

osób,

do

których

członkowskiego – Podatki – Podatek od

członkowie wykonują ograniczoną liczbę

wartości

Dyrektywa

zawodów, Republika Federalna Niemiec

2006/112/WE – Artykuł 132 ust. 1 lit. f)

uchybiła zobowiązaniom, jakie na niej

– Zwolnienie świadczenia usług przez

ciążą na mocy art. 132 ust. 1 lit. f)

niezależne grupy osób na rzecz ich

dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28

członków

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego

dodanej

–

–

Ograniczenie

do

systemu podatku od wartości dodanej.

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

dnia

21 września 2017 r. w sprawie C-441/16,

wartości

dodanej

SMS group GmbH przeciwko Direcţia

dyrektywa 79/1072/WE – Dyrektywa

Generală Regională a Finanțelor Publice

2006/112/WE

București

siedzibę

–

–

Podatnik

w

członkowskim

(VAT)

innym
–

Zwrot

Ósma
mający

państwie
VAT

obciążającego przywiezione towary –
16
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Warunki – Obiektywne okoliczności

w sprawie wspólnego systemu podatku od

potwierdzające zamiar wykorzystania

wartości dodanej, należy interpretować

przez

w ten sposób, że sprzeciwia się ona temu,

podatnika w ramach jego działalności

aby państwo członkowskie odmawiało

gospodarczej

podatnikowi niemającemu siedziby na jego

towarów

przywiezionych
–

Poważne

ryzyko

niedojścia do skutku transakcji, która

terytorium

prawa

do

zwrotu

VAT

uzasadniała przywóz

uiszczonego z tytułu przywozu towarów
w sytuacji takiej jak ta w postępowaniu

*) Ósmą dyrektywę Rady 79/1072/EWG

głównym, kiedy to w momencie przywozu

z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie

zawieszone

harmonizacji

w której ramach podatnik zakupił lub

ustawodawstw

członkowskich

odnoszących

państw
się

do

było

wykonanie

umowy,

przywiózł te towary, transakcja, na której

podatków obrotowych – warunki zwrotu

cele

podatku od wartości dodanej podatnikom

ostatecznie

niemającym siedziby na terytorium kraju,

a podatnik nie przedstawił dowodu na

w związku z art. 170 dyrektywy Rady

dalszy nimi obrót.

miały

być
nie

one
doszła

wykorzystane,
do

skutku,

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.

Zabezpieczenie społeczne
dnia

członkowskich – Osoba zatrudniona

13 września 2017 r. w sprawie C-569/15,

w państwie członkowskim i wykonująca

X

pracę najemną na terytorium innego

Wyrok

Trybunału

przeciwko

(izba)

z

Staatssecretaris

van

Finaciën

państwa

członkowskiego

w

okresie

trzymiesięcznego urlopu bezpłatnego
Odesłanie prejudycjalne – Stosowanie
systemów zabezpieczenia społecznego –

*) Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i)

Pracownicy

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z

właściwego

migrujący

–

Ustalenie

ustawodawstwa

dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie

–

Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 –

stosowania

Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i) – Osoba

społecznego do pracowników najemnych,

zwykle

osób prowadzących działalność na własny

dwóch

zatrudniona
lub

większej

na

terytorium

liczby

systemów

zabezpieczenia

rachunek i do członków ich rodzin

państw
17
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przemieszczających się we Wspólnocie,

członkowskiego, powinna być uznana za

zmienionego

wykonującą zwykle pracę najemną na

i

uaktualnionego

rozporządzeniem

Rady

nr

terytorium dwóch państw członkowskich

118/97 z dnia

grudnia

r.,

w rozumieniu tego przepisu, w zakresie,

zmienionego rozporządzeniem Parlamentu

w jakim, po pierwsze, w okresie tego

Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008

urlopu jest ona uznawana za wykonującą

z dnia

pracę

17

2

czerwca

(WE)

2008

1996

r.,

należy

najemną

przez

ustawodawstwo

interpretować w ten sposób, że osoba,

w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

która

pracę

pierwszego państwa członkowskiego, oraz

państwa

po drugie, działalność wykonywana na

zamieszkuje
na

najemną

i

wykonuje

terytorium

członkowskiego i która przez okres trzech

terytorium

miesięcy korzysta z urlopu bezpłatnego

członkowskiego wykazuje zwykły i istotny

wykonuje

oraz

terytorium

pracę

najemną

innego

charakter,

na

drugiego
co

państwa

powinien

ustalić

sąd

odsyłający.

państwa

dnia

*) Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i)

13 września 2017 r. w sprawie C-570/15,

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z

X

dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie

Wyrok

Trybunału

przeciwko

(izba)

z

Staatssecretaris

van

stosowania

Finaciën

systemów

zabezpieczenia

społecznego do pracowników najemnych,
Odesłanie prejudycjalne – Stosowanie

osób prowadzących działalność na własny

systemów zabezpieczenia społecznego –

rachunek i do członków ich rodzin

Pracownicy

przemieszczających się we Wspólnocie,

właściwego

migrujący

–

Ustalenie

ustawodawstwa

zmienionego

–

i

uaktualnionego

Rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 –

rozporządzeniem

Rady

Artykuł 14 ust. 2 lit. b) ppkt (i) – Osoba

118/97 z dnia

grudnia

zwykle

zmienionego rozporządzeniem Parlamentu

dwóch

zatrudniona
lub

większej

na

terytorium

liczby

2

(WE)

nr

1996

r.,

Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008

państw

członkowskich – Osoba zatrudniona

z dnia

w państwie członkowskim i wykonująca

interpretować w ten sposób, że osoba taka

część

jak

działalności

w

państwie

17

czerwca

rozpatrywana

2008
w

r.,

należy

postępowaniu

głównym, która wykonuje pracę najemną

członkowskim miejsca zamieszkania

na rachunek pracodawcy z siedzibą na
18
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terytorium państwa członkowskiego i która

uprzednio

zamieszkuje

w

członkowskim,

na

w

umowie

zawartej

innym

państwie

z pracodawcą, nie powinna być uznawana

którego

terytorium

za wykonującą zwykle pracę najemną na

wykonywała ona w ubiegłym roku część

terytorium dwóch państw członkowskich

tej pracy najemnej, w wysokości 6,5% jej

w rozumieniu tego przepisu.

godzin pracy, czego

nie uzgodniono

Zamówienia publiczne
Wyrok

Trybunału

(izba)

z

przewidujące

dnia

wykluczenie

oferenta

14 września 2017 r. w sprawie C-223/16,

z postępowania

Casertana Costruzioni Srl przeciwko

i udzielenie zamówienia konkurentowi

przetargowego

Ministero delle Infrastrutture e dei
Provveditorato

*) Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3

Interregionale per le opere pubbliche

dyrektywy 2004/18 należy interpretować

della Campania e del Molise, Azienda

w ten sposób, że nie sprzeciwiają się one

Regionale Campana per la Difesa del

uregulowaniu krajowemu wykluczającemu

Suolo – A.R.CA.DI.S.

możliwość

Trasporti

–

zastąpienia

przez

podmiot

gospodarczy uczestniczący w przetargu
pomocniczego,

które

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

przedsiębiorstwa

2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 2 i art. 48

utraciło

ust. 3 – Oferent powołujący się na

złożeniu jego oferty, czego konsekwencją

zdolności innych podmiotów w celu

jest

spełnienia

podmiotu.

wymogów

zamawiającego

–

organu

Utrata

wspomniane

podmioty

zdolności

Uregulowanie

–

przez

wymaganych
krajowe

19

wymagane

automatyczne

kwalifikacje
wykluczenie

po
tego
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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 (Wielka Izba) z dnia 5 września

prywatnych

wiadomości

2017 r. w sprawie Bărbulescu przeciwko

W rezultacie B. Bărbulescu odwołał się do

Rumunii (skarga nr 61496/08)

sądu,

powołując

się

do
na

bliskich.

prawo

do

prywatności oraz wykazując, że jego
Naruszenie art. 8 EKPC – prawo do

działania

ochrony życia prywatnego i tajemnicy

żadnej szkody. Sąd krajowy uznał, że

korespondencji

pracodawca

prywatny

tworzenia

regulaminu

–

monitorowanie

korespondencji

elektronicznej

nie

z Internetu

pracownika

z kodeksem

przyniosły

i

nie

ma

prawo

do

korzystania

jest

pracy.

pracodawcy

to

niezgodne

Apelacja

została

oddalona.

Bogdan Bărbulescu to obywatel Rumunii,
który w latach 2004–2007 był sprzedawcą
w

prywatnej

firmie.

Na

polecenie

W skardze do ETPC skarżący powołał się

pracodawcy utworzył konto na Yahoo

na art. 8 EKPC, gdyż jego zdaniem

Messenger

i

przez

odpowiadał

na

pytania

Komunikator

był

monitorowany.

naruszono

komunikator
klientów.

jego

prawo

do

życia

prywatnego, rodzinnego oraz tajemnicę

Pan

korespondencji, a decyzja o zwolnieniu

zwolniony

wynikała z naruszenia prawa. Podnosił, że

dyscyplinarnie za to, że używał – wbrew

w ten sposób naruszono równowagę

regulaminowi pracowniczemu – konta

między

służbowego

bratem

a prawem krajowym. W styczniu 2016 r.

i narzeczoną oraz poruszał m.in. tematy

ETPC w składzie Izby uznał, że zwolnienie

związane ze stanem zdrowia i życiem

z pracy za korzystanie z Internetu do celów

seksualnym. Został poinformowany przez

prywatnych,

pracodawcę,

pracowniczemu,

Bărbulescu

został

do

że

monitorowane
pozwoliło

rozmów

jego
przez

odkryć

z

rozmowy
wiele

dni,

były
co

interesem

indywidualnym

wbrew
nie

regulaminowi
stanowiło

ani

naruszenia prawa do poszanowania życia
prywatnego

nieprawidłowości.

i

rodzinnego,

ani

W momencie, gdy zaprzeczył stawianym

niewspółmiernej

zarzutom, przedstawiono mu wydruki jego

wykorzystywane przez skarżącego nie było

20
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jego

prywatnym

kontem,

lecz

kolidujących interesów i nie zapewniły

instrumentem, który miał być używany do

odpowiedniej

ochrony

kontaktów z klientami. Z tego powodu

poszanowania

życia

pracodawca

i korespondencji.

W

miał

prawo

dostępu

do

prawa

do

prywatnego

szczególności

–

niego. Trybunał zauważył też, że podczas

w ocenie ETPC – sądy krajowe nie

postępowania przed sądami krajowymi

ustaliły, czy skarżący został uprzednio

oraz

poinformowany

w

wydanym

wyroku

szczegóły

o

możliwości

swojej

korespondencji

rozmów oraz tożsamość osób, z którymi

monitorowania

się komunikował, nie zostały ujawnione.

przez pracodawcę. Skarżący nie został też

Izba uznała zatem, że w uzasadnionych

poinformowany

przypadkach przełożony może przeglądać

zakresie

prywatną

korespondencję

krajowe nie ustaliły również przyczyn

wysyłaną

podczas

pracownika

godzin

takiego

charakterze

oraz

monitoringu.

Sądy

za

uzasadniających monitoring, ani też tego,

komunikatorów

czy pracodawca prywatny mógł użyć

internetowych czy poczty elektronicznej

środków mniej inwazyjnych w stosunku do

i nie stanowi to naruszenia Konwencji.

życia prywatnego pracownika, nawet jeżeli

Skarżący wniósł sprawę do Wielkiej Izby.

korespondencja prywatna była prowadzona

pośrednictwem

pracy

o

w godzinach pracy.
Trybunał w składzie Wielkiej Izby zajął
odmienne stanowisko niż w orzeczeniu

Mając na uwadze powyższe względy

Izby ze stycznia 2016 r. Uznał, że władze

Trybunał większością głosów 11 do 6

krajowe

stwierdził naruszenie art. 8 EKPC.

nie

wyważyły

odpowiednio

Wyrok (Izba) z dnia 14 września 2017 r.

Kościoła.

w

obowiązki oraz warunki wynagrodzenia za

sprawie

Karoly

Nagy

przeciwko

Pismo

określało

prawa,

pracę pastora. W 2005 r. przeciwko

Węgrom (skarga nr 56665/09)

pastorowi

wszczęto

kościelne

Niedopuszczalność skargi – art. 6 ust. 1

postępowanie

dyscyplinarne

EKPC – prawo do sądu

bezprawnego

wykorzystania

(z

tytułu

funduszy

państwowych dla szkoły kalwińskiej),
Karoly Nagy został w 1991 r. powołany na

obniżono mu wynagrodzenie o 50% na

pastora

czas

Węgierskiego

Kościoła

Reformowanego w liście kongregacji tego

trwania

tego

postępowania,

a następnie pozbawiono funkcji pastora.
21
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Decyzję tę podtrzymał sąd kanoniczny

uznała

drugiej

w 2015 r., a skarżący wniósł sprawę do

instancji.

odszkodowawcze

Jego
z

powództwo

tytułu

redukcji

skargę

za

niedopuszczalną

Wielkiej Izby.

wynagrodzenia zostało oddalone zarówno
przez sądy pracy, jak i sąd cywilny. Sądy

Mając

krajowe stanęły bowiem na stanowisku, że

węgierskiego,

funkcja pastora nie była ani stosunkiem

Wielkiej Izby uznał, że skoro skarżący

pracy, ani zleceniem i pełniono ją na

pełnił funkcję pastora na podstawie listu

podstawie prawa kanonicznego, a nie

kongregacji

państwowego.

Reformowanego i prawa kanonicznego, to

W skardze do ETPC skarżący powołał się

nie przysługują mu roszczenia wywodzone

na art. 6 ust. 1 EKPC w związku z tym, że

z prawa krajowego. W ocenie ETPC art. 6

jego zdaniem odmowa rozpatrzenia jego

ust. 1 EKPC nie miał zastosowania

roszczeń

w niniejszej sprawie. Trybunał głosami

odszkodowawczych

stanowiła

na

uwadze

system

Trybunał

w

prawa
składzie

Węgierskiego

Kościoła

naruszenie prawa dostępu do sądu. Izba

10:7 uznał skargę za niedopuszczalną.

Wyrok (Wielka Izba) z dnia 19 września

Narodowa

Agencja

2017 r. w sprawie Regner przeciwko

postanowiła

bowiem

Czechom (skarga nr 35289/11)

cofającą

Bezpieczeństwa
wydać

skarżącemu

decyzję

poświadczenie

bezpieczeństwa, uzasadniając, że miał on
Brak naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC –

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa

prawo do sądu (prawo do rzetelnego

narodowego. Decyzja została oparta na

procesu)

utajnionych

–

uchylenie

certyfikatu

informacjach,

do

których

fukcjonariuszowi

skarżący nie miał dostępu ani wówczas,

publicznemu na podstawie informacji

ani w postępowaniu sądowym, w którym

niejawnych

zaskarżył wydaną decyzję. Informacje te

bezpieczeństwa

były zaklasyfikowane jako tajne i nie
Vaclav

Regner

państwowym

i

był

urzędnikiem

piastował

mogły

wysokie

zostać

ujawnione

skarżącemu

zgodnie z obowiązującym prawem. Po

stanowisko zastępcy wiceministra obrony.

złożeniu

Stracił je wskutek cofnięcia mu certyfikatu

Prezes

bezpieczeństwa. We wrześniu 2006 r.

zagrożenia. Sąd administracyjny w Pradze,
22

przez
Agencji

skarżącego
potwierdził

odwołania
istnienie
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a

następnie

Najwyższy

Administracyjny

Czech

oddaliły

Sąd

Konwencji, jednak skarżący wniósł sprawę

jego

do Wielkiej Izby.

skargi na ww. decyzję, uznając, że
ujawnienie informacji mogłoby skutkować

Trybunał

ujawnieniem

służb

zauważył, że gwarancje rzetelnego procesu

wywiadowczych oraz źródeł informacji lub

w sprawie skarżącego zostały ograniczone

podjęciem

próby

w dwojaki sposób. Po pierwsze, ani

wpłynięcia na potencjalnych świadków.

skarżący, ani jego prawnik nie mieli

Oddalona została też skarga konstytucyjna

dostępu do utajnionych informacji, które

do

Sądu

metod
przez

pracy

skarżącego

Konstytucyjnego

Czeskiej.

Postępowania

w

składzie

Wielkiej

Izby

Republiki

stały się podstawą odebrania skarżącemu

krajowe

certyfikatu bezpieczeństwa. Po drugie,

zakończono w 2010 r.

skarżący nie miał dostępu do uzasadnień
rozstrzygnięć organów publicznych w jego

W marcu 2011 r. V. Regner został, wraz

sprawie w zakresie, w jakim opierały się

z 51 innymi osobami, oskarżony i skazany

one na informacjach tajnych. Trybunał

za

stwierdził przy tym, że to, czy prawo

udział

w

fałszowaniu

przetargów

publicznych w Ministerstwie Obrony.

skarżącego do rzetelnego procesu zostało
naruszone zależy od oceny całokształtu

W skardze do ETPC skarżący powołał się

postępowania w jego sprawie, a konkretnie

na art. 6 ust. 1 EKPC w związku z tym, że

od tego, czy wskazane ograniczenia zasady

brak dostępu do tajnych informacji, które

„równości broni” na niekorzyść skarżącego

stanowiły

zostały należycie zrównoważone przed

uzasadnienie

odebrania

mu

poświadczenia bezpieczeństwa, stanowił

sądem.

naruszenie jego prawa do rzetelnego
procesu.

Skarżący

podniósł,

Trybunał

że

wziął

pod

pozycję

postępowanie było nierzetelne z powodu

i kompetencje

braku możliwości wglądu, z uwagi na

sprawę skarżącego. Sąd krajowy miał

poufność

materiał

pełen dostęp do utajnionych dokumentów,

dowodowy o decydującym znaczeniu dla

a także mógł dokonać pełnej weryfikacji

postępowania sądowego.

powodów,

informacji,

w

dla

bezpieczeństwa

sądu

uwagę

rozstrzygającego

których

czeski

organ

o

ich

wnosił

Trybunał w składzie Izby w 2015 r. uznał,

nieujawnianie. Sąd mógł zatem utrzymać

że w sprawie nie doszło do naruszenia

poufność dokumentów, odtajnić je, a także
merytorycznie
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zmienić

samą

decyzję
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o odebraniu

skarżącemu

o udział w grupie przestępczej i nadużycia

poświadczenia

władzy,

bezpieczeństwa.

przyjmowanie

korzyści

majątkowych i inne czyny związane ze
Poza tym, jak zauważył ETPC, jurysdykcja

sprawowaniem

sądów czeskich obejmowała wszystkie

Słusznie więc – w przypadku takich

okoliczności

podejrzeń – właściwe organy podjęły

sprawy,

a

nie

tylko

urzędu

publicznego.

okoliczności przytoczone przez skarżącego

natychmiastowe

działania

odbierając

lub jego oponentów. Skarżący mógł bez

skarżącemu

przeszkód przedstawić swoje stanowisko w

bezpieczeństwa, i tym bardziej ujawnienie

sprawie, zarówno osobiście przed sądem,

spornych

dokumentów

niejawnych

jak i na piśmie, przy czym – zgodnie

mogłoby

zagrażać

przebiegowi

z przepisami prawa czeskiego – skarżący

postępowania karnego w tych sprawach.

poświadczenie

został poinformowany tak dalece, jak to
charakterze

W konkluzji wyroku Trybunał, zważywszy

stawianych mu zarzutów. Miał zatem

na całokształt całego postępowania oraz

zapewnione prawo i możliwość obrony.

margines

możliwe,

o

zakresie

i

uznania

przysługujący

państwom-stronom Konwencji w tego
Zdaniem ETPC nic nie wskazywało też na

rodzaju

to, by w omawianej sprawie sądy czeskie

ograniczenia

uchybiły swemu obowiązkowi weryfikacji

wynikających

dowodów i faktów przedstawionych przez

kontradyktoryjności

strony, także w dokumentacji niejawnej.

i równości

Sąd przedstawił też argumenty, dla których

zrównoważone

spornych

ujawnienie
niewskazane

–

dowodów

pociągałoby

za

sprawach,
z
broni,

niejawnych

zostały

przez

sądy

równowagę
stron

źródeł informacji. Sąd uzasadnił zarówno

bezpieczeństwa

to,

zachowaniem

ujawnia

postępowania
należycie
krajowe.

sprawiedliwą
tj. interesem

nie

zasady

sobą

wywiadu

dlaczego

skarżącego,

W ocenie ETPC sądy czeskie zachowały
interesami

ujawnienie

praw

że

było

ujawnienie metod operacyjnych czeskiego
oraz

stwierdził,

tajnych

w

pomiędzy

postępowaniu,

państwa

w

ochronie

publicznego
tajności

i

dowodów

materiałów, jak i dlaczego utrzymuje

a interesem skarżącego w dostępie do tych

w mocy decyzję o cofnięciu skarżącemu

informacji, tak że nie doszło do naruszenia

poświadczenia bezpieczeństwa. Ponadto

samej

sąd zwrócił uwagę, że skarżący został

rzetelnego procesu sądowego.

oskarżony w innym postępowaniu karnym
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istoty

prawa

skarżącego

do
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Trybunał głosami 10:7 uznał, że wydanie

funkcjonariuszowi publicznemu w oparciu

decyzji

o informacje niejawne nie stanowiło

uchylenia

administracyjnej
certyfikatu

w

sprawie

bezpieczeństwa

naruszenia art. 6 EKPC.
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