Biuletyn Europejski nr 8 (43)/2017*

Spis treści
Informacje .......................................................................................................... 2
Nowe akty prawne UE ...................................................................................... 3
Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE ................................................... 4
Podatki ....................................................................................................... 4
Polityka socjalna ........................................................................................ 5
Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ................................ 7

*

Biuletyn opracowywany przez Wydział VII Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA
stanowi informację o wybranych aktach prawnych Unii Europejskiej i orzeczeniach Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz aktach prawnych Rady Europy i orzeczeniach Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, mogących mieć znaczenie dla orzecznictwa sądów administracyjnych;
jest dostępny w bazie CBOIS oraz na stronie http://www.nsa.gov.pl/biuletyn-europejski.php.

Biuletyn Europejski nr 8 (43)/2017
Informacje
 Wobec faktu nie wykonania przez

World Harmonised Light Vehicle Test

Polskę

postaci

Procedure), w rzeczywistych warunkach

nakazu

drogowych.

środka

wydanego

tymczasowego

przez

TSUE

Według

przepisów

natychmiastowego wstrzymania wycinki

obowiązujących

Puszczy

wprowadzeniem samochodu osobowego

Białowieskiej

na

obszarach

UE,

do

roku KE, uznając sprawę wycinki za pilną,

homologacja: zanim dany model uzyska

zwróciła się do TSUE o potraktowanie

zezwolenie na sprzedaż, odpowiedni organ

sprawy

krajowy musi wydać zaświadczenie, że

Posiedzenie

wymagana

przed

chronionych, w połowie sierpnia 2017

priorytetowo.

obrotu

w

Trybunału w sprawie zaplanowano na 11

prototypy

spełniają

września.

wymogi

dotyczące

jest

jego

wszystkie

unijne

bezpieczeństwa,

ochrony środowiska i zgodności produkcji.
 23 sierpnia 2017 r. Polska wniosła o

Dotychczas zanieczyszczenie powietrza

umorzenie przez KE postępowania o

badano wyłącznie laboratoryjnie. Obecnie

naruszenie prawa UE w związku z

obowiązkowe jest także badanie emisji

niewypełnieniem

zanieczyszczeń

zobowiązań

wynikających z decyzji relokacyjnych

w

rzeczywistych

warunkach jazdy (badanie RDE).

wobec uchodźców. Dnia następnego (24
sierpnia 2017 r.). KE potwierdziła w

 1 września 2017 r. weszła w życie

czwartek, że otrzymała od Polski i innych

umowa stowarzyszeniowa UE – Ukraina.

krajów, których to dotyczy, odpowiedź na

Skutkuje ona m.in. pełnym dostępem do

zarzuty w sprawie niewywiązania się z

unijnego rynku dla ukraińskich towarów.

obowiązku relokacji. Podkreśliła przy tym,
że

nie

wycofa

się

z

 6 września 2017 r. TSUE oddalił skargę

prowadzonej

procedury.

Słowacji i Węgier w sprawie relokacji
uchodźców.

 Od 1 września 2017 r. nowe modele

Sędziowie

uznali,

że

mechanizm jest proporcjonalny.

samochodów przed dopuszczeniem do
ruchu w UE będą musiały przejść bardziej

 11 września 2017 r. przed TSUE odbyło

wiarygodne testy emisji spalin (RDE -

się

Real Driving Emissions oraz WLTP –

Białowieskiej. W jego trakcie Komisja

2

wysłuchanie

ws.

Puszczy
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Europejska zawnioskowała o nałożenie na
Polskę "okresowych kar" za złamanie
zakazu wycinki drzew. Na sprecyzowanie
swoich żądań KE dostała od Trybunału
cztery dni. Dokładnie tyle samo czasu
polska strona będzie miała na odpowiedź.

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

 Rozporządzenia wykonawcze Komisji

2005/37/WE ustanawiającą Europejskie

(UE) 2017/1440 z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Centrum Techniczne i Naukowe (ECTN)

zmieniające rozporządzenie wykonawcze

oraz przewidującą koordynację działań

(UE) 2016/480 ustanawiające wspólne

technicznych w celu ochrony euro przed

zasady dotyczące połączenia krajowych

fałszowaniem (Dz. Urz. z 2017 r., L 222,

rejestrów elektronicznych przedsiębiorców

s. 2)

transportu

drogowego

(Tekst

mający

znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. z 2017 r.,

 Rozporządzenie

L 203, s. 3)

2017/1515 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie

wykonania

 Decyzja wykonawcza Rady z dnia

(WE)

24 sierpnia

Europejskiego

2017

r.

w

sprawie

nr

statystyk

wprowadzenia

społeczeństwa

środka

i

Rady

Wspólnoty

(UE

rozporządzenia

808/2004

upoważnienia Rzeczypospolitej Polskiej do
szczególnego

Komisji

Parlamentu
dotyczącego
w

informacyjnego

sprawie
za

rok

stanowiącego odstępstwo od art. 193

referencyjny 2018(Tekst mający znaczenie

dyrektywy

dla EOG) (Dz.Urz. z 2017 r., L 226, s. 6–

2006/112/WE

w

sprawie

23)

wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (COM(2017) 451 final 2017/0205

 Decyzja Komisji (UE) 2017/1525 z dnia

(NLE)

4 września 2017 r. zmieniająca decyzję

 Decyzja Komisji (UE) 2017/1507 z dnia

2014/256/UE

28 sierpnia 2017 r. zmieniająca decyzję

ważności

3

w

celu

kryteriów

przedłużenia
ekologicznych
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przyznawania oznakowania ekologicznego

5948) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

UE produktom z papieru przetworzonego

(Dz. Urz. z 2017 r., L 228, s. 28)

(notyfikowana jako dokument nr C(2017)

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

Podatki

dnia

*) Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy Rady

7 września 2017 r. w sprawie C-6/16,

90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r.

Eqiom SAS (dawniej Holcim France

w sprawie

SAS), Enka SA przeciwko Ministre des

opodatkowania stosowanego w przypadku

Finances et des comptes publics

spółek dominujących i spółek zależnych

Trybunału

Wyrok

(izba)

z

wspólnego

różnych

państw

systemu

członkowskich,

Podatki

zmienionej dyrektywą Rady 2003/123/WE

Swoboda

z dnia 22 grudnia 2003 r., z jednej strony

Swobodny

oraz art. 49 TFUE z drugiej strony należy

przepływ kapitału – Pobór podatku

interpretować w ten sposób, że stoją one na

u źródła – Dyrektywa 90/435/EWG –

przeszkodzie

krajowym

Artykuł 1 ust. 2 – Artykuł 5 ust. 1 –

podatkowym,

takim

Zwolnienie – Dywidendy wypłacane

przedmiotem

przez spółkę zależną będącą rezydentem

które

na rzecz spółki dominującej niebędącej

podatkowej przewidzianej w art. 5 ust. 1

rezydentem, której bezpośrednimi lub

tej dyrektywy – czyli zwolnienie z poboru

pośrednimi właścicielami są rezydenci

podatku u źródła dywidend wypłaconych

państw

przez spółkę zależną będącą rezydentem

Odesłanie

prejudycjalne

bezpośrednie

–
–

przedsiębiorczości

trzecich

Oszustwo

–

–

Domniemanie

podatkowe,

–

jak

będące

postępowania

uzależniają

spółce

unikanie

przepisom

głównego,

przyznanie

dominującej

korzyści

niebędącej

rezydentem, jeżeli ta spółka dominująca

opodatkowania i nadużycie podatkowe

jest

kontrolowana

pośrednio

4

przez

bezpośrednio
jednego

lub

lub
kilku
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rezydentów

państw

trzecich

–

pod

z głównych celów łańcucha udziałów nie

warunkiem że owa spółka dominująca
udowodni,

Wyrok

iż

głównym

Trybunału

lub

(izba)

było korzystanie z tego zwolnienia.

jednym

z

27 października

dnia

Krupp

GmbH

przeciwko

r.

w

sprawie

restrukturyzacji wspólnotowych przepisów

7 września 2017 r. w sprawie C-465/15,
Hüttenwerke

2003

Mannesmann

ramowych

Hauptzollamt

produktów

dotyczących

opodatkowania

energetycznych

i

energii

elektrycznej należy interpretować w ten

Duisburg

sposób,

że

energia

elektryczna

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

wykorzystywana do zasilania dmuchaw

Opodatkowanie

produktów

przeznaczonych do sprężania powietrza,

energetycznych i energii elektrycznej –

które następnie jest stosowane w wielkim

Dyrektywa

piecu

2003/96/WE

–

Zakres

w

procesie

produkcji

surówki

zastosowania – Artykuł 2 ust. 4 lit. b) –

hutniczej w drodze redukcji chemicznej

Energia elektryczna wykorzystywana

rudy

zasadniczo

elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo

do

celów

redukcji

do

chemicznej – Pojęcie

żelaza,

celów

nie

stanowi

redukcji

„energii

chemicznej”

w rozumieniu tego przepisu.
*) Artykuł 2 ust. 4 lit. b) tiret trzecie
dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia

Polityka socjalna

dnia

Klauzula 5 pkt 1 i 2 – Powrót z urlopu

7 września 2017 r. w sprawie C-174/16,

rodzicielskiego – Prawo do powrotu na

H. przeciwko Land Berlin

to samo miejsce pracy lub do pracy

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

równorzędnej

lub

podobnej

–

Polityka

Zachowanie w niezmienionej formie

społeczna – Dyrektywa 2010/18/UE –

uprawnień nabytych lub nabywanych –

Zmienione

Urzędnik

Odesłanie

dotyczące

prejudycjalne

porozumienie
urlopu

–

ramowe

rodzicielskiego

kraju

związkowego

awansowany jako urzędnik w okresie

–
5
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próbnym na stanowisko kierownicze –

z upływem tego dwuletniego okresu, bez

Uregulowanie

możliwości

rzeczonego

kraju

jego

przedłużenia,

związkowego przewidujące zakończenie

a w konsekwencji zainteresowany zostaje

okresu próbnego z mocy prawa i bez

po powrocie z urlopu rodzicielskiego

możliwości przedłużenia z upływem

przeniesiony

okresu dwóch lat, nawet w wypadku

szczebla – w aspekcie zarówno statusu, jak

nieobecności

i wynagrodzenia – niż to, które zajmował

wynikającej
–

rodzicielskiego

z

urlopu

Niezgodność

na

stanowisko

niższego

przed przyjęciem na ten okres próbny.

–

Wynikające stąd naruszenia tej klauzuli nie

Konsekwencje

mogą być uzasadnione celem okresu
*) Klauzulę 5 pkt 1 i 2 zmienionego

próbnego, który polega na umożliwieniu

Porozumienia ramowego w sprawie urlopu

dokonania oceny zdatności do zajmowania

rodzicielskiego, które stanowi załącznik do

stanowiska kierowniczego podlegającego

dyrektywy Rady 2010/18/UE z dnia

obsadzeniu.

8 marca 2010 r. w sprawie wdrożenia
zmienionego

porozumienia

dotyczącego

ramowego

*) Do sądu odsyłającego należy, w razie

rodzicielskiego

potrzeby z odstąpieniem od stosowania

BUSINESSEUROPE,

uregulowania krajowego, którego dotyczy

urlopu
przez

zawartego

UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej
96/34/WE,

dyrektywę

sprawa

należy

w

postępowaniu

głównym,

ustalenie, zgodnie z wymogami klauzuli

interpretować w ten sposób, że stoi ona na

5 pkt

przeszkodzie

ramowego, które stanowi załącznik do

uregulowaniu

krajowemu

1

zmienionego

takiemu jak to w sprawie w postępowaniu

dyrektywy

głównym,

ostateczny

w okolicznościach takich jak te w sprawie

kierownicze

w postępowaniu głównym dany kraj

spełnienia

związkowy jako pracodawca znajdował się

awans
w służbie

które
na

uzależnia

stanowisko
publicznej

od

Rady

porozumienia

2010/18,

czy

warunku, że wybrany kandydat uprzednio

w

pomyślnie odbędzie na tym stanowisku

umożliwienia zainteresowanej powrotu na

dwuletni okres próbny, oraz zgodnie

jej stanowisko pracy po zakończeniu

z którym to uregulowaniem, w sytuacji gdy

urlopu rodzicielskiego, a jeżeli tak –

taki kandydat przez większą część okresu

zapewnienie, by zostało jej przydzielone

próbnego przebywał – i nadal przebywa –

stanowisko

na urlopie rodzicielskim, rzeczony okres

podobne i zgodne z umową o pracę lub ze

próbny

stosunkiem zatrudnienia, bez uzależniania

kończy

się

z

mocy ustawy
6

sytuacji

obiektywnej

pracy

niemożności

równorzędne

lub
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tego

przydzielenia

uprzedniego

próbny na stanowisku, na które powróciła

przeprowadzenia nowego postępowania

lub które zostało jej na nowo przydzielone,

rekrutacyjnego.

na warunkach zgodnych z wymogami

należy

Do

również

od

rzeczonego

sądu

zapewnienie,

by

wynikającymi

zainteresowana po zakończeniu urlopu

z

klauzuli

5

pkt

2

zmienionego porozumienia ramowego.

rodzicielskiego mogła kontynuować okres

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

Decyzja (Izba) z dnia 20 czerwca 2017 r.

wyroku Trybunału w sprawie Kudła

w sprawie Jan Załuska p. Polsce (skarga

p. Polsce

nr 53491/10) i Marianna Rogalska p.

podstawie tej decyzji 400 skarg zostało

Polsce (skarga nr 72286/10) oraz 398

skreślonych z listy spraw zawisłych przed

innych skarg

Trybunałem.

Artykuł 37 EKPC – skreślenie skarg

W

z listy

Rutkowski i inni Trybunał stwierdził

–

procedura

pilotażowa

–

(skarga

wyroku

nr

30210/96).

pilotażowym

w

Na

sprawie

naruszenie przez Polskę art. 6 ust. 1 (prawo

przewlekłość postępowania

do rzetelnego procesu sądowego) oraz art.
Decyzja

została

wydana

w

ramach

13

(prawo

do

skutecznego

procedury pilotażowej prowadzonej przez

odwoławczego)

Trybunał na podstawie wyroku z dnia 7

praw człowieka i podstawowych wolności

lipca 2015 r. w sprawie Rutkowski i inni p.

w związku z przewlekłością postępowań

Polsce (skargi nr 72287/10, 13927/11 oraz

sądowych oraz

46187/11). Procedura pilotażowa została

skargi

wszczęta przez Trybunał w związku

przewidzianej ustawą z dnia 17 czerwca

z problemem przewlekłości postępowań

2004 r. o skardze na naruszenie prawa

sądowych,

strony

który

Ministerstwo

na

Konwencji

środka

o ochronie

brakiem

skuteczności

przewlekłość

postępowania

do

rozpoznania

sprawy

Sprawiedliwości próbuje rozwiązać od 26

w postępowaniu

października 2000 r., tj. od wydania

prowadzonym lub nadzorowanym przez

7

przygotowawczym
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prokuratora i postępowaniu sądowym bez

kolejna transza skarg, która zostanie

nieuzasadnionej zwłoki (tj. Dz.U. z 2016 r.

przekazana do Trybunału w pierwszej

Nr 178).

połowie lipca br.

W ramach procedury pilotażowej Trybunał

W złożonych deklaracjach jednostronnych

zakomunikował rządowi RP 591 skarg

rząd RP przyznał, że doszło do naruszenia

dotyczących

postępowań

przez Polskę art. 6 ust. 1 oraz art. 13

postępowanie

Konwencji w związku z przewlekłością

sądowych.

przewlekłości
Zawiesił

rozpoznawcze

we

wszystkich

postępowań

tych

sądowych

oraz

brakiem

krajowego

sprawach na okres 2 lat, tj. do dnia

skuteczności

7 października

został

odwoławczego. Rząd zaproponował także

zobowiązany do rozpatrzenia w tym

wypłacenie określonych kwot mających

terminie wszystkich spraw i przedłożenia

zadośćuczynić

w nich stanowisk procesowych.

skarżących. Zobowiązał się również do

2017

r.

Rząd

sytuacji

wprowadzenia

poszczególnych

środków

generalnych

celu

zapobieżenie

Do końca lutego 2017 r. rząd przedłożył

mających

na

Trybunałowi

problemowi

przewlekłości

5

transz

deklaracji

środka

postępowań

jednostronnych (w dniach 7 grudnia 2015

w przyszłości. Jednocześnie rząd wniósł na

r., 3 marca 2016 r., 7 lipca 2016r.,

podstawie art. 37 ust. 1 lit. c Konwencji

3 listopada 2016 r. oraz 28 lutego 2017 r.),

o skreślenie

skarg

obejmujących

w deklaracjach

jednostronnych

łącznie

419

spraw.

Dodatkowo, rząd wnioskował o skreślenie

wymienionych
z

listy

spraw Trybunału.

12 skarg z listy spraw Trybunału z uwagi
na śmierć skarżących (wszystkie te sprawy

Trybunał

zostały skreślone z listy spraw decyzją

rozstrzygnięciu skarżących na dwie grupy.

podzielił

w

swoim

Trybunału z dnia 7 marca 2017 r.).
W przypadku 5 kolejnych spraw rząd

Odnośnie do 270 spraw, w których

wnioskował o skreślenie skarg z listy

skarżący

spraw z innych powodów niż śmierć

finansowe rządu, Trybunał uznał, że doszło

skarżących. Jedna sprawa została przez

do zawarcia ugody stosownie do art. 39

Trybunał skreślona z listy z uwagi na jej

Konwencji.

niepodtrzymywanie

skarżącego.

zadośćuczynienia Trybunał zauważył, że

jest

przez

zaproponowane przez rząd kwoty stanowią

Zagranicznych

50-60% kwot, które zostałyby zasądzone

Obecnie

przez

przygotowywana

Ministerstwo

Spraw

8

zaakceptowali

W zakresie

propozycje

słusznego
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przez sam Trybunał w przypadku, gdyby

jak niniejsza, które obejmują dużą grupę

w Polsce

środek

skarżących

będących

w

postępowań.

sytuacjach,

konieczne

jest

wysokość

jednolitego

podejścia.

nie

przeciwko
Mając

istniał

krajowy

przewlekłości
na

uwadze

przyjęcie

Wobec

Trybunał

są

powyższych 130 skarg z listy spraw na

wystarczające

i

nie

istnieją

jakiekolwiek

względy

dotyczące

poszanowania

praw

człowieka

o

tego

zaproponowanych kwot Trybunał uznał, że
one

zdecydował

podobnych

skreśleniu

podstawie art. 37 ust. 1 lit. c Konwencji.

uzasadniające dalsze rozpatrywanie tych

W swojej decyzji Trybunał odnotował

spraw. W związku z powyższym Trybunał

nowelizację tzw. ustawy o skardze na

zdecydował o skreśleniu 270 skarg z listy

przewlekłość, która weszła w życie w dniu

spraw na podstawie art. 37 ust. 1 lit. b

6 stycznia 2017 r. Celem tej nowelizacji

Konwencji i art. 39 ust. 3 Konwencji.

było

wyeliminowanie

systemowych

dysfunkcji dotyczących funkcjonowania
W odniesieniu do 112 spraw, w których

tego środka krajowego, wskazanych przez

skarżący

Trybunał

odmówili

zaproponowanych

kwot,

przyjęcia
a

także

w wyroku

W szczególności

Trybunał

pilotażowym.
odnotował

w odniesieniu do 18 spraw, w których

wprowadzenie do ustawy bezpośredniego

skarżący nie wypowiedzieli się co do

odwołania do Konwencji jako wzorca

propozycji rządu, Trybunał postanowił

kontrolnego dla sądów krajowych, a także

zakończyć

rozpatrywanie

spraw,

przepisów

akceptując deklaracje jednostronne rządu.

zapobiegających

tzw.

„fragmentacji” postępowań przy ocenie
długości ich trwania.

Trybunał podkreślił, że jego głównym
zadaniem jako międzynarodowego organu

Oceniając natomiast przepisy dotyczące

sądowego jest przede wszystkim ochrona

kwot, które powinny być zasądzane przez

poszanowania praw człowieka, a nie

sąd krajowy w przypadku stwierdzenia

wyczerpująca i drobiazgowa kompensacja

przewlekłości, Trybunał nie przesądził na

strat skarżących. W przeciwieństwie do

tym etapie, czy wprowadzona nowelizacja

krajowych systemów sądowych nacisk

doprowadzi

w działalności Trybunału jest położony na

praktyki orzeczniczej sądów. Trybunał

wydawanie orzeczeń, które ustanawiają

wskazał, że to na sądach krajowych

standardy

ochrony

praw

człowieka

spoczywa

do

oczekiwanej

ciężar

zmiany

stosowania

znowelizowanych przepisów zgodnie ze

w Europie. Dlatego też w sprawach, takich
9
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standardami wynikającymi z orzecznictwa

Rutkowski, w tym inicjatywy legislacyjne,

Trybunału.

wykazał

aktywne

zaangażowanie
W

konkluzjach

decyzji

i odpowiedzialne

w

celu

zaradzenia

systemowym problemom występującym

Trybunał

podkreślił, że rząd, podejmując różne

w krajowym

ustawodawstwie

działania mające na celu implementację

orzecznictwie

sądów,

wyroku

zidentyfikowane przez Trybunał.

pilotażowego

w

sprawie

które

oraz
zostały

Wyrok (Izba) z dnia 20 lipca 2017 r.

wątpliwości co do popełnienia przez

w sprawie Belkacem przeciwko Belgii

skarżącego wykroczenia polegającego na

(skarga nr 34367/14)

publicznym

nawoływaniu

dyskryminacji,
Kasację

Artykuł 10 EKPC – mowa nienawiści –
szariatu

propagowanie

przemocy

oddalono,

a

do

i nienawiści.

sąd

kasacyjny

stwierdził, że skarżący nie ograniczył się

–

do wyrażania swoich poglądów, lecz

niedopuszczalność skargi

w sposób

niebudzący

wątpliwości,

Fouad Belkacem jest obywatelem Belgii.

świadomie

i celowo

Był liderem i rzecznikiem radykalnej

dyskryminacji na tle różnic religijnych, do

organizacji salafickiej „Szariat dla Belgii”

nienawiści i przemocy w stosunku do osób

(Sharia4Belgium), działającej w Belgii do

niebędących muzułmanami.

nawoływał

do

2012 r., kiedy to została rozwiązana za
podżeganie do dyskryminacji, nienawiści,

W skardze do ETPC skarżący powołał się

dżihadu

podstawie

na art. 10 EKPC, twierdząc, że jego

filmach

skazanie stanowiło naruszenie wolności

zamieszczanych na You Tube dotyczących

słowa. Twierdził, że nigdy nie zamierzał

grup

oraz

podburzać innych do nienawiści, przemocy

szariatu. Belkacem został w związku z tym

lub dyskryminacji, lecz po prostu starał się

skazany na dwa lata pozbawienia wolności

propagować

oraz

instancji

Utrzymywał, że jego wypowiedzi były

pozbawienia

przejawem korzystania z wolności słowa

oświadczeń

przemocy

na

składanych

w

nie-muzułmanów

grzywnę.

zmniejszył

Sąd

wymiar

drugiej
kary

swoje

i wyznania,

zawieszenie na okres próby na 5 lat.

zagrożenia dla porządku publicznego.

też,

że

nie

może

być
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stanowiąc

i opinie.

wolności do 1,5 roku, utrzymując jej

Stwierdził

nie

idee

przy

tym
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Trybunał nie zgodził się ze skarżącym
i jednomyślnie

uznał

jego

skargę

za

Trybunał

niedopuszczalną.

przypomniał

wcześniejsze

orzecznictwo, w którym podkreślał, że
nawoływanie do ustanowienia szariatu

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 10

połączone z wezwaniem do stosowania

EKPC,

że

w tym celu przemocy należy uznać za

jest

mowę nienawiści oraz podkreślił, że każde

demokratycznym

państwo członkowskie jest upoważnione

wartością nadrzędną, to jednak ma ona

do stawiania oporu ruchom politycznym

określone granice. Trybunał zauważył, że

opartym

w

fundamentalizmie. Trybunał

ETPC

jakkolwiek

zwrócił

wolność

w społeczeństwie

swoich

uwagę,
słowa

oświadczeniach

skarżący

na

religijnym
zrównał

wzywał do pokonania nie-muzułmanów,

nawoływanie do wprowadzenia za pomocą

„dania im nauczki” i zwalczania ich.

przemocy

Trybunał nie miał wątpliwości co do

o charakterze nazistowskim i rasistowskim.

wyraźnie

Dlatego ETPC odrzucił skargę, uznając że

nienawistnych

poglądów

szariatu

wyrażanych przez F. Belkacema i zgodził

była

się z oceną dokonaną przez sądy krajowe.

Konwencji oraz że skarżący usiłował

W ocenie ETPC taki zażarty i ogólny atak

wypaczyć treść art. 10 EKPC przez użycie

był niezgodny z wartościami tolerancji,

wolności słowa dla celów oczywiście

spokoju

sprzecznych z duchem Konwencji.

niedyskryminacji

społecznego

oraz

wymienionymi

w Konwencji.
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sprzeczna

z

z wypowiedziami

postanowieniami

