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Informacje
 30 maja 2017 r. Rada Ministrów

książki

przyjęła w trybie obiegowym Raport

standardowa minimalna stawka unijna na

z wykonywania wyroków Europejskiego

e-publikacje wynosi 15 proc., a jako że e-

Trybunału Praw Człowieka przez Polskę

booki nie były traktowane na równi

za 2016 r. Jest to już piąty raport roczny

z książkami tradycyjnymi, nie można ich

tej

było obłożyć niższą 5-procentową stawką

opracowany przez Pełnomocnika Ministra

VAT, jaka obowiązuje w przypadku

Spraw

wydań papierowych). Urz. z 2017 r.,

Zagranicznych

postępowań

przed

o materiały

Został

(obecnie

on

poświęcony

tematyce.

elektroniczne.

do

spraw

w

oparciu

ETPC

przedłożone

L 121, s. 39)

przez

poszczególne ministerstwa i inne podmioty

 7 czerwca 2017 r. Komisja Europejska

– w tym NSA – odpowiedzialne za

zarejestrowała

wykonanie

Trybunału,

Obywatelską „Stop extremism”, która ma

uczestniczące w pracach Zespołu ds.

na celu zwalczanie negatywnych skutków

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

ekstremizmu w całej UE. Inicjatorzy chcą,

Opisuje

które

żeby Komisja Europejska przygotowała

Polska wykonała w 2016 r., a także

propozycje legislacyjne pozwalające na

orzeczenia objęte procedurą wykonywania.

walkę z ekstremizmem i jego negatywnymi

Zawiera ponadto szczegółowe informacje

konsekwencjami w granicach całego rynku

na temat

wewnętrznego Wspólnoty. 12 czerwca

orzeczeń

orzeczenia

Trybunału,

wszystkich

i raportów

z

planów działań

wykonania

Europejską

Inicjatywę

wyroków

rozpoczął się roczny okres zbierania

Trybunału przedłożonych przez Polskę do

minimum miliona podpisów poparcia pod

Rady Europy w 2016 r. Prezentuje także

projektem.

decyzje przyjęte w sprawach polskich
Ministrów.

 Od 11 czerwca 2017 r. Ukraińcy którzy

http://www.msz.gov.pl/resource/9e48be81-

mają paszporty biometryczne, będą mogli

8967-4319-a130-70b63ed78d19:JCR

wjechać do krajów członkowskich UE

przez

Komitet

(z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Irlandii)
 2 czerwca 2017 r. Parlament Europejski

bez wizy na 90 dni w ciągu pół roku

przegłosował

w celach biznesowych, turystycznych czy

Komisji

Europejskiej

w sprawie obniżenia stawki VAT na

rodzinnych.
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Zniesienie

obowiązku
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wizowego

nie

z konieczności
warunków

oznacza

zwolnienia

spełnienia

pozostałych

wjazdu

co

było

możliwe

dzięki

wycofaniu

zastrzeżeń przez Wielką Brytanię.

określonych
 20 czerwca 2017 r. w Światowym Dniu

w Kodeksie Granicznym Schengen.

Uchodźcy

w

ramach

regionalnego

 Komisja Europejska formalnie wszczęła

funduszu powierniczego Unii Europejskiej

w dniu 12 czerwca 2017 r. procedurę

w odpowiedzi na kryzys w Syrii przyjęto

przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom

nowe projekty na łączną kwotę 275 mln

w związku „z niewywiązywaniem się tych

euro. Projekty te będą wspierać uchodźców

państw” z decyzji o relokacji uchodźców.

i przeciążone społeczności przyjmujące

Rządy tych państw mają miesiąc na

w Turcji,

wyjaśnienia.

To

postępowanie

w

pierwszy
sprawie

etap

Libanie,

Jordanii,

Iraku,

w regionie Bałkanów Zachodnich oraz

uchybienia

w Armenii.

zobowiązaniom państwa członkowskiego.
 Na szczycie w dniach 22‒23 czerwca
 15 czerwca 2017 r. weszło w życie

2017

rozporządzenie umożliwiające zniesienie

31 stycznia 2018 r. sankcje wobec Rosji

opłat za roaming. Dzięki tym przepisom

i konkretnych

osoby

podróżujące

telefonować,

po

UE

esemesować

i

mogą

przepisy

sektorów

dotyczące

postępowań
ułatwić

r.

przedłużyła

do

rosyjskiej

 Od 26 czerwca 2017 r. wchodzą w życie

zamieszkania (roam like at home).

2017

UE

korzystać

na takich samych zasadach jak w kraju

czerwca

Rada

gospodarki.

z Internetu bez żadnych dodatkowych opłat

 19

r.

swoich

rozpoczęto

upadłościowych,

wierzycielom
pieniędzy,

restrukturyzację.

negocjacje o wyjściu Wielkiej Brytanii

transgranicznych

a

mające

odzyskiwanie
przedsiębiorcom
Rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z Unii Europejskiej, wynikające z art. 50

2015/848 z 20.05.2015 r. w sprawie

(Traktatu o UE). Koordynuję je: ze strony

postępowania upadłościowego zastąpiło

UE – negocjator Michel Barnier, ze strony

dotychczasową regulację ‒ rozporządzenie

brytyjskiej ‒ minister ds. Brexitu David

(WE) nr 1346/2000.

Davis.

 Od 26 czerwca 2017 r. wchodzi w życie

 20 czerwca 2017 r. UE zatwierdziła

również dyrektywa nr 015/849 (czwarta

przegląd swojego wieloletniego budżetu,
3
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dyrektywa w sprawie przeciwdziałania

dziesiątce państw RE z największą liczbą

praniu

niewykonanych wyroków. Treść raportu

pieniędzy).

Obejmuje

ona

zaostrzenie obecnych przepisów, a jej

dostępna:

celem jest zwiększenie skuteczności walki

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef

z praniem pieniędzy i finansowaniem

/Xref-XML2HTML-

terroryzmu.

en.asp?fileid=23772&lang=en.

Dyrektywa

zwiększa

też

Więcej

przejrzystość, aby zapobiegać unikaniu

informacji:

opodatkowania.

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News
/News-View-

 Podczas

sesji

Parlamentarnego

Zgromadzenia
Rady

EN.asp?newsid=6723&lang=2&cat=

Europy

odbywającej się w dniach 26‒30 czerwca

 29 czerwca 2017 r. KE przedstawiła

2017 r., 29 czerwca przegłosowano raport

wstępne koncepcje w sprawie finansów UE

nt.

ETPC,

do 2025 roku. Ma to być otwarcie debaty

sporządzony przez sprawozdawcę Pierre-

na temat nowego wieloletniego budżetu

Yves Le Borgn-a (m.in. na podstawie jego

UE.

implementacji

wyroków

marcowej wizyty w Polsce). Polska – m.in.
po zamknięciu spraw z grupy Fuchs ‒ jest
obecnie 10 (do niedawna 7) w pierwszej

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

 Rozporządzenie

Parlamentu

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie

Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001

transgranicznego przenoszenia na rynku

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku

wewnętrznym usług online w zakresie

towarowego

treści – Tekst mający znaczenie dla EOG

Unii

Europejskiej

(tekst

jednolity) – Tekst mający znaczenie dla

(Dz. Urz. z 2017 r., L 168, s. 1)

EOG (Dz. Urz. z 2017 r., L 154, s. 1)
 Rozporządzenie

 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom)

Parlamentu

2017/1123 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1128

zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom)
4
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nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy

decyzję

2014/512/WPZiB

finansowe na lata 2014–2020 (Dz. Urz.

środków

ograniczających

z 2017 r., L 163, s. 1).

z działaniami

Rosji

dotyczącą
w

związku

destabilizującymi

sytuację na Ukrainie.
 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/1148
z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca

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

Cudzoziemcy

dnia

jednego wniosku o jedno zezwolenie dla

21 czerwca 2017 r. w sprawie C-449/16,

obywateli państw trzecich na pobyt i pracę

Kerly

Wyrok

Trybunału

Del

przeciwko

(izba)

z

Rosario

Martinez

Silva

na terytorium państwa członkowskiego

Istituto

nazionale

della

oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla

previdenza sociale (INPS), Comune di

pracowników

z

Genova

przebywających

państw

legalnie

w

trzecich
państwie

członkowskim należy interpretować w ten
prejudycjalne

–

sposób, że stoi on na przeszkodzie

społeczne

–

uregulowaniu krajowemu takiemu jak

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 –

rozpatrywane w sprawie w postępowaniu

Artykuł 3 – Świadczenia rodzinne –

głównym, na mocy którego obywatel

Dyrektywa 2011/98/UE – Artykuł 12 –

państwa trzeciego, który posiada jedno

Prawo

zezwolenie w rozumieniu art. 2 lit. c) tej

Odesłanie
Zabezpieczenie

do

równego

traktowania

–

Obywatele państw trzecich posiadający

dyrektywy,

jedno zezwolenie

świadczenia takiego jak świadczenie na
rzecz

nie

może

gospodarstw

domowych

co

najmniej

Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia

przewidzianego przez legge n. 448 –

13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury

Misure

di

finanza

małoletnich

z

ze

*) Artykuł 12 dyrektywy Parlamentu

5

trojgiem

korzystać

pubblica

dzieci,

per

la
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stabilizzazione e lo sviluppo (ustawę nr

finansów

448 wprowadzającą przepisy dotyczące

i rozwoju) z dnia 23 grudnia 1998 r.

Wyrok

i Rady

Trybunału

(izba)

z

dnia

publicznych

z

dnia

ustanawiającego

21 czerwca 2017 r. w sprawie C-9/16, A

15

dla

stabilizacji

marca

2006

wspólnotowy

r.

kodeks

zasad regulujących przepływ osób przez
granice (kodeks graniczny Schengen),

Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń
bezpieczeństwa

wolności,

w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem

i

sprawiedliwości – Rozporządzenie (WE)

(WE)

nr 562/2006 – Wspólnotowy kodeks

Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca

zasad regulujących przepływ osób przez

2013 r., należy dokonywać w ten sposób,

granice (kodeks graniczny Schengen) –

że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu

Artykuły 20 i 21 – Przekraczanie granic

prawa

wewnętrznych

rozpatrywane w postępowaniu głównym,

–

Odprawa

na

nr

610/2013

krajowego

takiemu

które

uprawniające do kontrolowania osób

państwa członkowskiego uprawnienie do

w

kilometrów

wspólnej

od

wykonawczej

do

policyjnym

30

ustalania – w strefie 30 kilometrów od

granicy

wspólnej granicy lądowej tego państwa

strefie

członkowskiego

z innymi państwami będącymi stronami
konwencji

organom

jak

terytorium – Uregulowanie krajowe

zatrzymywanych

przyznaje

Parlamentu

będącymi

układu

z

innymi

stronami

państwami
Konwencji

ich

wykonawczej do Układu z Schengen

tożsamości – Uprawnienie do poddania

z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami

osoby

jej

państw Unii Gospodarczej Beneluksu,

wystąpienia

Republiki Federalnej Niemiec i Republiki

z Schengen

w

kontroli

zachowania

celu

niezależnie
bądź

szczególnych

ustalenia

okoliczności

od

Francuskiej

–

w

sprawie

kontroli

Uregulowanie krajowe uprawniające do

znoszenia

stosowania niektórych środków kontroli

granicach, podpisanej w Luksemburgu

tożsamości osób na terenie dworców

w dniu 19 czerwca 1990 r., w celu

kolejowych

uniemożliwienia

lub

na

stopniowego
wspólnych

udaremnienia

nielegalnego wjazdu na terytorium tego
*) Wykładni art. 67 ust. 2 TFUE oraz

państwa członkowskiego, a także w celu

art. 20 i 21 rozporządzenia (WE) nr

przeciwdziałania popełnieniu niektórych

562/2006

Parlamentu

Europejskiego

przestępstw stanowiących zagrożenie dla
6
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bezpieczeństwa granic – tożsamości każdej

policyjnym

osoby, niezależnie od jej zachowania bądź

członkowskiego

wystąpienia szczególnych okoliczności,

przeprowadzania w pociągach i na ternie

chyba

obiektów

uregulowanie

że

to

zawiera

danego

państwa

uprawnienie

kolejowych

tego

do

państwa

unormowania gwarantujące, że praktyczne

członkowskiego kontroli tożsamości osób

wykonywanie tych uprawnień nie będzie

lub dokumentów uprawniających je do

miało skutku równoważnego z odprawą

przekraczania

graniczną, czego zbadanie należy do sądu

krótkoterminowego

odsyłającego.

i przesłuchiwania ich w tym celu, jeżeli

granicy,

a

także

do

zatrzymywania

podstawą

tych

*) Wykładni art. 67 ust. 2 TFUE oraz

informacje

lub

art. 20 i 21 rozporządzenia nr 562/2006,

granicznej, pod warunkiem że przepisy

w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem

państwa

nr 610/2013, należy interpretować w ten

szczegółowe

sposób, że nie stoją one na przeszkodzie

regulujące przeprowadzanie tych kontroli,

uregulowaniu prawa krajowego takiemu

tak aby ograniczyć ich intensywność,

jak

częstotliwość

rozpatrywane

głównym,

które

w

postępowaniu

przyznaje

organom

kontroli

są

istotne

doświadczenie

policji

członkowskiego
zasady

i

przewidują

i

ograniczenia

selektywność,

czego

zbadanie należy do sądu odsyłającego.

Niedyskryminacja/obywatelstwo

dnia

członkowskim urodzenia poza zwykłym

8 czerwca 2017 r. w sprawie C-541/15,

pobytem – Nazwisko odpowiadające

Mircei Floriana Freitag

nazwisku

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

rodowemu

–

Wniosek

o wpisanie tego nazwiska do akt stanu
Odesłanie

prejudycjalne

cywilnego

–

państwa

członkowskiego

Obywatelstwo Unii – Artykuł 21 TFUE

zamieszkania – Oddalenie tego wniosku

– Swoboda przemieszczania się i pobytu

–

w państwach członkowskich – Obywatel

podczas zwykłego pobytu – Istnienie

posiadający jednocześnie obywatelstwo

w prawie krajowym innych procedur

państwa członkowskiego zamieszkania

w celu uznania tego samego nazwiska

i państwa członkowskiego urodzenia –
Zmiana

nazwiska

w państwie
7

Powód

–Brak

nabycia

nazwiska
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*)

Wykładni

art.

21

TFUE

podstawie

należy

przepisu

dokonywać w ten sposób, że stoi on na

uzależniającego

przeszkodzie

takiego

temu,

by

urząd

stanu

wpisu

prawa

krajowego

możliwość

uzyskania

poprzez

złożenie

cywilnego państwa członkowskiego mógł

oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego

odmówić uznania i wpisania do akt stanu

od przesłanki nabycia tego nazwiska

cywilnego nazwiska nabytego zgodnie

podczas zwykłego pobytu w tym innym

z prawem przez obywatela tego państwa

państwie

w innym

członkowskiego
członkowskim,

którego

członkowskim,

chyba

że

państwie

w prawie krajowym istnieją inne przepisy

obywatelstwo

umożliwiające skuteczne uznanie tego

również posiada, i które to nazwisko

nazwiska.

odpowiada jego nazwisku rodowemu, na

Ochrona środowiska

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

czynna – Dyrektywa 2000/60/WE –

dnia

1 czerwca 2017 r. w sprawie C-529/15,

Artykuł

Gert Folk

skuteczność

Odesłanie

za

ust.

7

–

Bezpośrednia

–

*) Artykuł 17 dyrektywy 2004/35/WE

środowisko

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21

prejudycjalne

Odpowiedzialność

4

naturalne – Dyrektywa 2004/35/WE –

kwietnia

Artykuł 17 – Zastosowanie w czasie –

odpowiedzialności

Eksploatacja

w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania

elektrowni

uruchomionej

wodnej

przed

szkodom

terminem

transpozycji tej dyrektywy – Artykuł 2

naturalnemu,

pkt

Parlamentu

1

lit.

b)

–

Pojęcie

wyrządzonych

„szkód

2004

r.

w

za

wyrządzonym
zmienionej
Europejskiego

sprawie
środowisko

środowisku
dyrektywą
i

Rady

2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.,

środowisku
prawa

należy interpretować w ten sposób, że z

krajowego wyłączające wszelkie szkody

zastrzeżeniem weryfikacji spoczywających

objęte pozwoleniem – Artykuł 12 ust. 1 –

na sądzie odsyłającym dyrektywa ta ma

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

zastosowanie ratione temporis do szkód

w sprawach

środowiska

wyrządzonych środowisku naturalnemu,

naturalnego – Legitymacja procesowa

które wystąpiły po dniu 30 kwietnia

naturalnemu”

–

Przepisy

dotyczących

8
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2007 r., ale które zostały spowodowane

dyrektywy

eksploatacją

Europejskiego

instalacji,

która

uzyskała

2000/60/WE
i

Parlamentu

Rady

z

dnia

pozwolenie wodnoprawne i została oddana

23 października 2000 r. ustanawiającej

do użytku przed tą datą.

ramy

wspólnotowego

działania

w dziedzinie polityki wodnej, sąd krajowy
*)

Dyrektywę

2004/35,

zmieniona

nie jest zobowiązany do tego, by samemu

dyrektywą 2009/31, a w szczególności jej

badać, czy warunki przewidziane w tym

art. 2 pkt 1 lit. b), należy interpretować

przepisie

zostały

w ten sposób, że sprzeciwia się ona

ustalenia,

czy

prawa

przepisowi

krajowego,

który

wyrządzone

spełnione,
występują

celem
szkody

naturalnemu

środowisku

wyklucza w sposób ogólny i automatyczny

w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b) dyrektywy

zakwalifikowanie

2004/35, zmienionej dyrektywą 2009/31.

znaczący

szkód

negatywny

mających
wpływ

na

ekologiczny, chemiczny lub ilościowy stan

*) Artykuły 12 i 13 dyrektywy 2004/35,

lub ekologiczny potencjał danych wód jako

zmienionej dyrektywą 2009/31, należy

„szkód

interpretować

wyrządzonych

środowisku

w

ten

sposób,

że

naturalnemu”, z tego tylko powodu, że

sprzeciwiają się one przepisowi prawa

szkody te są objęte pozwoleniem wydanym

krajowego takiemu jak ten w postępowaniu

na podstawie tego prawa krajowego.

głównym, który nie pozwala uprawnionym
do rybactwa na wszczęcie procedury

*) W wypadku gdy pozwolenie zostało

odwoławczej

wydane

na

krajowych

bez

dotyczącej

szkód

podstawie

przepisów

wyrządzonych środowisku naturalnemu

zbadania

warunków

w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b) tej

określonych w art. 4 ust. 7 lit. a)–d)

dyrektywy.

Wyrok

dnia

Dyrektywa 2009/28/WE – Artykuł 18

22 czerwca 2017 r. w sprawie C-549/15,

ust. 1 – System „bilansu masy” mający

E.ON Biofor Sverige AB przeciwko

na celu zapewnienie, by biogaz spełniał

Statens energimyndighet

przepisane kryteria zrównoważonego

Trybunału

(izba)

z

rozwoju – Ważność – Artykuły 34 TFUE
Odesłanie prejudycjalne – Wspieranie

i

energii

–

ustanawiające wymóg, by bilans masy

Biopaliwa stosowane w transporcie –

został dokonany w obszarze o wyraźnie

ze

źródeł

odnawialnych

9

114

TFUE

–

Przepisy

krajowe
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wyznaczonej
właściwego

granicy

–

dyrektywy tej dyrektywy i przeznaczonego

Praktyka

organu

do wykorzystania jako biopaliwo.

krajowego

dopuszczająca, że przesłanka ta może
zrównoważony

*) Artykuł 34 TFUE należy interpretować

biogaz jest transportowany poprzez

w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie

krajową sieć gazową – Wydany przez

nakazowi takiemu jak nakaz rozpatrywany

wspomniany organ nakaz wykluczający,

w postępowaniu głównym, w którym to

by przesłanka ta mogła być spełniona w

nakazie

przypadku przywozu zrównoważonego

wykluczyć, by podmiot gospodarczy mógł

biogazu z innych państw członkowskich

wdrożyć

poprzez połączone krajowe sieci gazowe

w rozumieniu art. 18 ust. 1 dyrektywy

– Swobodny przepływ towarów

2009/28

być spełniona, jeżeli

organ

krajowy

system

w

zamierza

bilansu

odniesieniu

zrównoważonego

masy

do
biogazu

*) Artykuł 18 ust. 1 dyrektywy Parlamentu

transportowanego

Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia

połączonych krajowych sieci gazowych, na

23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania

podstawie przepisu przyjętego przez ten

stosowania energii ze źródeł odnawialnych

organ, zgodnie z którym taki bilans masy

zmieniającej i w następstwie uchylającej

powinien zostać spełniony „w obszarze

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

o wyraźnie wyznaczonej granicy”, podczas

należy interpretować w ten sposób, że jego

gdy wspomniany organ dopuszcza na

celem nie jest nałożenie na państwa

podstawie tego przepisu, by system bilansu

członkowskie

masy mógł być wdrożony w odniesieniu

obowiązku

dopuszczenia

za

pośrednictwem

przywozu poprzez ich połączone krajowe

do

sieci gazowe zrównoważonego biogazu

transportowanego

za

spełniającego kryteria zrównoważonego

krajowej

gazowej

rozwoju

członkowskiego tego organu.

ustanowione

w

art.

Trybunału

(izba)

17

tej

zrównoważonego

sieci

biogazu
pośrednictwem
państwa

Podatki

Wyrok

z

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

1 czerwca 2017 r. w sprawie C-571/15,

Podatek od wartości dodanej (VAT) –

Wallenborn Transports SA przeciwko

Procedura tranzytu zewnętrznego –

Hauptzollamt Gießen

Przewóz
10

towarów

przez

port
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wolnocłowy znajdujący się w państwie

przywozu nie staje się wymagalny, jeżeli

członkowskim – Przepisy tego państwa

towar

wyłączające

członkowskiego
wolnocłowe

z jego

ów

nie

wszedł

do

obrotu

gospodarczego Unii Europejskiej, czego

porty

ustalenie należy do sądu odsyłającego.

jurysdykcji

podatkowej – Usunięcie spod dozoru
celnego – Powstanie długu celnego

*)

Artykuł 71

i wymagalność VAT

dyrektywy

ust. 1

akapit

2006/112,

drugi

zmienionej

dyrektywą 2007/75, należy interpretować
*) Artykuł 61 akapit pierwszy i art. 71

w ten sposób, że jeżeli dług celny powstaje

ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy Rady

na mocy art. 203 rozporządzenia Rady

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

(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października

w sprawie wspólnego systemu podatku od

1992 r.

ustanawiającego

Wspólnotowy

wartości dodanej, zmienionej dyrektywą

kodeks

celny,

zmienionego

20 grudnia

rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006

2007 r., należy interpretować w ten sposób,

z dnia 20 listopada 2006 r., i jeżeli ze

że odesłanie do „jedn[ej] z procedur lub

względu

sytuacji, o których mowa w art. 156” owej

w postępowaniu

dyrektywy, obejmuje wolne obszary celne.

jest, że dług ten skutkuje powstaniem

Rady

2007/75/WE

z dnia

na

okoliczności
głównym

w zakresie

zobowiązania

sporu

wykluczone

podatku

od

*) Artykuł 71 ust. 1 dyrektywy 2006/112,

wartości dodanej, nie można zastosować

zmienionej dyrektywą 2007/75, należy

art. 204

interpretować w ten sposób, że usunięcie

w celu

towaru spod dozoru celnego w wolnym

powodującego powstanie zobowiązania do

obszarze

zapłaty tego podatku.

celnym

wystąpienia

nie

prowadzi

do

zdarzenia

powodującego

powstanie

zobowiązania

podatkowego,

a podatek

od

dodanej

wartości

tego

rozporządzenia

uzasadnienia

jedynie
zdarzenia

od

dnia

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 56

8 czerwca 2017 r. w sprawie C-580/15,

TFUE – Artykuł 36 Porozumienia

Maria Eugenia Van der Weegen, Miguel

o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Juan Van der Weegen, Anna Pot

–

przeciwko Belgische Staat

dochodowy – Zwolnienie podatkowe dla

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

11

Przepisy

podatkowe

–

Podatek
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odsetek

wypłacalnych

spełniające

przez

określone

przedmiotem

banki

postępowania

wprowadzających

przesłanki

głównego,

krajowy

reżim

ustawowe – Dyskryminacja pośrednia –

zwolnienia

Banki z siedzibą w Belgii oraz banki

w jakim, jakkolwiek reżim ów znajduje

z siedzibą

jednolite

w

innym

państwie

podatkowego,

zastosowanie

z depozytów

członkowskim

w

do

zakresie,

dochodów

oszczędnościowych

w

instytucjach świadczących usługi bankowe
z siedzibą w Belgii lub w innym państwie
*) Artykuł 56 TFUE oraz art. 36

członkowskim EOG, ustanawia on warunki

Porozumienia o Europejskim Obszarze

dostępu do belgijskiego rynku bankowego

Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.

względem

należy interpretować w ten sposób, że

w innych państwach członkowskich, czego

sprzeciwiają

się

one

usługodawców

z

siedzibą

zbadanie należy do sądu odsyłającego.

obowiązywaniu

krajowych przepisów takich jak będące

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

sprzeciwiają się przepisom krajowym,

dnia

14 czerwca 2017 r. w sprawie C-38/16,

takim

Compass Contract Services Limited

postępowania głównego, które, w ramach

przeciwko

skrócenia terminu przedawnienia, z jednej

Commissioners

for

Her

jak

będące

przedmiotem

strony, wniosków o zwrot nienależnie

Majesty’s Revenue and Customs

zapłaconego podatku od wartości dodanej,
Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

a z drugiej strony, wniosków o odliczenie

wartości

Zwrot

naliczonego podatku od wartości dodanej,

nienależnie zapłaconego VAT – Prawo

przewidują różne okresy przejściowe, tak

do odliczenia VAT – Sposoby – Zasada

że

równego

dodanej

neutralności
skuteczności

(VAT)

traktowania
podatkowej
–

Przepis

–

wnioski

i

zasada

trzymiesięcznych

–

Zasada

rozliczeniowych

dotyczące

dwóch
okresów

podlegają

różnym

terminom przedawnienia w zależności od

krajowy

tego, czy dotyczą zwrotu nienależnie

ustanawiający termin przedawnienia

zapłaconego podatku od wartości dodanej,
*)

Zasady

neutralności

czy odliczenia naliczonego podatku od

podatkowej,

równego traktowania i skuteczności nie

wartości dodanej.

12
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dnia

*) Artykuł 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy

14 czerwca 2017 r. w sprawie C-26/16,

2006/112 należy interpretować w ten

Santogal M-Comércio e Reparação de

sposób, że nie można odmówić zwolnienia

Automóveis Lda przeciwko Autoridade

dostawy

Tributária e Aduaneira

w państwie członkowskim dostawy z tego

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

nowego

transportu

środka

tylko względu, że ów środek transportu był
tymczasowo

zarejestrowany

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

jedynie

wartości rynkowej (VAT) – Dyrektywa

w państwie członkowskim przeznaczenia.

2006/112/WE – Artykuł 138 ust. 2 lit. a)
–

Warunki

*) Artykuł 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy

zwolnienia

2006/112

wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego
środka

transportu
nabywcy

zamieszkania
członkowskim

sprzeciwia

się

temu,

by

–

Miejsce

sprzedawca nowego środka transportu,

w

państwie

przetransportowanego przez nabywcę do

przeznaczenia

innego

–

państwa

członkowskiego

Tymczasowa rejestracja w państwie

i tymczasowo zarejestrowanego w tym

członkowskim przeznaczenia – Pojęcie

państwie, był później zobowiązany do

oszustwa podatkowego – Dobra wiara

uiszczenia podatku od wartości dodanej,

płatnika

gdy nie jest wykazane, że rejestracja

–

Obowiązek

staranności

tymczasowa wygasła, i że ów podatek

sprzedawcy

został lub zostanie uiszczony w państwie
*) Artykuł 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy

członkowskim przeznaczenia.

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu

*) Artykuł 138 ust. 2 lit. a) dyrektywy

podatku od wartości dodanej sprzeciwia

2006/112

się temu,

prawa, proporcjonalności

by

przepisy

uzależniały zastosowanie

krajowe

oraz

zasady

pewności
i

ochrony

zwolnienia

uzasadnionych oczekiwań sprzeciwiają się

wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego

temu, by sprzedawca nowego środka

środka transportu od przesłanki posiadania

transportu,

przez nabywcę tego środka transportu

nabywcę

siedziby

członkowskiego

lub

miejsca

zamieszkania

przetransportowanego
do

innego
i

przez

państwa
tymczasowo

w państwie członkowskim przeznaczenia

zarejestrowanego w tym państwie, był

rzeczonego środka transportu.

później

zobowiązany

do

uiszczenia

podatku od wartości dodanej w przypadku
13
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oszustwa podatkowego popełnionego przez

znajdujących się w jego mocy w celu

nabywcę,

oparciu

uniknięcia udziału w tym oszustwie. Do

zostanie

sądu odsyłającego należy weryfikacja, czy

wykazane, że ów sprzedawca wiedział lub

ma to miejsce na podstawie ogólnej oceny

powinien był wiedzieć, iż transakcja

wszystkich

dowodów

stanowiła

faktycznych

sprawy

chyba

o obiektywne

w

że

okoliczności

część

składową

oszustwa

popełnionego przez nabywcę, i że nie

i

okoliczności

w

postępowaniu

głównym.

podjął on wszelkich racjonalnych środków

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

*)

dnia

Wykładni

art.

45

TFUE

należy

22 czerwca 2017 r. w sprawie C-20/16,

dokonywać w ten sposób, że stoi on na

Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel

przeszkodzie

przeciwko Finanzamt Offenburg

członkowskiego, takim jak rozpatrywane

przepisom

państwa

w postępowaniu głównym, na których
Odesłanie prejudycjalne – Swobodny

podstawie

przepływ

Dochody

zamieszkania

państwie

członkowskim

pracowników

otrzymywane

w

–

innym

zamieszkania

–

mający

w
i

tym

miejsce
państwie

pracujący

na

rzecz

administracji publicznej innego państwa

członkowskim niż państwo członkowskie
miejsca

podatnik

członkowskiego nie może odliczyć od

Metoda

podatku

dochodowego

zwolnienia z zastrzeżeniem progresji

podstawy

w państwie

miejsca

w państwie członkowskim swego miejsca

na

zamieszkania składek na ubezpieczenie

na

emerytalne i na ubezpieczenie zdrowotne,

potrącane

potrąconych ze swego wynagrodzenia

zamieszkania
ubezpieczenie
ubezpieczenie

członkowskim
–

Składki

emerytalne
zdrowotne

i

z dochodów otrzymywanych w innym

w państwie

państwie członkowskim niż państwo

w odróżnieniu

członkowskie miejsca zamieszkania –

składek

Odliczenie tych składek – Warunek

zabezpieczenia

dotyczący

członkowskiego

braku

bezpośredniego

miejsca
od

zatrudnienia,
porównywalnych

odprowadzanych

do

społecznego
swego

systemu
państwa
miejsca

związku z przychodami zwolnionymi od

zamieszkania w sytuacji, gdy na podstawie

podatku

umowy

o

opodatkowania

unikaniu
pomiędzy

podwójnego
oboma

państwami członkowskimi wynagrodzenie
14
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nie

powinno

w państwie

być

opodatkowane

członkowskim

po prostu stawkę podatkową mającą

miejsca

zastosowanie do innych dochodów.

zamieszkania pracownika i gdy powiększa

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

budowlanych – Zwolnienie na rzecz

27 czerwca 2017 r. w sprawie C-74/16,

nieruchomości Kościoła katolickiego

Congregación
Provincia

de

Escuelas

Betania

Pías
*) Zwolnienie podatkowe takie jak to

przeciwko

będące

Ayuntamiento de Getafe

przedmiotem

sporu

w

postępowaniu głównym, z którego to
Pomoc

zwolnienia korzysta kongregacja należąca

państwa – Artykuł 107 ust. 1 TFUE –

do Kościoła katolickiego w odniesieniu do

Pojęcie „pomocy państwa” – Pojęcie

robót

„przedsiębiorstwa”

przeznaczonym

Odesłanie

prejudycjalne

gospodarczej”

–

i

–

„działalności

Inne

wykonanych
do

w

budynku
prowadzenia

działalności niemającej ściśle religijnego

przesłanki

stosowania art. 107 ust. 1 TFUE –

celu,

Artykuł 108 ust. 1 i 3 TFUE – Pojęcia

wyrażonym w art. 107 ust. 1 TFUE, jeżeli

„pomocy istniejącej” i „nowej pomocy”

działalność ta ma charakter gospodarczy

– Umowa z dnia 3 stycznia 1979 r.

oraz w zakresie, w jakim ma ona taki

zawarta między Królestwem Hiszpanii

charakter, czego sprawdzenie należy do

a Stolicą Apostolską – Podatek

sądu odsyłającego.

konstrukcji,

Wyrok

instalacji

Trybunału

(izba)

i

od

może

być

objęte

zakazem

robót

z

dnia

Świadczenie

usług

bezpośrednio

29 czerwca 2017 r. w sprawie C-288/16,

związane z eksportem lub importem

„L.Č.” IK przeciwko Valsts ieņēmumu

towarów – Pojęcie

dienests
*) Artykuł 146 ust. 1 lit. e) dyrektywy
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada

2006/112/WE – Podatek od wartości

2006 r. w sprawie wspólnego systemu

dodanej (VAT) – Artykuł 146 ust. 1

podatku

lit. e) – Zwolnienia w eksporcie –

interpretować w ten sposób, że zwolnienie
15

od

wartości

dodanej

należy
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z podatku przewidziane w tym przepisie

polegającej na przewozie towarów do

nie ma zastosowania do świadczenia usług,

państw trzecich, gdy usługi te nie są

takiego jak rozpatrywane w postępowaniu

świadczone

głównym,

nadawcy lub odbiorcy tych towarów.

dotyczącego

transakcji

bezpośrednio

na

rzecz

Rolnictwo

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 8

czynnych należy interpretować w ten

czerwca 2017 r. w sprawie C-293/16,

sposób, że przewidziana w nim data 31

Sharda

przeciwko

grudnia 2008 r. odpowiada – w odniesieniu

Administración del Estado, Syngenta

do dopuszczonego już środka ochrony

Agro SA

roślin zawierającego jedną z substancji

Europe

BVBA

czynnych wymienionych w załączniku do
Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo –

tej dyrektywy – ostatecznemu terminowi,

Wprowadzanie

przed

do

obrotu

środków

upływem

którego

wszystkie

ochrony roślin – Dyrektywa 2008/69/WE

substancje czynne zawarte w rzeczonym

– Artykuł 3 ust. 2 – Procedura ponownej

środku ochrony roślin, inne niż substancje

oceny

czynne wymienione w załączniku do

przez

państwa

członkowskie

dyrektywy

dopuszczonych środków ochrony roślin
–

Termin

–

Rozbieżności

2008/69,

powinny

zostać

wpisane do wykazu znajdującego się w

między

załączniku I do dyrektywy Rady 91/414 z

wersjami językowymi

dnia

15

lipca

1991

r.

dotyczącej

*) Artykuł 3 ust. 2 akapit pierwszy

wprowadzania do obrotu środków ochrony

dyrektywy Komisji 2008/69/WE z dnia

roślin, aby powstało zobowiązanie do

1 lipca 2008 r. zmieniającej dyrektywę

dokonania ponownej oceny tego środka

Rady 91/414/EWG w celu włączenia do

przewidzianej w tym art. 3 ust. 2 akapit

niej

pierwszy.

klofentezyny,

difenokonazolu,
imazachinu,

dikamby,
diflubenzuronu,

lenacylu,

oksadiazonu,

pikloramu i pyriproksyfenu jako substancji
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Wyrok

Trybunału

(izba)

z

rynków

dnia

produktów

rolnych

oraz

14 czerwca 2017 r. w sprawie C-422/16,

uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)

Verband

nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr

Sozialer

Wettbewerb

e.V.

1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 należy

przeciwko TofuTown.com GmbH.

dokonywać w taki sposób, że przepisy te
Odesłanie prejudycjalne – Wspólna

stoją na przeszkodzie temu, by nazwa

organizacja rynków produktów rolnych

„mleko” oraz nazwy, które rozporządzenie

– Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 –

to zastrzega wyłącznie dla przetworów

Artykuł78 i część III załącznika VII –

mlecznych, były stosowane do oznaczania

Decyzja

Definicje,

– dla celów wprowadzania do obrotu lub

oznaczenia i opisy handlowe – „Mleko”

reklamy – wyrobów wyłącznie roślinnego

i „przetwory

Nazwy

pochodzenia, nawet wówczas, gdy nazwy

stosowane do promocji i wprowadzania

te są uzupełnione wyjaśnieniem lub opisem

do obrotu żywności wyłącznie roślinnego

wskazującym na roślinne pochodzenie

pochodzenia

danego produktu, chyba że produkt ten jest

2010/791/UE

–

mleczne”

–

wymieniony w załączniku I do decyzji
*) Wykładni art. 78 ust. 2 i części III

Komisji 2010/791/UE z dnia 20 grudnia

załącznika

rozporządzenia

2010 r. zawierającej wykaz produktów,

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

o których mowa w pkt III.1 akapit drugi

1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

załącznika XII do rozporządzenia Rady

ustanawiającego

(WE) nr 1234/2007.

VII

do

wspólną

organizację

Swoboda świadczenia usług

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dnia

Artykuł

56

TFUE

–

Swobodne

14 czerwca 2017 r. w sprawie C-685/15,

świadczenie usług – Gry hazardowe –

Online Games Handels GmbH, Frank

Ograniczające

Breuer, Nicole Enter, Astrid Walden

członkowskiego

przeciwko

administracyjne o charakterze karnym

Landespolizeidirektion

Oberösterreich

przepisy
–

państwa
Sankcje

– Nadrzędne względy interesu ogólnego
–

Proporcjonalność
Unii

–

Karta

praw

Europejskiej

–

Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 49

podstawowych

TFUE – Swoboda przedsiębiorczości –

Artykuł 47 – Prawo do skutecznej
17
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zgodności

ochrony sądowej – Przepisy krajowe

sprawę

nakładające

przepisów

na
z

ustalenia

sądy

urzędu

rozpatrywanych

obowiązek

prawem

ograniczających

Unii
jedną

z podstawowych swobód unijnych, takich

okoliczności

w

z

jak

ramach

swoboda

przedsiębiorczości

lub

postępowania karno-administracyjnego

swoboda świadczenia usług wewnątrz

– Zgodność

Unii,

jest

zobowiązany

do

ustalenia

z urzędu okoliczności zawisłej przed nim
w

ramach

badania

istnienia

*) Biorąc pod uwagę art. 47 Karty praw

sprawy

podstawowych Unii Europejskiej, art. 49

wykroczenia

i 56 TFUE, w rozumieniu nadanym im

warunkiem że przepisy takie nie prowadzą

w szczególności przez wyrok z dnia 30

do

kwietnia 2014 r., Pfleger i in. (C-390/12,

zobowiązany do zastąpienia właściwych

EU:C:2014:281),

organów danego państwa członkowskiego,

powinny

być

sytuacji,

administracyjnego,

w

której

sąd

ten

pod

jest

interpretowane w ten sposób, że nie

których

sprzeciwiają się one krajowym przepisom

koniecznych

proceduralnym,

wspomnianemu sądowi na sprawdzenie,

zgodnie

z

którymi

zadaniem

w ramach postępowań administracyjnych

czy

to

o charakterze karnym sąd rozpatrujący

uzasadnione.

jest

przedstawienie

dowodów

pozwalających

ograniczenie

swobód

jest

dnia

*) Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 97/67/WE

15 czerwca 2017 r. w sprawie C-368/15,

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Ilves Jakelu Oy

15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług
Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

pocztowych

97/67/WE – Artykuł 9 – Swobodne

jakości

świadczenie usług – Usługi pocztowe –

Parlamentu

Pojęcie usługi powszechnej i wymagań

2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r.,

podstawowych

należy interpretować w ten sposób, że

–

Zezwolenia

ogólne

Wspólnoty oraz poprawy

usług,

zmienionej

Europejskiego

dyrektywą
i

Rady

na

usługi przesyłek pocztowych takie jak

pocztowych

rozpatrywane w postępowaniu głównym

w wykonaniu umów wynegocjowanych

nie są objęte usługą powszechną, jeżeli nie

indywidualnie – Nałożone warunki

stanowią one ciągłego świadczenia usług

i indywidualne

–

świadczenie

usług

Zezwolenie

pocztowych o określonej jakości we
18
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wszystkich punktach danego obszaru, po

*) Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy 97/67,

przystępnych

zmienionej

cenach

użytkowników.

dla

wszystkich
usług

Świadczenie

dyrektywą

interpretować

w

2008/6,

ten

należy

sposób,

że

przesyłek pocztowych nieobjęte usługą

świadczenie usług pocztowych nieobjętych

powszechną może zostać objęte jedynie

usługą powszechną może zostać poddane

obowiązkiem

wymaganiom takim jak te wskazane w art.

uzyskania

zezwolenia

ogólnego.

9 ust. 2 akapit drugi tiret drugie tej
dyrektywy, ze zmianami.

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

dyskryminujące operatorów posiadających

dnia

22 czerwca 2017 r. w sprawie C-49/16,

siedziby

Unibet International Ltd. przeciwko

członkowskich lub jeśli przewiduje ono

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi

przepisy niedyskryminujące, stosowane

Hivatal

jednak

w

w

innych

sposób

wykonywane

państwach

nieprzejrzysty

w

sposób,

lub
który

Odesłanie prejudycjalne – Swoboda

uniemożliwia lub utrudnia kandydaturę

świadczenia usług – Ograniczenia –

niektórych

Przesłanki

udzielenia

urządzanie

gier

Praktyczna

koncesji

losowych

niemożliwość

online

oferentów
w

siedziby

na

posiadających

innych

państwach

członkowskich.

–

uzyskania

takiego zezwolenia przez operatorów

*)

prywatnych

dokonywać w taki sposób, że stoi on na

posiadających

siedziby

Wykładni

art.

przeszkodzie

w innych państwach członkowskich

56

TFUE

sankcjom,

należy

takim

jak

rozpatrywane w postępowaniu głównym,
*)

Wykładni

art.

56

TFUE

należy

nałożonym

z

powodu

naruszenia

dokonywać w taki sposób, że stoi on na

ustawodawstwa

przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu

ustanawiającego

takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu

i zezwoleń na urządzanie gier losowych

głównym, które ustanawia system koncesji

jeżeli omawiane ustawodawstwo krajowe

i zezwoleń na urządzanie gier losowych

okazuje

online,

postanowieniem.

jeżeli

zawiera

ono

przepisy

19

się

krajowego,

być

system

sprzeczne

koncesji

z

tym
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Zamówienia publiczne

dnia

*) Artykuł 2 i art. 23 ust. 2 i 8 dyrektywy

8 czerwca 2017 r. w sprawie C-296/15,

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i

Medisanus d.o.o. przeciwko Splošna

Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie

Bolnišnica Murska Sobota

koordynacji procedur udzielania zamówień

Wyrok

Trybunału

(izba)

z

publicznych na roboty budowlane, dostawy
Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia

i usługi, jak również art. 34 TFUE

publiczne

–

w związku

stosowane

u

Produkty
ludzi

–

lecznicze

z

art.

36

TFUE

należy

interpretować w ten sposób, że stoją one na

Dyrektywa

2004/18/WE – Artykuł 2 i art. 23 ust. 2

przeszkodzie

obowiązywaniu

i 8 – Artykuły 34 i 36 TFUE – Przetarg

specyfikacji

warunków

publiczny na zaopatrzenie szpitala –

w przetargu publicznym, który zgodnie z

Uregulowanie krajowe zobowiązujące

ustawodawstwem państwa członkowskiego

do priorytetowej dostawy do szpitali

instytucji

produktów leczniczych wytworzonych

produkty lecznicze z osocza, będące

z krajowego osocza – Zasada równego

przedmiotem

traktowania

publicznego, były wytworzone z osocza

zamawiającej

zamówienia

wymaga,

tego

pozyskanego

w

warunku

by

zamówienia

tym

państwie

członkowskim.

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

Wyrok (Izba) z dnia 30 maja 2017 r.

Skarżący to w większości osoby związane

w sprawie Davydov i inni przeciwko

z opozycyjną partią „Sprawiedliwa Rosja”

Rosji (skarga nr 75947/11)

(Spraverdlivaya Rossiya – SR). W skardze
do ETPC zarzucili oni władzom krajowym,

Naruszenie art. 3 Protokołu 1 do EKPC

że w grudniu 2011 r. doszło do poważnych

– prawo do wolnych wyborów

nieprawidłowości
w lokalnych
20

i

w

liczeniu

krajowych

głosów
wyborach
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w Sankt

Petersburgu,

a

także

formalnych.

brak

Zdaniem

skarżących

ich

stanowiło to naruszenie ich prawa do

zarzutów przez właściwe organy krajowe.

wolnych wyborów, chronionego w art. 3

Zdaniem

Protokołu 1 do Konwencji.

skutecznego

odniesienia

się

do

skarżących

wyniki

z kilkudziesięciu obwodów wyborczych,
na skutek ponownego przeliczenia głosów,

Trybunał stwierdził, że co do zasady ocena

zostały sfałszowane na korzyść partii

procesu liczenia głosów jest dokonywana

rządzącej „Jedna Rosja” (Yedinaya Rossiya

w sposób łagodny (ang. mild level of

– ER). Skarżący zwrócili uwagę na liczne

scrutiny), ponieważ Trybunał zdaje sobie

manipulacje w przebiegu wyborów oraz

sprawę z kompleksowości organizacji

w liczeniu głosów, w wyniku których

wyborów. Zaangażowane w nią jest wiele

zawyżono liczbę głosów oddanych na ER,

osób, co powoduje, że może dojść do

a zaniżono partiom opozycyjnym, w tym

pewnych nieprawidłowości. Ich pojawienie

SR. Skargi wyborcze i inne pisma składane

się nie musi oznaczać automatycznie, że

na poziomie krajowym – do Państwowej

wybory

Komisji Wyborczej, prokuratury, sądów

w sytuacji,

i Sądu Najwyższego – nie przyniosły

podstawowe zasady prawa wyborczego,

rezultatu mimo dowodów w postaci kopii

jak równość, przejrzystość, bezstronność

protokołów

komisji

i niezależność organów wyborczych. Do

wyborczych, które zawierały inne wyniki

naruszenia prawa do wolnych wyborów

głosowania

oficjalnie

może dojść wtedy, gdy nieprawidłowości

raportów

występujące w trakcie wyborów prowadzą

OBWE.

do wypaczenia woli obywateli biorących

Państwowa Komisja Wyborcza uchyliła się

udział w głosowaniu. Do takiej sytuacji

od rozpatrzenia istoty skarg z powodów

w ocenie

proceduralnych.

sprawie.

z

obwodowych

od

opublikowanych,

odmówiła

a
z

obserwatorów

tych
także
ramienia

Także

wszczęcia

prokuratura

były

nieuczciwe,
gdy

ETPC

zwłaszcza

poszanowane

doszło

w

są

niniejszej

postępowania

karnego, uznając, że nieprawidłowości

W ocenie ETPC możliwości skarżenia

wyborcze nie należą do jej właściwości

nieprawidłowości

rzeczowej. W postępowaniach sądowych,

organami państwa przewidziane przez

które

prawo rosyjskie potencjalnie można by

skarżący

odmówiły

zainicjowali,

rozpatrzenia

istoty

sądy
sprawy,

uznać

za

efektywny

odrzucając większość składanych przez

W szczególności

nich wniosków dowodowych z powodów

kompetencje
21

wyborczych

do

prawny.

środek

sądy

przed

posiadały

rozpatrzenia

skargi
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uczestników

wyborczego,

się właściwie i władne do rozpoznania tego

odpowiednich

środka, a mimo to żadna z dróg wybranych

procesu

przeprowadzenia

jeśli

przez skarżących nie dała im możliwości

nieprawidłowości byłyby wystarczająco

rozpoznania ich zarzutów, co zapewniłoby

poważne – do uchylenia decyzji organów

im

wyborczych.

arbitralności. W szczególności sądy były

postępowań

dowodowych,

a

skuteczne

gwarancje

przeciwko

władne rozpoznać skargi skarżących na
Trybunał zauważył w szczególności, że

procedurę

wyborczą,

w sposób uzasadniony skarżący zarzucali,

i ocenić

materiał

że

rzetelność

wyborów

Zgromadzenia

także

zebrać

dowodowy

oraz

do

w sytuacji, gdy nieprawidłowości byłyby

Sankt

wystarczająco poważne, uchylić decyzje

zarówno

Legislacyjnego

a

komisji

wyborczych.

Petersburga oraz Dumy Państwowej w

odpowiednich

wielu

została

Niestety, sądy w ogóle nie oceniły

procedurę

zarzutów skarżących, ograniczając się

szczególności

jedynie do kwestii proceduralnych oraz

o nierzetelności mogły świadczyć: zakres

ignorując dowody wskazujące na poważne

liczenia

tysięcy

i szerokie naruszenia procedury liczenia

głosów), niejasne przyczyny zarządzenia

głosów. Tym samym w praktyce nie istniał

go, brak przejrzystości oraz naruszenia

skuteczny

gwarancji

zakwestionować

okręgach

wyborczych

poważnie

naruszona

liczenia

głosów.

(dotyczył

przez
W

ponad

procesowych

50

dotyczących

środek

głosów,

wyniki, gdzie rządząca partia uzyskała

stwierdzenia naruszenia prawa do wolnych

znaczną przewagę. Skargę składano przed

wyborów, a więc art. 3 Protokołu 1 do

różnymi organami władzy, które wydawały

EKPC.

Wyrok (Izba) z dnia 8 czerwca 2017 r.

Menderes Mehmed Kungyun to obywatel

w sprawie

Union

Bułgarii oraz członek-założyciel i prezes

i Kungyun przeciwko Bułgarii (skarga

stowarzyszenia National Turkish Union

nr 4776/08)

(NTU), promującego prawa mniejszości

Turkish

doprowadziło

przeliczania

sposobu jego przeprowadzenia, a także

National

co

proceder

pozwalający

ETPC

do

muzułmańskiej w Bułgarii. W 2006 r.
Naruszenie art. 11 EKPC – wolność

M.M. Kungyun próbował zarejestrować

zgromadzeń i stowarzyszania się

NTU

jako

stowarzyszenie.

Sąd

rozpoznający wniosek odmówił jednak
22
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rejestracji z uwagi na to, że stowarzyszenie

kandydować w wyborach, nie było więc

deklarowało cele polityczne, a w myśl

konieczności

bułgarskiej

wymagającej formy organizacyjnej, jaką

konstytucji

działalność

polityczna jest zarezerwowana dla partii.
W

ocenie

sądu

krajowego

narzucania

im

bardziej

jest partia polityczna.

nazwa

stowarzyszenia była myląca i naruszała

Ponadto

Trybunał

w

planowanej

moralność publiczną.

działalności stowarzyszenia nie dopatrzył
się także zagrożenia dla bezpieczeństwa

W skardze do ETPC skarżący podnieśli, że

publicznego. Sama nazwa stowarzyszenia

działanie

stanowiło

nie wystarczy, by uznać je za zagrożenie

naruszenie przysługującej mu na podstawie

dla terytorialnej integralności Bułgarii.

art.

Organy krajowe, odmawiając rejestracji

11

władz

EKPC

krajowych

wolności

zgromadzeń

i stowarzyszania się.

stowarzyszenia, nie wskazały na żadne
konkretne działania stowarzyszenia, które

Trybunał stwierdził, że nie istniała żadna

mogłyby

„pilna społeczna konieczność” wymagania

integralności

od

demokratycznego

jakiegokolwiek

chcącego

terytorialnej
ustroju,

kraju,

dla
jego

stanowić

nawoływanie do nienawiści i przemocy lub

utworzenia partii politycznej, jeśli intencją

w inny sposób zagrażać bezpieczeństwu

jego członków nie był udział w wyborach.

państwa. Samo podejrzenie lub założenie,

W swym orzecznictwie ETPC przyjmował

że stowarzyszenie może zaangażować się

już wcześniej, że polityczny charakter

w tego typu działalność, nie wystarcza, aby

które

cele

zagrożenie

polityczne

celów,

realizować

stowarzyszenia

rodzić

stowarzyszenie

chce

uzasadnić odmowę jego rejestracji.

realizować, nie może stanowić podstawy
odmowy jego rejestracji. Jeżeli bowiem

Trybunał uznał, że odmowa rejestracji

stowarzyszenie nie chce brać udziału

stowarzyszenia

w wyborach

w demokratycznym

parlamentarnych,

to

nie

nie

była

„konieczna

społeczeństwie”,

zachodzi „pilna potrzeba społeczna”, która

a więc w sprawie do naruszenia art. 11

nakazywałaby jego założycielom założenie

EKPC.

partii politycznej w to miejsce. Zdaniem
ETPC w rozstrzyganej sprawie nic nie
wskazuje na to, by skarżący chcieli
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Wyrok (Izba) z dnia 15 czerwca 2017 r.

powołali się na art. 9 oraz art. 11 EKPC,

w sprawie Metodiev i inni przeciwko

twierdząc, że odmowa rejestracji stanowiła

Bułgarii (skarga nr 58088/08)

naruszenie ich wolności wyznania.

Naruszenie art. 9 i art. 11 EKPC –

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 9

wolność sumienia i wyznania – wolność

EKPC,

zgromadzeń

ingerencja

Trybunał
była

zwrócił

uwagę,

przewidziana

że

ustawą

i dokonana w zgodnym z prawem celu
W 2007 r. grupa muzułmanów należących

ochrony

do odłamu islamu Ahmadiyya wystąpiła do

ochrony praw i wolności innych osób.

sądu w Sofii

o rejestrację związku

Niemniej jednak Trybunał – odnosząc się

wyznaniowego o nazwie Muzułmańska

do argumentacji sądów krajowych co do

Społeczność

tego,

Ahmadiyya

(MSA)

‒

porządku

że

publicznego

skarżący

w

dokumentach

w imieniu wnioskodawców występował

założycielskich

Rumen

wystarczająco precyzyjnie zasad swojego

Metodiev.

Sąd

rejestrowy

związku

oraz

wyjaśnili

rozpatrzył wniosek odmownie, powołując

wyznania

się na przepisy ustawy o związkach

przestrzegają, co miało być sprzeczne

wyznaniowych.

W

z wymogami

wnioskodawcy

w

założycielskich

związku

jego

ocenie

oraz

nie

rytuałów,

ustawy

o

jakich

związkach

dokumentach

wyznaniowych, zgodnie z którą należy

nie

określili

dążyć do rozróżnienia między wyznaniami

precyzyjnie

zasad

i unikać konfrontacji między wspólnotami

regulujących praktykowanie ich religii.

religijnymi – zauważył, że już sama nazwa

Sąd podkreślił, że muzułmanie Ahmadiyya

związku wskazywała na to, do jakiego

byli znani z nietolerancji religijnej, negacji

odłamu islamu skarżący należeli oraz

nowoczesności i poligamii, co sprawiało,

wykluczała konfuzję pomiędzy różnymi

iż inni muzułmanie postrzegali ich jako

wspólnotami wyznaniowymi. Ponadto, ani

sektę. Zdaniem sądu rejestracja związku

ustawa o związkach wyznaniowych ani

wyznaniowego mogła doprowadzić do

żaden inny przepis prawa krajowego nie

muzułmańskiej

precyzowały,

wystarczająco

schizmy

w

Bułgarii.

jakie

szczegółowe

Decyzję sądu podtrzymał sąd apelacyjny,

informacje muszą zostać podane we

a Sąd Najwyższy oddalił kasację.

wniosku o rejestrację związku w rubryce
„zasady wyznania i obrządek”. W dodatku

W

skardze

do

ETPC

skarżący

(31

skarżący

obywateli Bułgarii, w tym R. Metodiev)

nie

mieli

możliwości

uzupełnienia wniosku po tym, jak sąd
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stwierdził, że informacje na temat zasad

występować w roli sędziego oceniającego

ich wyznania są niepełne, skutkiem czego

legalność danych form realizacji wolności

była odmowa rejestracji MSA.

wyznania.

W

społeczeństwie

demokratycznym państwo nie potrzebuje
Ponadto

Trybunał

że

przyjmować środków gwarantujących, że

bułgarskich

społeczności religijne będą ustanowione

sprowadzało się do wymogu dowiedzenia

albo utrzymywane pod jednym zarządem.

przez skarżących, czym ich wspólnota

Państwo musi pozostawać neutralne i nie

różni się od innych wyznań, a zwłaszcza

może podejmować środków, które będą

stanowisko

od

stwierdził,

sądów

głównych

podejście,

nurtów

zdaniem

islamu.

Takie

stawiać daną organizację wyznaniową

ETPC,

może

w uprzywilejowanym położeniu względem

skutkować w praktyce odmową rejestracji
nowych

związków

innych organizacji.

wyznaniowych

o podobnej doktrynie jak istniejąca już

W konkluzji Trybunał uznał, że brak

religia, a zatem dopuszczeniem wyłącznie

precyzji przy wskazaniu zasad wyznania

jednej formy organizacyjnej dla każdej

w dokumentach założycielskich związku

religii i przymuszeniem wiernych do

wyznaniowego

przynależności do tej właśnie organizacji.

wystarczającego uzasadnienia dla odmowy

Trybunał przypomniał swą ustaloną linię

jego

orzeczniczą, zgodnie

skarżących

z

którą organy

nie

rejestracji.
„nie

Ingerencja
była

stanowił

w

prawa

konieczna

państwa nie mogą ingerować w autonomię

w demokratycznym społeczeństwie”. Tym

organizacyjną

samym naruszono art. 9 w związku z art.

wyznaniowych,

kościołów
a

także

i

związków
nie

mogą

11 EKPC.
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