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Informacje
25 lat temu, z dniem 1 maja 1993 r.

17 maja 2018 r. Komisja podjęła

Rzeczpospolita Polska uznała prawo do

decyzję o wystąpieniu do Trybunału

skargi indywidualnej oraz kompetencje

Sprawiedliwości UE przeciwko Francji,

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Niemcom, Węgrom, Włochom, Rumunii

we

dotyczących

i Wielkiej

Europejskiej

z nieprzestrzeganiem przez te państwa

Konwencji o ochronie praw człowieka

uzgodnionych wartości dopuszczalnych

i podstawowych wolności. Kilka miesięcy

w zakresie jakości powietrza. Państwa te

wcześniej, dnia 19 stycznia 1993 r. Polska

będą

przystąpiła do Konwencji, zobowiązując

w postępowaniu przed TSUE w związku

się do przestrzegania proklamowanych

z nieprzestrzeganiem ww. norm jakości.

w niej praw i wolności. Polscy obywatele

W przypadku 4 państw członkowskich

uzyskali

podjęto

wszystkich

wykładni

i

sprawach
stosowania

bezpośredni

dostęp

do

Brytanii

w

musiały

związku

tłumaczyć

dalsze

kroki

w

w

sprawie

się

ramach

europejskiego mechanizmu gwarantowania

postępowania

uchybienia

praw indywidualnych.

zobowiązaniom państwa członkowskiego.

9 maja 2018 r. obchodzono Dzień

23 maja 2018 r. Komisja Europejska

Europy. W tym dniu ruszyły również

przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r.

konsultacje społeczne w celu opracowania

To szósty budżet w ramach obecnych ram

Białej

finansowych 2014–2020.

Księgi

Konsultacje
ankiety

–

maja

przyszłość
postać

Europy.

internetowej

zawierającej

12

pytań

24 maja 2018 r. Komisja Europejska

opracowanych przez grupę obywateli.

ogłosiła

decyzję,

która

ostatecznie

zatwierdza ugodę z Gazpromem w sprawie
17

maja

Sprawiedliwości

2018
wydał

r.

Trybunał
wyrok

o

w

przez

nadużywanie

w Europie

Środkowej
KE

niego
i

oznacza

pozycji

Wschodniej.

zainicjowanej pytaniem prejudycjalnym

Decyzja

nałożenie

NSA sprawie C-30/17, Dyrektor Izby

rosyjskiego

Celnej w Poznaniu przeciwko Kompanii

prawnie

Piwowarskiej S.A. w Poznaniu (zob. s. 13).

umożliwiać swobodny przepływ gazu po

monopolistę
zobowiązań,

na

wiążących
które

mają

konkurencyjnych cenach na rynkach w tym
regionie.
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Dotąd

Gazprom

ustanawiał
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wyższe ceny za surowiec w Bułgarii,

będą

Estonii, na Łotwie i Litwie oraz w Polsce.

państwami

członkowskimi

Ugoda oznacza koniec takich praktyk.

pośrednictwem

scentralizowanej

podlegać

wymianie

między
za
bazy

danych. Państwa członkowskie mają czas
25

maja

2018

państwach

we

wszystkich

członkowskich

Europejskiej
zyskało

r.

przymiot

do 31 grudnia 2019 r. na transpozycję

Unii

regulacji

stosowalności

Rozporządzenie

do

krajowych

przepisów

ustawowych i wykonawczych.

Parlamentu
29 maja 2018 r. Komisja Europejska

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

przedstawiła

ochrony osób fizycznych w związku

wymiaru

z przetwarzaniem

publikowany

danych

osobowych

unijną

tablicę

2018.

sprawiedliwości
co

wyników

roku

To

dokument

i w sprawie swobodnego przepływu takich

przedstawiający

danych

niezależności i jakości systemów wymiaru

oraz

uchylenia

95/46/WE

(ogólne

o ochronie

danych)

dyrektywy

rozporządzenie
–

przegląd

sprawiedliwości

RODO.

kwestii

w

członkowskich

UE.

państwach

Tablica

sprawiedliwości

Rozporządzenie to weszło w życie już

wymiaru

24 maja 2016 r., natomiast stosowane jest

zestawu narzędzi wykorzystywanych przez

od 25 maja 2018 r. Ochrona danych jest

Komisję

prawem podstawowym w UE.

wymiaru

do

monitorowania
sprawiedliwości

członkowskich,
25 maja 2018 r. Rada UE przyjęła
przepisy

dotyczące

automatycznej

semestrem,

obowiązkowej

wymiany

wraz
ramami

współpracy

z

częścią

reform
państw

europejskim
na

rzecz

mechanizmami

praworządności,

informacji

jest

wyników

i

weryfikacji

oraz

w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu

postępowaniami w sprawie uchybienia

do podlegających zgłoszeniu uzgodnień

zobowiązaniom państwa członkowskiego

transgranicznych. Obowiązek raportowania

(https://ec.europa.eu/info/policies/justice-

systemów planowania podatkowego, które

and-fundamental-rights/effective-

uznawane są za potencjalnie agresywne lub

justice/eu-justice-scoreboard_pl).

ułatwiają ich stosowanie dotyczy nie tylko
doradców
księgowych

podatkowych,
i

ale

również

prawników,

którzy

opracowują dla swoich klientów tego
rodzaju systemy. Informacje te następnie
3
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Nowe akty prawne UE
[*)Podane informacje stanowią wybór nowych aktów prawnych UE we wskazanym miesiącu]

Decyzja

wykonawcza

Komisji

znaczenie dla EOG (Dz. Urz. z 2018 r.,

(UE) 2018/743 z dnia 16 maja 2018 r.
w sprawie

projektu

mającego na

celu wdrożenie

L nr 123, s. 115).

pilotażowego
przepisów

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2018/767

o współpracy administracyjnej określonych

z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia

w

terminu

rozporządzeniu

Parlamentu

dziewiątych

wyborów

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 za

przedstawicieli

do

Parlamentu

pomocą systemu wymiany informacji na

Europejskiego w powszechnych wyborach

rynku wewnętrznym – Tekst mający

bezpośrednich (Dz. Urz. z 2018 r., L nr
129, s. 76).

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

– Artykuł 27 ust. 2 akapit drugi –

2 maja 2018 r. w sprawach połączonych

Ograniczenie prawa wjazdu i pobytu

C-331/16 i C-366/16, K. przeciwko

uzasadnione

Staatssecretaris

publicznego,

van

Veiligheid

en

względami

porządku

bezpieczeństwa

Justitie (C-331/16) oraz H.F. przeciwko

publicznego lub zdrowia publicznego –

Belgische Staat (C-366/16)

Wydalenie

z

terytorium

państwa

członkowskiego ze względów porządku
Odesłanie
Obywatelstwo

prejudycjalne
Unii

Europejskiej

–

publicznego

i

bezpieczeństwa

–

publicznego – Zachowanie stanowiące

Prawo do swobodnego przemieszczania

rzeczywiste,

się i pobytu na terytorium państw

poważne

członkowskich – Dyrektywa 2004/38/WE

z podstawowych interesów społecznych

4

aktualne
zagrożenie

i

dostatecznie
dla

jednego
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– Osoba, której wniosek o udzielenie

podstawie art. 1F Konwencji dotyczącej

azylu został oddalony ze względów,

statutu uchodźców, podpisanej w Genewie

o których

w dniu 28 lipca 1951 r. i uzupełnionej

mowa

w

art.

1

sekcja

F konwencji genewskiej lub w art. 12

Protokołem

ust. 2 dyrektywy 2011/95/UE – Artykuł

uchodźców, zawartym w Nowym Jorku

28 ust. 1 – Artykuł 28 ust. 3 lit. a) –

w dniu 31 stycznia 1967 r., lub na

Ochrona

podstawie art. 12 ust. 2 dyrektywy

przed

Zamieszkiwanie
państwie

wydaleniem
w

–

przyjmującym

członkowskim

dotyczącym

2011/95/UE

przez

Parlamentu

norm

względy bezpieczeństwa publicznego –

obywateli

Pojęcie

bezpaństwowców

dotyczących

ochrony
Artykuł

27

ust.

2

Europejskiego

i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie

poprzednie dziesięć lat – Nadrzędne

*)

statusu

dyrektywy

państw

kwalifikowania
trzecich

jako

beneficjentów

międzynarodowej,

statusu

uchodźców

lub

jednolitego
lub

osób

2004/38/WE Parlamentu Europejskiego

kwalifikujących się do otrzymania ochrony

i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej

w sprawie prawa obywateli Unii oraz

ochrony, nie pozwala właściwym organom

członków ich rodzin do swobodnego

tego

przemieszczania się i przebywania na

automatyczne stwierdzenie, że sama jego

terytorium

członkowskich,

obecność na tym terytorium stanowi –

zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr

niezależnie od tego, czy istnieje ryzyko

1612/68

powrotu do przestępstwa – rzeczywiste,

państw

oraz

uchylającej

dyrektywy

państwa

aktualne

73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG,

zagrożenie dla jednego z podstawowych

90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

interesów

należy interpretować w ten sposób, że

uzasadnić przyjęcie środków ze względów

okoliczność, iż wobec obywatela Unii

porządku publicznego lub bezpieczeństwa

Europejskiej

publicznego.

obywatela

państwa

dostatecznie

na

64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG,

lub

i

członkowskiego

społeczeństwa,

poważne

które

może

trzeciego będącego członkiem rodziny
takiego

się

Stwierdzenie istnienia takiego zagrożenia

o udzielenie prawa pobytu na terytorium

powinno być oparte na przeprowadzonej

państwa członkowskiego, w przeszłości

przez właściwe organy przyjmującego

wydano

obywatela,

decyzję

który

o

zwraca

wykluczeniu

państwa

możliwości uzyskania statusu uchodźcy na

członkowskiego

ocenie

indywidualnego zachowania danej osoby,
5
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ustaleń

zawartych

podstawowego

wykluczeniu

możliwości

społeczeństwa,

z uwzględnieniem
w decyzji

o

uzyskania statusu uchodźcy i elementów,

interesami

na

korzystania

jakich

decyzja

ta

jest

w szczególności

charakteru

zarzucanych

osobie

tej

innych czynów,

oparta,
i

interesu
a,

danej

z

drugiej

osoby,

przez

danego

nią

strony,

dotyczącymi
ze

swobody

wagi

przemieszczania się i pobytu jako obywatel

lub

Unii, a także przysługującego jej prawa do

jej

poszanowania

zbrodni

poziomu

indywidualnego zaangażowania przy ich

życia

prywatnego

i rodzinnego.

popełnieniu, ewentualnego występowania
okoliczności uzasadniających zwolnienie
karnej,

także

należy interpretować w ten sposób, iż jeśli

wyroku

planowane środki wiążą się z wydaleniem

skazującego. W ramach tej całościowej

danej osoby z przyjmującego państwa

oceny należy także uwzględnić okres, jaki

członkowskiego,

upłynął od zarzucanego popełnienia tych

uwzględniać charakter i wagę zachowania

zbrodni lub innych czynów, a także

tej osoby, czas trwania i, w stosownych

późniejsze

wspomnianej

przypadkach, zgodny z prawem charakter

osoby, w szczególności kwestię, czy to

pobytu w tym państwie członkowskim,

zachowanie wskazuje, że nadal przejawia

okres, jaki upłynął od zarzucanego jej

ona

podstawowe

zachowania, jej postępowanie w tym

wartości, o których mowa w art. 2 i 3 TUE,

okresie, stopień aktualnego zagrożenia,

w sposób, który mógłby zakłócić spokój

jakie osoba ta stanowi dla społeczeństwa,

i fizyczne bezpieczeństwo ludności. Sama

a także

okoliczność, że zachowanie w przeszłości

kulturalnych

tej osoby wpisuje się w konkretny kontekst

wspomnianym państwem członkowskim.

z odpowiedzialności
ewentualnego

a

*) Artykuł 28 ust. 1 dyrektywy 2004/38

istnienia

zachowanie

postawę

naruszającą

historyczno-społeczny

jego

państwo

trwałość
i

więzi

to

powinno

społecznych,

rodzinnych

ze

kraju

pochodzenia, który nie może powtórzyć się

Artykuł 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2004/38

w przyjmującym państwie członkowskim,

należy interpretować w ten sposób, że nie

nie uniemożliwia takiego stwierdzenia.

ma on zastosowania do obywatela Unii,
który nie posiada prawa stałego pobytu

Zgodnie

proporcjonalności

w przyjmującym państwie członkowskim

właściwe organy przyjmującego państwa

w rozumieniu art. 16 i art. 28 ust. 2 tej

członkowskiego

dyrektywz.

wyważyć,

z

zasadą

z

powinny
jednej

strony,

ponadto
ochronę
6
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Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia

członkami rodziny obywatela Unii, który

8 maja 2018 r. w sprawie C-82/16, K.A.

posiada

i inni przeciwko Belgische Staat

członkowskiego

obywatelstwo

skorzystał

z

i

tego

który

prawa

państwa

nigdy

do

nie

swobodnego

Odesłanie prejudycjalne – Kontrole

przemieszczania się, z tego tylko powodu,

graniczne, azyl i imigracja – Artykuł 20

że

TFUE – Karta praw podstawowych Unii

podlegają zakazowi wjazdu.

owi

obywatele

państw

trzecich

Europejskiej – Artykuły 7 i 24 –
Dyrektywa 2008/115/WE – Artykuły 5

*)

i 11 – Obywatel państwa trzeciego

dokonywać w ten sposób, że:

Wykładni

art.

20

TFUE

należy

podlegający zakazowi wjazdu – Wniosek
o wydanie zezwolenia na pobyt do celów

– stoi on na przeszkodzie praktyce państwa

łączenia rodzin z obywatelem Unii

członkowskiego polegającej na odrzucaniu

Europejskiej, który nigdy nie skorzystał

takich wniosków tylko ze wskazanego

z

swobodnego

wyżej powodu, bez zbadania, czy dany

Odrzucenie

obywatel Unii i dany obywatel państwa

prawa

do

przemieszczania

się

–

wniosku

trzeciego

nie

zależności,
*)

Wykładni

dyrektywy

pozostają

który

w przypadku

Parlamentu

w

stosunku

skutkuje

odmowy

tym,

że

przyznania

Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia

pochodnego prawa pobytu obywatelowi

16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych

państwa trzeciego ów obywatel Unii jest

norm

przez

w praktyce

zmuszony

państwa członkowskie w odniesieniu do

terytorium

Unii

powrotów

całość, skutkiem czego zostaje pozbawiony

i

procedur

obywateli

stosowanych

nielegalnie

przebywających

państw

trzecich,

możliwości

do

opuszczenia

rozpatrywanego

skutecznego

jako

korzystania

w szczególności jej art. 5 i 11, należy

z istoty

dokonywać w ten sposób, iż nie stoi ona na

w związku z posiadanym przez niego

przeszkodzie

statusem obywatela Unii;

praktyce

państwa

praw

przysługujących

mu

członkowskiego polegającej na odrzucaniu
wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt

–

do celów łączenia rodzin składanych na

pełnoletnią, stosunek zależności, który

terytorium tego państwa członkowskiego

może

przez obywateli państw trzecich będących

obywatelowi
7

jeżeli

obywatel

uzasadniać

Unii

jest

przyznanie
państwa

osobą

danemu
trzeciego
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pochodnego prawa pobytu na gruncie tego

wobec niego decyzji o zakazie wjazdu, nie

artykułu, należy wziąć pod uwagę tylko

ma znaczenia;

w wyjątkowych wypadkach, w których –
w świetle

wszystkich

okoliczności
w żaden

–

zainteresowana

sposób

oddzielona

nie

od

– okoliczność, że w chwili złożenia przez

istotnych
osoba

obywatela państwa trzeciego

zostać

o wydanie zezwolenia na pobyt do celów

rodziny,

łączenia rodzin wydana wobec decyzja

może

członka

w zależności od którego pozostaje;

wniosku

o zakazie wjazdu na terytorium była
ostateczna, nie ma znaczenia;

–

jeżeli

obywatel

Unii

oceny

jest

takiego

– okoliczność, że decyzja o zakazie wjazdu

stosunku zależności należy dokonywać

na terytorium wydana wobec obywatela

przy

nadrzędnym

państwa trzeciego, który złożył wniosek

interesie dziecka, wszystkich okoliczności

o wydanie zezwolenia na pobyt do celów

danego przypadku, w szczególności wieku

łączenia

dziecka,

niezastosowaniem

małoletnią,

istnienia

osobą

uwzględnieniu,

w

stopnia

psychicznego

i

jego

emocjonalnego,

uczuciowego

związku

rozwoju

z

rodzin

przez

tego

obywatela do zobowiązania do powrotu,

każdym

nie ma znaczenia; jeżeli podstawą wydania
takiej

równowagi

publicznego,

dziecka

się

uzasadniona

siły

z rodziców, a także ryzyka, jakie dla
tego

jest

stanowiłaby

decyzji

są

względy

porządku

mogą

one

skutkować

rozłąka z rodzicem będącym obywatelem

odmową przyznania temu obywatelowi

państwa

państwa

trzeciego.

Istnienie

więzi

trzeciego

pochodnego

prawa

rodzinnej z tym obywatelem, czy to natury

pobytu tylko wówczas, gdy z konkretnej

biologicznej,

jest

oceny wszystkich okoliczności danego

zaś

przypadku

warunkiem

czy

prawnej,

nie

wystarczającym,

oraz

w

świetle

zasady

zamieszkiwanie z nim nie jest warunkiem

proporcjonalności, nadrzędnego interesu

koniecznym

dziecka

dla

ustalenia,

czy

taki

stosunek zależności zachodzi;

lub

dzieci

oraz

praw

podstawowych wynika, że zainteresowany
stanowi

faktyczne,

aktualne

– okoliczność, że stosunek zależności, na

i wystarczająco poważne zagrożenie dla

który powołuje się obywatel państwa

porządku publicznego.

trzeciego

w

uzasadnieniu

wniosku

o wydanie zezwolenia na pobyt do celów

*) Wykładni art. 5 dyrektywy 2008/115

łączenia rodzin, powstał już po wydaniu

należy dokonywać w ten sposób, że stoi on
8
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na

przeszkodzie

polegającej

praktyce

krajowej

interesu

jego

małoletniego

dziecka,

decyzji

o których wspomniał on we wniosku

nakazującej powrót obywatela państwa

o wydanie zezwolenia na pobyt do celów

trzeciego, wobec którego wydano już –

łączenia rodzin złożonym już po wydaniu

nadal pozostające w mocy – decyzję

tego zakazu wjazdu, z wyjątkiem sytuacji,

nakazującą

gdy

na

wydawaniu

powrót

wjazdu,

wraz

bez

poszczególnych

z

zakazem

uwzględnienia

aspektów

okoliczności

te

mogły

zostać

wskazane przez niego na wcześniejszym

związanych

etapie.

z jego życiem rodzinnym, w szczególności

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 31 maja

i mechanizmów

2018 r. w sprawie C-647/16, Adil Hassan

członkowskiego

przeciwko Préfet du Pas-de-Calais

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony

ustalania

państwa

odpowiedzialnego

za

międzynarodowej złożonego w jednym
Odesłanie

prejudycjalne

–

z państw członkowskich przez obywatela

Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 –

państwa trzeciego lub bezpaństwowca

Ustalenie

członkowskiego

należy interpretować w ten sposób, że stoi

rozpatrzenie

on na przeszkodzie temu, aby państwo

państwa

odpowiedzialnego
wniosku

o

za

udzielenie

ochrony

członkowskie, które skierowało do innego

międzynarodowej złożonego w państwie

państwa

członkowskim przez obywatela państwa

przez

trzeciego – Postępowania w sprawie

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony

przejęcia i wtórnego przejęcia – Artykuł

międzynarodowej na podstawie kryteriów

26 ust. 1 – Przyjęcie i powiadomienie

określonych

o decyzji

przed

wniosek o przejęcie lub wtórne przejęcie

akceptacją wniosku o wtórne przejęcie

osoby wskazanej w art. 18 ust. 1

przez państwo członkowskie, do którego

wspomnianego rozporządzenia, przyjęło

skierowano wniosek

decyzję o przekazaniu i powiadomiło

o

przekazaniu

o niej

członkowskiego
nie

za

w

uznawanego

odpowiedzialne

tym

wspomnianą

za

rozporządzeniu

osobę

przed

*) Artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia

wyrażeniem przez państwo członkowskie,

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

do którego skierowano wniosek, wyraźnej

604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

lub dorozumianej zgody dotyczącej tego

w sprawie

wniosku.

ustanowienia

kryteriów
9
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Ochrona środowiska
Wyrok Trybunału (izba) z dnia 17 maja

emisji w całej Unii na mocy art. 10a

2018 r. w sprawie C-229/17, Evonik

dyrektywy

Degussa

i Rady 2003/87 należy interpretować w ten

GmbH

przeciwko

Bundesrepublik Deutschland

Parlamentu

Europejskiego

sposób, że proces taki jak ten będący
przedmiotem

sporu

w

postępowaniu

Odesłanie prejudycjalne – Środowisko

głównym, który nie pozwala produkować

naturalne

handlu

wodoru w drodze syntezy chemicznej, lecz

gazów

jedynie pozwala odizolować tę substancję

cieplarnianych w Unii Europejskiej –

zawartą już w mieszaninie gazów, nie

Bezpłatny

mieści się w granicach systemowych

–

uprawnieniami

System
do

emisji

przydział

uprawnień

–

Dyrektywa 2003/87/WE – Artykuł 10a –

wskaźnika

Załącznik I – Decyzja 2011/278/UE –

wodoru. Inna sytuacja miałaby miejsce

Punkt 2 załącznika I – Ustalanie

wtedy, gdyby po pierwsze, proces ten był

wskaźników emisyjności dla produktów

związany

–

w rozumieniu załącznika I do dyrektywy

Produkcja

systemowe

wodoru

wskaźników

–

Granice

emisyjności

emisyjności

z

Parlamentu

produktu

„produkcją

dla

wodoru”

Europejskiego

i

Rady

produktu dla wodoru – Proces separacji

2003/87/WE z

wodoru ze strumienia gazu bogatego

2003 r.

zawierającego już wodór

przydziałami [uprawnieniami do] emisji

dnia

13

ustanawiającej

października

system

handlu

gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz
*) Punkt 2 załącznika I do decyzji Komisji

zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE,

2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r.

zmienionej

w sprawie

przejściowych

Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia

zharmonizowanego

23 kwietnia 2009 r., i po drugie, byłby

zasad

ustanowienia

dotyczących

przydziału

bezpłatnych

uprawnień

do

dyrektywą

Parlamentu

powiązany technicznie z tą produkcją.

Poczta
Wyrok Trybunału (izba) z dnia 31 maja

przeciwko Autorità per le Garanzie nelle

2018

Comunicazioni,

r.

w

sprawach

połączonych

C-259/16 i C-260/16, Confertra i inni

Sviluppo Economico
10
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sytuacji, w której ich działalność jest
Odesłanie

prejudycjalne

pocztowe

w

Unii

–

Usługi

Europejskiej

ograniczona do przemieszczania przesyłek

–

pocztowych, operatorami świadczącymi

Dyrektywa 97/67/WE – Artykuły 2, 7 i 9

usługi pocztowe w rozumieniu art. 2 pkt 1a

– Dyrektywa 2008/6/WE – Pojęcie

tej dyrektywy.

„operatora

świadczącego

pocztowe”

–

usługi

Przedsiębiorstwa

*) Artykuł 2 pkt 19 i art. 9 ust. 1

przewozowe, wysyłkowe i ekspresowych

dyrektywy 97/67, zmienionej dyrektywą

usług kurierskich świadczące usługi

2008/6, należy interpretować w ten sposób,

przyjmowania,

że nie stoją one na przeszkodzie przepisom

sortowania,

przemieszczania i doręczania przesyłek

krajowym,

pocztowych – Zezwolenie wymagane w

rozpatrywanym w postępowaniu głównym,

usług

które nakładają na każde przedsiębiorstwo

kosztach

przewozowe, wysyłkowe i ekspresowych

celu

publicznego

pocztowych

–

świadczenia

Udział

w

świadczenia usługi powszechnej

tego

rodzaju,

jak

usług kurierskich obowiązek posiadania
zezwolenia

ogólnego

dla

celów

*) Artykuł 2 pkt 1, 1a i 6 dyrektywy

świadczenia usług pocztowych, o ile

97/67/WE

przepisy

Parlamentu

Europejskiego

te

są

uzasadnione

jednym

i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie

z wymagań podstawowych wyliczonych

wspólnych

rynku

w art. 2 pkt 19 tej dyrektywy i dochowują

pocztowych

zasady proporcjonalności w ten sposób, że

zasad

wewnętrznego

rozwoju

usług

Wspólnoty oraz poprawy jakości usług,

nadają

zmienionej

Parlamentu

zamierzonego celu i nie wykraczają poza

Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia

to, co konieczne do jego osiągnięcia, co

20 lutego 2008 r. należy interpretować w

podlega weryfikacji przez sąd odsyłający.

dyrektywą

się

do

zagwarantowania

ten sposób, że nie sprzeciwia się on
przepisom krajowym tego rodzaju, jak

*) Artykuł 7 ust. 4 i art. 9 ust. 2 dyrektywy

rozpatrywanym w postępowaniu głównym,

97/67,

wedle

należy interpretować w ten sposób, że nie

których

przewozowe,

przedsiębiorstwa
wysyłkowe

lub

dyrektywą

2008/6,

stoją one na przeszkodzie przepisom

ekspresowych usług kurierskich, które

krajowym,

tego

rodzaju,

jak

przyjmowania,

rozpatrywanym w postępowaniu głównym,

sortowania, przemieszczania i doręczania

które nakładają na posiadaczy zezwolenia

przesyłek pocztowych są, z wyjątkiem

ogólnego

świadczą

usługi

zmienionej

11

na

świadczenie

usług

Biuletyn Europejski nr 5 (52)/2018
pocztowych obowiązek uiszczania składek

usługi

na fundusz kompensacyjny obciążeń usługi

powszechnej w związku z tym, że są one

powszechnej, jeżeli owe usługi mogą być z

wymienne w wystarczającym stopniu z

punktu widzenia użytkownika uważane za

usługą powszechną.

wchodzące

w

zakres

usługi

Podatki
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia
2 maja 2018 r. w sprawie C-574/15,

*) Dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia

Mauro Scialdone

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej,

Odesłanie prejudycjalne – Podatek od

w związku z art. 4 ust. 3 TUE i art. 325 ust.

wartości dodanej (VAT) – Ochrona

1 TFUE należy interpretować w ten

interesów finansowych Unii – Artykuł 4

sposób, że nie sprzeciwiają się one

ust. 3 TUE – Artykuł 325 ust. 1 TFUE –

przepisom krajowym, które przewidują, iż

Dyrektywa 2006/112/WE – Konwencja

niedokonanie w ustawowo wyznaczonych

PIF – Sankcje – Zasady równoważności

terminach zapłaty podatku od wartości

i

Niedokonanie

dodanej (VAT) wynikającego z deklaracji

w ustawowo wyznaczonych terminach

rocznej za dany rok podatkowy stanowi

zapłaty VAT wynikającego z rocznej

przestępstwo zagrożone karą pozbawienia

deklaracji

wolności wyłącznie wtedy, gdy kwota

skuteczności

–

–

Przepisy

krajowe

przewidujące karę pozbawienia wolności

niezapłaconego

wyłącznie

kwota

penalizacji wynoszący 250 000 EUR,

przekracza

podczas gdy za przestępstwo niedokonania

określony próg penalizacji – Przepisy

zapłaty podatku dochodowego pobieranego

krajowe

u źródła przewiduje się próg penalizacji

wtedy,

niezapłaconego

penalizacji
podatku

VAT

przewidujące
za

gdy

niższy

niedokonanie

dochodowego

próg
zapłaty

VAT

przekracza próg

wynoszący 150 000 EUR.

pobieranego

u źródła

12
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Wyrok Trybunału (izba) z dnia 17 maja

*) Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady

2018 r. w sprawie C-30/17, Dyrektor

92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r.

Izby Celnej w Poznaniu przeciwko

w

Kompanii

podatków

Piwowarskiej

S.A.

w Poznaniu

sprawie

harmonizacji

akcyzowych

i napojów

struktury

od

alkoholu

alkoholowych

należy

interpretować w ten sposób, że przy
Odesłanie

prejudycjalne

podatkowe

–

Podatek

–

Przepisy

akcyzowy

ustalaniu podstawy opodatkowania piw

–

smakowych według skali Plato należy

Dyrektywa 92/83/EWG – Artykuł 3 ust.

wziąć

1 – Alkohol i napoje alkoholowe – Piwo

podstawowej, nie uwzględniając przy tym

– Piwo smakowe – Stopień Plato –

substancji smakowych i syropu cukrowego

Sposób obliczania

dodanych po zakończeniu fermentacji.

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 17 maja

uregulowaniu krajowemu wykluczającemu

2018 r. w sprawie C-566/16, Dávid

stosowanie

Vámos przeciwko Nemzeti Adó- és

opodatkowania podatkiem od wartości

Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

dodanej przewidującego zwolnienie dla

Odesłanie prejudycjalne – Wspólny

małych

system podatku od wartości dodanej –

zgodnie z przepisami sekcji 2 rozdziału 1

Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły

tytułu XII dyrektywy Rady 2006/112/WE

282–292 – Szczególny system dla małych

z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

przedsiębiorstw – System zwolnień –

wspólnego systemu podatku od wartości

Obowiązek

dokonania

wyboru

dodanej – wobec podatnika, który spełnia

szczególnego

systemu

roku

wszystkie przesłanki materialne, ale nie

w

kalendarzowym odniesienia

pod

uwagę

ekstrakt

szczególnego

przedsiębiorstw

–

brzeczki

systemu

przyjętego

skorzystał z możliwości wybrania tego
systemu w momencie zgłoszenia podjęcia

*) Prawo Unii należy interpretować w ten

działalności

sposób,

podatkowemu.

że

nie

sprzeciwia

się

ono

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 31 maja

przeciwko

2018

(C-660/16)

r.

w

sprawach

połączonych

C-660/16 i C-661/16, Finanzamt Dachau

gospodarczej

Achimowi
i

Finanzamt

organowi

Kollroßowi
Göppingen

przeciwko Erichowi Wirtlowi (C-661/16)
13
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ta została zapłacona i pobrana, a w chwili
Odesłanie prejudycjalne – Podatki –

jej zapłaty wszystkie istotne okoliczności

Wspólny system podatku od wartości

przyszłej dostawy można było uznać za

dodanej

Dyrektywa

znane nabywcy, a zatem dostawa tych

2006/112/WE – Dostawa towarów –

towarów zdawała się pewna. Natomiast

Artykuł 65 – Artykuł 167 – Zapłata

wspomnianemu nabywcy można odmówić

zaliczki za nabycie towaru, po którym

tego prawa, jeżeli zostanie wykazane,

nie nastąpiła jego dostawa – Skazanie

w świetle obiektywnych okoliczności, że

przedstawicieli prawnych dostawcy za

w chwili zapłaty zaliczki wiedział on lub

oszustwo
Odliczenie

(VAT)

–

–

Upadłość
podatku

dostawcy

–

nie mógł racjonalnie nie wiedzieć, że

naliczonego

–

realizacja tej dostawy jest niepewna.

Warunki – Artykuły 185 i 186 –
Dokonanie korekty przez krajowy organ

*) W okolicznościach takich jak te

skarbowy – Przesłanki

rozpatrywane w postępowaniach głównych
art. 185 i 186 dyrektywy 2006/112 nie

*) Artykuły 65 i 167 dyrektywy Rady

stoją

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

krajowych

w sprawie wspólnego systemu podatku od

praktyki, które skutkują uzależnieniem

wartości dodanej należy interpretować

korekty

w ten sposób, że potencjalnemu nabywcy

zapłaconej na poczet dostawy towaru od

nie można odmówić prawa do odliczenia

zwrotu tej zaliczki przez dostawcę.

na

przeszkodzie

obowiązywaniu

przepisów

VAT

prawnych

dotyczącego

lub

zaliczki

VAT od zapłaconej zaliczki w sytuacjach
takich

jak

te

rozpatrywane

w postępowaniach głównych, gdy zaliczka

Wyrok Trybunału (izba) z dnia 31 maja

członkowskiego

2018 r. w sprawie C-382/16, Hornbach-

podlegającego opodatkowaniu dochodu

Baumarkt AG przeciwko Finanzamt

spółek

Landau

nieodpłatnie

–

Ustalenie

Korzyść
przez

rezydentem
Odesłanie prejudycjalne – Swoboda

–

przyznana

spółkę

spółce

będącą

niebędącej

rezydentem, z którą łączą ją stosunki

przedsiębiorczości – Podatek dochodowy

wzajemnej

od osób prawnych – Przepisy państwa

zależności

podlegających
14
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dochodów spółki będącej rezydentem –

warunkach odbiegających od warunków,

Brak

podlegających

jakie uzgodniłyby niezależne od siebie

opodatkowaniu dochodów w przypadku

podmioty trzecie w takich samych lub

identycznej korzyści przyznanej przez

zbliżonych okolicznościach, powinny być

spółkę będącą rezydentem innej spółce

obliczone tak jak miałoby to miejsce,

będącej rezydentem, z którą łączą ją

gdyby

takie stosunki – Ograniczenie swobody

ustalone

przedsiębiorczości

trzecimi, oraz powinny być przedmiotem

korekty

–

Względy

uzasadniające

zostały

zastosowane

między

takimi

warunki

podmiotami

korekty, podczas gdy nie dokonuje się
takiej

korekty

podlegających

opodatkowaniu dochodów, w sytuacji gdy
takie same korzyści zostały przyznane

*) Artykuł 43 WE (obecnie art. 49 TFUE),

przez spółkę będącą rezydentem innej

w związku z art. 48 WE (obecnie art. 54

spółce będącej rezydentem, z którą łączą ją

TFUE), należy interpretować w ten sposób,

stosunki wzajemnej zależności. Do sądu

że nie sprzeciwia się on co do zasady
obowiązywaniu

przepisów

takich

będące

jak

krajowego należy jednak zbadanie, czy

krajowych

przepisy

przedmiotem

postępowania

postępowania głównego, na mocy których
dochody

spółki

będącej

stwarzają
rezydentem

że uzgodnione

warunki zostały przyjęte ze względów
handlowych, wynikających z jego pozycji

członkowskim, z którą łączą ją stosunki
korzyści

będącemu

możliwość wykazania,

spółce z siedzibą w innym państwie

zależności,

przedmiotem

głównego

podatnikowi

rezydentem

państwa członkowskiego, która przyznała

wzajemnej

będące

wspólnika

na

w

spółce

niebędącej

rezydentem.

Zabezpieczenie społeczne
Wyrok Trybunału (izba) z dnia 30 maja

Odesłanie

2018 r. w sprawie C-517/16, Stefan

Zabezpieczenie społeczne pracowników

Czerwiński

migrujących – Koordynacja systemów

Ubezpieczeń

przeciwko
Społecznych

Zakładowi
Oddział

zabezpieczenia

prejudycjalne

społecznego

–

–

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 –

w Gdańsku

Zagadnienia objęte rozporządzeniem –
15
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Artykuł

3

–

Oświadczenia

państw

w oświadczeniu złożonym przez państwo

członkowskich złożone zgodnie z art. 9 –

członkowskie na podstawie art. 9 ust. 1

Emerytura pomostowa – Kwalifikacja –

tego rozporządzenia nie ma charakteru

Ustawowe systemy przedemerytalne –

definitywnego.

Wyłączenie zasady sumowania okresów

dokonać kwalifikacji

na mocy art. 66

społecznego
i według

*)

Zakwalifikowanie

społecznego

do

jednego

zabezpieczenia

Sąd

w

krajowy

może

świadczenia

sposób

elementów

autonomiczny

konstytutywnych

świadczenia

rozpatrywanego świadczenia społecznego,

z

w razie potrzeby zwróciwszy się uprzednio

działów

do Trybunału z pytaniem prejudycjalnym.

społecznego

wymienionych w art. 3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

*) Świadczenie takie jak rozpatrywane

883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w postępowaniu głównym należy uznać za

w sprawie

systemów

„świadczenie

z

dokonane

w rozumieniu

art.

koordynacji

zabezpieczenia
przez

społecznego,

właściwy

organ

tytułu
3

ust.

starości”
1

lit.

d)

rozporządzenia nr 883/2004.

krajowy

Zamówienia publiczne
Wyrok Trybunału (izba) z dnia 17 maja
2018 r. w sprawie C-531/16, Šiaulių

*) Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE

regiono

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31

atliekų

tvarkymo

centras,

„Ecoservice projektai” UAB

marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedur udzielania zamówień publicznych

Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa

na roboty budowlane, dostawy i usługi

2004/18/WE – Procedury udzielania

należy interpretować w ten sposób, że:

zamówień

– w braku wyraźnego przepisu prawnego

budowlane,

publicznych
dostawy

Powiązania

na
i

roboty

usługi

między

–

lub

oferentami

szczególnego

w ogłoszeniu

składającymi odrębne oferty w tym

w specyfikacji

samym

udzielenia

postępowaniu

oferentów,

instytucji

–

Obowiązki

zamawiającej

o

postanowienia
zamówieniu

określającej
zamówienia

lub

warunki
publicznego

powiązani oferenci składający oddzielne

i sądu krajowego

oferty w tym samym przetargu nie są
16
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obowiązani

poinformować

inicjatywy

o

swoich

z

własnej

zbadania, żądając w razie potrzeby od

powiązaniach

oferentów dodatkowych informacji, czy
oferty

instytucji zamawiającej;

te

faktycznie

są

samodzielne

i niezależne. Gdyby okazało się, że te
– gdy instytucja zamawiająca posiada

oferty nie są samodzielne i niezależne,

informacje

art. 2

podające

w

wątpliwość

dyrektywy

2004/18

stoi

samodzielny i niezależny charakter ofert

przeszkodzie

przedstawionych

oferentom, którzy złożyli takie oferty.

oferentów,

jest

przez
ona

określonych

zobowiązana

udzieleniu

na

zamówienia

do

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 5 kwietnia 2018 r.

państwo

w sprawie Kościół Chrześcijan Baptystów

a należącego

przeciwko Polsce (skarga nr 32045/10)

Wojewoda

w

okresie

komunistycznym,

wcześniej
odmówił

do
z

Kościoła.
uwagi

na

niespełnienie przez Kościół przesłanek
Niedopuszczalność skargi w zakresie

przewidzianych

zarzutu naruszenia art. 1 Protokołu nr 1

30 czerwca z 1995 r. o stosunku Państwa

– prawo własności nieruchomości – brak

Polskiego

naruszenia

EKPC

Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej.

w zakresie zarzutu braku rzetelności

Kościół wszczął dalsze postępowanie,

postępowania – naruszenie art. 6 ust. 1

w wyniku którego w czerwcu 2007 r.

EKPC w zakresie zarzutu naruszenia

wojewoda dolnośląski odmówił zwrotu

prawa do rzetelnego procesu sądowego

nieruchomości,

w rozsądnym terminie

utrzymał

art.

6

ust.

1

w

do

w

Wewnętrznych

ustawie

Kościoła

następnie
mocy
i

z

dnia

Chrześcijan

decyzję

Minister

tę

Spraw

Administracji.

We

Wojewódzki

Sąd

W maju 1996 r. Kościół Chrześcijan

wrześniu

Baptystów zwrócił się do wojewody

Administracyjny w Warszawie oddalił

wrocławskiego o przywrócenie własności

skargę

nieruchomości – budynku przejętego przez

Spraw Wewnętrznych

17

2008

na

r.

decyzję
i

Ministra
Administracji,
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a w październiku 2009 r. Naczelny Sąd

zatem krąg podmiotów, których następcą

Administracyjny oddalił skargę kasacyjną

prawnym

jest

Kościoła.

Baptystów

i

Kościół
jego

Chrześcijan

osoby

prawne,

wyłączając z tego kręgu podmioty, które
W skardze do ETPC Kościół podniósł

przed 1 września 1939 r. działały na

zarzut naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do

terenach Ziem Zachodnich i Północnych,

EKPC

władz

wchodzących wówczas w skład terytorium

krajowych zwrotu nieruchomości, a także

III Rzeszy Niemieckiej. Przedmiotowe

art. 6 ust. 1 EKPC z uwagi na brak

przepisy

rzetelności

odmawiającej

z

uwagi

na

odmowę

postępowania

oraz

jego

były

podstawą

przywrócenie

decyzji
własności

nieruchomości skarżącemu w niniejszej

przewlekłość.

sprawie. W ocenie ETPC, w świetle
Oceniając zasadność skargi, ETPC odwołał

ustaleń

się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego

wyroku, przepisy ustawy o stosunku

z dnia 8 listopada 2005 r. wydanego

Państwa

w sprawie o sygn. SK 25/02 ze skargi

Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,

Kościoła Chrześcijan Baptystów w G.

zarówno w brzmieniu pierwotnym, jak i po

W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny

nowelizacji z 26 czerwca 1997 r. nie

stwierdził, że art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26

dawały

czerwca

przywrócenia własności nieruchomości.

1997

o gwarancjach

r.

o zmianie

wolności

ustawy

sumienia

i

wynikających

do

z

powołanego

Kościoła

Chrześcijan

podstaw

skarżącemu

do

Nie miał on zatem istniejącego mienia, jak

wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw

również

jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2

w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 do

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na

EKPC, zatem jego przepisy nie znajdowały

mocy zaskarżonego przepisu nastąpiła

zastosowania

zmiana art. 4 ustawy o stosunku Państwa

W konsekwencji skarga w tym zakresie

do

Kościoła

Chrześcijan

Baptystów

została

legitymowanego

w

przez

oczekiwania

niniejszej

Trybunał

sprawie.

uznana,

na

w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z

podstawie art. 35 ust. 3 EKPC, za

którą Kościół Chrześcijan Baptystów i jego

niedopuszczalną.

osoby prawne są następcami prawnymi
jedynie tych zborów, organizacji i gmin

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego

baptystycznych,

naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC Trybunał

które

działały

na

podzielił

1 września 1939 r. Regulacja ta zmieniła

przychylił się do twierdzeń skarżącego, że
18

go

jedynie

częściowo.

Nie

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
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postępowanie było nierzetelne z uwagi na

Rząd polski nie przedstawił w tym zakresie

zmianę ustawodawstwa w czasie jego

stanowiska, ograniczając się do wskazania,

trwania, co miałoby skutkować w ocenie

że

skarżącego decyzją odmawiającą zwrotu

rozstrzygnięcia

nieruchomości. Jak bowiem zauważył

zagadnienia prawnego. W konsekwencji

Trybunał, pierwsza taka decyzja zapadła

Trybunał stwierdził, że w sprawie doszło

jeszcze przed nowelizacją ustawy. Za

do

uzasadniony ETPC uznał jedynie zarzut

rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie

dotyczący

wynikającego z art. 6 ust. 1 EKPC.

przewlekłości

postępowania.

rozpoznanie

naruszenia

sprawy

wymagało

skomplikowanego

prawa

skarżącego

do

Wyrok (Izba) z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W postępowaniu kasacyjnym przed Sądem

w sprawie Baydar przeciwko Holandii

Najwyższym

(skarga nr 55385/14)

imigranci

Skarżący

podnosił,

przebywali

w

że

Holandii

tymczasowo, jedynie w tranzycie, gdyż
Brak naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC –

udawali się do Danii. Jego zdaniem, skoro

prawo do rzetelnego procesu – odmowa

nie

skierowania

pytania

prejudycjalnym

do

było

dowodów

na

ich

„pobyt”

w

trybie

w Holandii w rozumieniu prawa unijnego

TSUE

pomimo

(tj. dyrektywy Rady 2002/90/WE oraz

wniosku oskarżonego –brak obszernego

decyzji

uzasadnienia

2002/946/WSiSW), to nie doszło do

odmowy

skierowania

pytania prejudycjalnego

ramowej

Rady

nr

wypełnienia znamienia przestępstwa, za
które został skazany, czyli ułatwiania

Skarżący, obywatel Holandii i Turcji

„nielegalnego

mieszkający w Apeldoorn (Holandia),

wnioskował

także

w 2011 r. został skazany na karę 40

z pytaniem

prawnym

miesięcy (zredukowaną potem do 34

o wydanie

wyroku

miesięcy)

za

prejudycjalnym do TSUE w sprawie

przewóz heroiny i przemyt ludzi. W celach

wykładni terminu residence. Sąd odmówił

finansowych

2006‒2007,

wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym

umożliwił nielegalny pobyt w krajach Unii

i oddalił kasację, stwierdzając, że brak jest

Europejskiej

Niemczech

podstaw do takiego działania, gdyż nie ma

i Danii) ok. 20 nielegalnym imigrantom z

potrzeby rozstrzygnięcia w omawianej

Iraku.

sprawie żadnych kwestii prawnych. Sąd

pozbawienia

w

latach

(Holandii,

wolności

19

pobytu”.
o

Skarżący
wystąpienie

i

wnioskiem
w

trybie
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nie przedstawił szerszego uzasadnienia

Ponadto ETPC stwierdził, ż zgodnie

swej

z orzecznictwem TSUE sądy krajowe nie

decyzji

o

odrzuceniu

wniosku

podsądnego.

mają obowiązku, w świetle art. 267 TFUE,
zwracania

się

z

pytaniem

w

trybie

W skardze do ETPC Skarżący zarzucił

prejudycjalnym, jeżeli pytanie takie nie

naruszenie art. 6 ust 1 EKPC w postaci

jest istotne, czyli wówczas, gdy odpowiedź

braku prawidłowego uzasadnienia decyzji

na to pytanie nie będzie miała wpływu na

Sądu Najwyższego i rozpatrzenia wniosku

wynik

o skierowanie pytania do TSUE.

holenderski

sprawy.
Sąd

W

ocenie

ETPC

Najwyższy należycie

zważył przedstawione przez Skarżącego
Trybunał stwierdził, że nie jest sprzeczne

zarzuty. Trybunał nie dostrzegł również,

z Konwencją

skargi/wniosku

by całość postępowania karnego przeciwko

przez sądy najwyższych instancji jedynie

skarżącemu dotknięta była jakimkolwiek

poprzez powołanie się na obowiązujące

przejawem arbitralności, nierzetelności lub

przepisy prawne, jeżeli sprawa nie rodzi

naruszenia

istotnych wątpliwości prawnych. W tej

rzetelnego procesu. Odrzucenie wniosku

mierze

skarżącego o zwrócenie się w trybie

oddalenie

rozstrzygnięcie

Trybunału

konwencyjnych

standardów

w Strasburgu ogranicza się do kontroli

prejudycjalnym

to

Trybunału

tego, czy decyzje sądów krajowych nie

Sprawiedliwości nastąpiło na mocy decyzji

były dotknięte arbitralnością lub nie były

trzech sędziów, w trybie uproszczonym,

rażąco nieuzasadnione.

bez obszernego uzasadnienia, lecz na
podstawie przepisów krajowych i po

Trybunał

następnie

zgodził

się

szczegółowym

z holenderskim Sądem Najwyższym, że po

rozpatrzeniu

skargi

kasacyjnej co do jej istoty.

oddaleniu kasacji Skarżącego brak było
konieczności zwracania się z pytaniem

Tym

prejudycjalnym, gdyż nie zaistniały –

jednomyślnie, że w sprawie nie doszło do

w opinii sądu krajowego – żadne istotne

naruszenia art. 6 ust. 1 EKPC, czyli prawa

kwestie

skarżącego

byłoby

prawne,

których

konieczne

w

wyjaśnienie
związku

samym

do

w sprawie karnej.

z rozpatrywaną sprawą.

20

Trybunał

rzetelnego

orzekł

procesu
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Wyrok (Izba) z dnia 17 maja 2018 r.

Trybunał stwierdził, że nawet jeśli chodzi

w sprawie Ljatifi przeciwko Macedonii

o kwestię bezpieczeństwa narodowego,

(skarga nr 19017/16)

sprawa

deportacji

powinna

podlegać

kontradyktoryjnemu postępowaniu przed
Naruszenie art. 1 Protokołu nr 7 ‒
gwarancje

procesowe

niezawisłym sądem.

związane

z wydaleniem cudzoziemców ‒ klauzula
narodowego

bezpieczeństwa
szczegółowego

zbadania,

brak

‒

czy

Trybunał uznał, że w tym przypadku sądy
krajowe

nie

zbadały

prawdziwości

nakaz

twierdzenia władz, iż skarżąca stanowiła

wydalenia z kraju został wydany na

ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

prawdziwej podstawie

W szczególności oparły swoje decyzje na
tajnych dokumentach, które nigdy nie

Skarżąca pochodzi z Serbii, od 8. roku

zostały im czy skarżącej udostępnione.

życia mieszkała w „byłej Jugosłowiańskiej

Mimo że rząd przedstawił zredagowaną

Republiki Macedonii”, obecnie w Skopje.

wersję dokumentu w postępowaniu przed

W 2014 r. macedońskie ministerstwo

ETPC, nie było to wystarczające do

spraw wewnętrznych cofnęło jej prawo do

udowodnienia,

że

azylu, powołując się na zagrożenie dla

zagrożenie

dla

bezpieczeństwa narodowego. Skarżąca nie

narodowego.

miała

żadnego postępowania karnego przeciwko

możliwości

wyjaśnień.

złożenia

stanowiła

bezpieczeństwa
wytoczono

również

do

sądów

administracyjnych

okazały

się

bezskuteczne,

odwoływały

się

W związku z powyższym Trybunał orzekł

bowiem do tajnej noty Narodowej Agencji

o naruszeniu prawa skarżącej do gwarancji

Wywiadowczej

owego

procesowych związanych z wydaleniem

bezpieczeństwa

cudzoziemców (art. 1 Protokołu nr 7), bez

nakazano

konieczności orzekania w przedmiocie art.

zagrożenia

Odwołania

żadnych

Nie

skarżąca

sądy

dotyczącej
dla

narodowego.

Skarżącej

niej za jakiekolwiek przestępstwo.

opuszczenie kraju.

13 EKPC.

W skardze do ETPC Skarżąca zarzuciła
naruszenie art. 13 EKPC oraz art. 1
Protokołu nr 7 do EKPC.
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Wyrok (Izba) z dnia 22 maja 2018 r.

obrotu

w sprawie

Tsytsyura

uchylony w nieokreślonej przyszłości,

przeciwko Ukrainie (skargi nr 846/16

z chwilą przyjęcia nowej kompleksowej

i 1075/16)

ustawy o obrocie ziemią rolną.

Naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 ‒

W skardze do ETPC skarżący zarzucili, że

ochrona

blankietowy

brak możliwości sprzedaży należącej do

i bezwzględny zakaz sprzedaży gruntów

nich ziemi stanowi naruszenie ich prawa

rolnych

do poszanowania mienia, chronionego

Zelenchuk

własności

i

‒

gruntami

rolnymi

ma

zostać

w art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC.
Skarżący są obywatelami Ukrainy. Na
początku

lat

2000-nych

odziedziczyli

Kluczową kwestią, która doprowadziła

niewielkie działki rolne. Obie działki

Trybunał

zostały

prawa

wydzierżawione

prywatnym

do
do

stwierdzenia

naruszenia

poszanowania

własności

podmiotom (spółkom): pierwsza skarżąca

skarżących był fakt, że władze ukraińskie

otrzymuje czynsz w naturze (zboże lub olej

konsekwentnie

słonecznikowy), drugi skarżący pobiera

zamiar umożliwienia swobodnej sprzedaży

czynsz w pieniądzu.

i

kupna

wskazywały

ziemi

rolnej

na

z

swój

chwilą

wprowadzenia infrastruktury rynkowej dla
Sprawa dotyczyła skargi osnutej na kanwie

handlu

przepisów

ukraińskiego

kodeksu

Jednakże, wbrew proklamacjom, wstępne

ziemskiego,

tj.

zakazującej

moratorium na obrót gruntami rolnymi

sprzedaży

normy

gruntów

rolnych.

Zakaz

takimi

nieruchomościami.

było wielokrotnie przedłużane i obecnie

wprowadzono, wstępnie w charakterze

traktowane

regulacji tymczasowej, w 2005 r. do czasu

praktycznych sytuacjach i aspektach tej

przyjęcia

pakietu

mających

na

bezpieczeństwa
nieruchomości

regulacji, jako ograniczenie obowiązujące

celu

zapewnienie

na

na

wyznaczane

obrotu

Przepisy

dotąd

utrzymują

na

wszystkich

ustawowych

z infrastrukturą.

moratorium

we

reform

rolnych

jednak

jest,

obrót

rynku

czas

nieokreślony,
terminy

mimo

przyjęcia

że

nowej

wraz

ustawy o obrocie ziemią rolną były

tymczasowe

wielokrotnie i bez żadnych konsekwencji

w

mocy

lekceważone. Godzi to ‒ w ocenie ETPC ‒

ziemią

rolną,

w

z wyjątkiem dziedziczenia, zamiany lub

przymiot

prawa.

wywłaszczenia na cele publiczne. Zakaz
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niesprzeczności

systemu
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Trybunał wziął pod uwagę argumenty

Zdaniem

rządu ukraińskiego, który wskazywał, że

najbardziej

kwestionowany zakaz realizuje ważne

z możliwych,

interesy społeczne, takie jak zapobieganie

przekonujących

spekulacjom

utrzymanie,

rolnych

na

oraz

wiejskiej,

rynku

nieruchomości

pauperyzacji

uniemożliwiając

ludności

ETPC

Ukraina

restrykcyjne

przyjęła
rozwiązanie

nie

przedstawiła

argumentów

przy

czym

na

jego

władze

nie

wywiązują się z przewidzianych w tym

komasację

rozwiązaniu

założeń

w

sposób

dużych obszarów w rękach kilku osób lub

konsekwentny. W tym stanie rzeczy

zaprzestanie upraw rolnych na gruncie.

Trybunał

stwierdził,

Argumenty te jednak nie przekonały

nałożone

na

Trybunału. Przede wszystkim bowiem, co

gruntów rolnych jest nadmierne i wykracza

podkreślił ETPC, władze ukraińskie nie

poza dopuszczalny „margines swobody”.

wzięły pod uwagę indywidualnej sytuacji

Ukraina

skarżących,

sprawiedliwej

a

mianowicie

tego,

iż

nie

że

obciążenie

skarżących

właścicieli

zachowała
równowagi

pomiędzy

mieszkają oni w miastach i nie chcą

wymogami

zajmować się rolnictwem.

a indywidualnym interesem skarżących.

Ponadto Trybunał zauważył, że sam

Tym samym Trybunał zgodził się ze

ustawodawca potwierdził, iż zakaz obrotu

skarżącymi i orzekł o naruszeniu art. 1

ziemią

Protokołu nr 1 do EKPC.

rolną

nie

realizuje

celów

przywołanych przez rząd, lecz ma jedynie
zapewnić wystarczająco dużo czasu na
przyjęcie właściwych regulacji prawnych.

Trybunał zwrócił także uwagę, że żadne
inne państwo członkowskie Rady Europy
nie

stosuje

takich

blankietowych

i bezwzględnych zakazów obrotu ziemią
rolną, w tym również państwa, których
gospodarki

znajdują

przejściowych
scentralizowaną

się

pomiędzy
a

na

etapach

gospodarką
gospodarką

wolnorynkową.
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interesu

bowiem

powszechnego

