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Wprowadzenie
Prehistoria tego opracowania – podręcznika/skryptu – jest specyficzna.
Zdarzyło mi się opracować pierwotnie – dla potrzeb publikacji w Księdze
Jubileuszowej Profesora Bogumiła Brzezińskiego – artykuł pt. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec problemów podatkowych – próba analizy i syntezy (ss. 22). Niestety, jak się okazało, chętnych
do uczestnictwa autorskiego w Księdze Jubileuszowej tego wybitnego
znawcy prawa podatkowego w Polsce, i nie tylko w Polsce, jest bardzo wielu,
wobec czego zaistniała konieczność poważnego zredukowania objętościowego przygotowanych przez „autorów” opracowań. W tym stanie rzeczy
dokonałem redukcji i objętościowej (ss. 10), i problemowej, ograniczając
moje opracowanie do orzecznictwa Trybunału na tle ochrony własności
w systemie Europejskiej Konwencji Prawa Człowieka (art. 1 Protokołu I do
Konwencji). Dwutomową Księgę Jubileuszową Profesora Brzezińskiego
przekazałem w darze Bibliotece Kolegium Jagiellońskiego.
Szkoda mi jednak było owego szerszego ujęcia problematyki podatkowej
w orzecznictwie strasburskim. Wobec tego, kierując się moimi powinnościami naukowo-badawczymi wobec Kolegium Jagiellońskiego, przygotowałem nowe opracowanie pt. Podatki i problemy podatkowe w świetle
orzecznictwa strasburskiego (ss. 23; ss. 31 wraz z cytatami angielskojęzycznymi). Traf chciał, że opracowanie to wzbudziło zainteresowanie władz
Kolegium Jagiellońskiego, które bezpodstawnie uznały mnie widocznie za
specjalistę od prawnych europejskich problemów podatkowych i przewidziały w ramach moich obowiązków dydaktycznych realizację zupełnie
nowego przedmiotu „Problematyka podatkowa w świetle orzecznictwa
strasburskiego” (dla II r. A-E, 26 godz. ćwiczeń).
Tymczasem ja nigdy specjalistą w zakresie prawa finansowego ani
prawa podatkowego nie byłem. Chciałem po prostu współuczestniczyć
autorsko w hołdzie naukowym składanym mojemu Drogiemu Przyjacielowi,
Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Uznałem, że najlepiej będzie postarać się o uzbieranie naręcza kwiatów badawczych z Jego „łąki”, z obszarów
prawa podatkowego. Chciałem złożyć li tylko mój skromny ukłon jubileu-
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szowy, tylko tyle. A tu nagle spada na mnie obowiązek ponad moje siły,
obarczenie mnie przedmiotem dydaktycznym, jakiego nigdzie – w Polsce, a chyba i w świecie – nikt nie prowadzi. Mogłem zakrzyknąć impossibilium nulla est obligatio; mogłem pokierować się cnotą pokory i – uznając mą niemoc – odmówić prowadzenia takiego przedmiotu.
Mogłem, a zarazem nie mogłem. Byłoby to bowiem przyznanie się do
pewnego rodzaju porażki. A skoro jestem człowiek z Kresów, skoro noszę
w sobie „ducha romantycznego”, to czy mogę podzielać „klęskę Syzyfa”, czy
nie powinienem przypomnieć i spróbować ucieleśnić Wieszcza: „mierz siły
na zamiary, nie zamiar podług sił”. Zmierzyć się – w mojej słabości i starości – z nową dydaktyczną potrzebą. Powiadają: „potrzeba matką wynalazków”, przeto ja na mój „wynalazek” się porwałem. Tak się składa, że w prawie
europejskim praw człowieka ingerencja władzy publicznej w korzystanie
z praw człowieka – po spełnieniu testu legalności i celowości – musi spełnić test „konieczności w demokratycznym społeczeństwie”, a na początku
spełniania go staje kryterium „naglącej potrzeby społecznej” (pressing social
need). Nie wiem, czy ona w tym kontekście jest aż tak pressing; wiem natomiast, że takie zadanie Kolegium Jagiellońskie przede mną postawiło i w najlepszej wierze powinienem postarać się je jak najlepiej spełnić. Biorę więc je
na moje barki.
Być może mógłbym je wypełnić mniejszym kosztem: po prostu
jakoś ćwiczenia przeprowadzić, wskazując studentom – w charakterze
materiałów pomocniczych – jakiś podręcznik prawa podatkowego
i jakiś podręcznik ochrony praw człowieka, omawiając na ćwiczeniach
kolejne kazusy strasburskie. Nie mieliby oni jednak solidnego punktu
zaczepienia; uzyskiwana wiedza byłaby nader lotna i ulotna, skały i gleby
pozbawiona.
Dlatego zabrałem się za niniejsze dzieło. Powstało europejskie kompendium orzecznicze. Czy jest to prawdziwy podręcznik? – niewątpliwie nie!
Czy jest to skrypt dydaktyczny? – być może da się tak je określić. Niewątpliwie natomiast jest to niezbędna pomoc dydaktyczna przy realizacji „zadanego” mi przedmiotu. Mam nadzieję, że nie „porwałem się z motyką na
słońce”, że kompendium to będzie spełniało przynależną mu rolę dydaktyczną w kształceniu studentów Kolegium Jagiellońskiego. Kto wie, może
wykroczy poza te właściwe ramy i okaże się dydaktycznie i badawczo przydatne poza granicami Kolegium Jagiellońskiego – w działalności innych
szkół wyższych w Toruniu i w Polsce. Czy nie wolno mi pomarzyć?!
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Wprowadzenie

Zbiór niniejszy ma dotyczyć „orzecznictwa strasburskiego” w odniesieniu do „problematyki podatkowej”. Uwzględniane w nim orzecznictwo
obejmuje kolejno 12 decyzji Europejskiej Komisji Praw Człowieka (od
decyzji X. pko Austrii z 8.07.1980 r. do decyzji Max von Sydow pko Szwecji
z 12.05.1987 r.) oraz 37 wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(od wyroku Engel i inni pko Holandii z 8.06.1976 r. do wyroku Euromak
Metal Doo pko b. jug. rep. Macedonii z 14.06.2018 r.). Starałem się dbać
o „należytą staranność”, ale nie mogę dać głowy, że zbiór niniejszy jest
absolutnie kompletny, że niczego nie przeoczyłem. W każdym razie, moim
zdaniem, jest wystarczająco wyczerpujący, a za ewentualne przeoczenia
jego przyszłych Użytkowników przepraszam.
Już na wstępie muszę się przyznać do świadomego błędu redakcyjnego. Otóż początkowo zamierzałem przedstawiać kolejne orzeczenia
w następującym trójpodziale treści: stan faktyczny, zarzuty oraz właściwe
orzeczenie (decyzja Komisji bądź wyrok Trybunału). Tam, gdzie tak uczyniłem, taką postać prezentacji zachowałem, mimo że poniewczasie doszedłem do wniosku, że zbiór – i tak przecież sążnisty – ulegnie ogromnemu
rozbudowaniu. W efekcie większość orzeczeń występuje „w czystej postaci”
– samej esencji orzeczenia, bez stanu faktycznego i bez zarzutów. W trakcie zajęć ćwiczeniowych stosowne informacje uzupełniające będzie można
studentom podać.
Uwzględnione orzecznictwo podatkowe osnute jest głównie na tle trzech
praw chronionych w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Po pierwsze, jest to art. 1 Protokołu I do Konwencji, w którym umocowane jest prawo każdej osoby fizycznej i prawnej do niezakłóconego
korzystania z jej mienia, i które zawiera w sobie uznanie tytułu państw-stron do zapewnienia korzystania z własności zgodnie z interesem
powszechnym, w tym do zabezpieczenia ściągania podatków oraz innych
należności i grzywien. Dotyczy go 28 orzeczeń strasburskich, w tym 7 decyzji Komisji oraz 21 wyroków Trybunału.
Po drugie, wchodzi w grę art. 6 Konwencji, w którym zawarte jest prawo
do słusznego/rzetelnego procesu, a więc fundamentalna gwarancja procesowa, jakby „obsługująca” wszystkie prawa w Konwencji chronione, w tym
prawo do ochrony własności.
Dotyczą tego artykułu 23 orzeczenia strasburskie, w tym 5 decyzji
Komisji i 18 wyroków Trybunału. Orzecznictwo podatkowe w tym zakresie
w przygniatającej większości kojarzy się ze sferą „oskarżenia karnego” (art.
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6 ust. 1 EKPC), rozciągając się ad casum na problem ochrony praw oskarżonego, w tym prawa do informacji, i postępowania dowodowego (art. 6
ust. 3 EKPC), jak również domniemania niewinności (art. 6 ust. 2 EKPC).
Problematyka podatkowa zahacza raz po raz o kategorię „praw i obowiązków o charakterze cywilnym” (art. 6 ust. 1 EKPC), a skwitowanie jej prostym negatywnym stwierdzeniem z początku orzecznictwa Komisji oraz
z wyroku Ferrazzini pko Włochom byłoby mylnym uproszczeniem, a może
nawet zafałszowaniem rzeczywistego obrazu prawnego.
Orzecznictwo podatkowe na tle prawa do słusznego procesu w naturalny sposób kojarzy się z jego elementem, nieobecnym w pierwotnym
kształcie Konwencji, a uzupełnionym w Protokołe VII do niej jako jego art.
4, dotyczący zakazu podwójnego ścigania, sądzenia i karania, a kojarzący
się z zasadą ne bis in idem oraz z kategorią res iudicata. Dotyczy tego 11 wyroków Trybunału.
Dorzucić tu można 3 orzeczenia uwzględniające art. 7 Konwencji,
wyrażający zakaz retroakcji prawa karnego, w tym jedną decyzję Komisji
i 2 wyroki Trybunału.
Dodatkowo 1 decyzja Komisji dotyczyła art. 13, a zatem prawa do skutecznego środka prawnego, które wystepuje w roli lex generalis, w odróżnieniu od szczególnych gwarancji, mieszczących się we wskazanym powyżej art. 6 Konwencji, a dopełnionych postanowieniem art. 5 ust. 4 (gwarancja
habeas corpus), pełniących rolę lex specialis.
Istnieje kolejny artykuł Konwencji, mający charakter klauzuli generalnej i również „obsługujący” wszystkie prawa w jej systemie chronione.
Chodzi o art. 14 wyrażający zasadę niedyskryminacji. Na jego tle osnutych
jest w zbiorze 8 orzeczeń strasburskich, z czego 3 decyzje Komisji i 5 wyroków Trybunału.
Uzupełniająco wskazać tu trzeba na Protokół XII do Konwencji, także
zawierający poszerzone zobowiązania dotyczące niedyskryminacji, na
który powołano się w jednym z nowszych wyroków, jednakże bez rzeczywistego zastosowania go do sprawy.
Jeśli chodzi o pozostałe prawa chronione na podstawie systemu Konwencji, wskazać można, że:
– 4 orzeczenia (2 decyzje Komisji i 2 wyroki Trybunału) dotyczyły art. 9
Konwencji, a więc wolności religii, a konkretnie podatku kościelnego;
– 2 orzeczenia (1 decyzja Komisji i 1 wyrok Trybunału) dotyczyły art. 8
Konwencji, a zatem prawa do poszanowania prywatności, a konkret-
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nie ochrony danych osobowych, w tym w jej zmaganiach z wolnością ekspresji/wypowiedzi, umocowaną w art. 10 Konwencji;
– 1 decyzja Komisji dotyczyła art. 12 Konwencji (prawo do zawarcia
małżeństwa i założenia rodziny), a 1 z wyroków Trybunału de facto
szeroko w problematykę małżeństwa wkraczał w kontekście niedyskryminacji w porównaniu ze związkami partnerskimi (hetero- i homoseksualnymi);
– 1 decyzja Komisji dotyczyła art. 2 Protokołu IV, a więc wolności poruszania się, a konkretnie prawa do opuszczania własnego kraju; także
w tym zakresie 1 z wyroków Trybunału tym problemem się de facto
zajmował.
Zdarzało się wreszcie, że organy strasburskie przy okazji spraw podatkowych zajmowały się kwestiami mechanizmu skargowego Konwencji, czy
to na tle samego prawa do skargi na podstawie art. 34 Konwencji (art. 25
Konwencji w jej pierwotnym kształcie – przyp. T. J.), czy też w kontekście
wymogu wyczerpania dostępnych środków krajowych na podstawie art. 35
Konwencji (art. 26 Konwencji w jej pierwotnym kształcie – przyp. T. J.).
Uznałem, że z uwagi na charakter opracowania i względy jego użyteczności dydaktycznej niezbędny jest w nim indeks przedmiotowy. Dobór
haseł w nim kieruje się dwoma względami:
–
artykułami systemu EKPC istotnymi z perspektywy probematyki
podatkowej w orzecznictwie strasburskim;
– konkretnymi problemami merytorycznymi wskazującymi na bogactwo tej problematyki. Z kolei dla wskazania miejsca danego odniesienia hasła do treści zbioru posługuję się nastepującą alternatywną
sekwencją:
1. cyfra łacińska wskazująca na odnośną część zbioru:
I. Orzecznictwo EKomPC,
II. Orzecznictwo ETPC;
2. cyfra arabska wskazująca na numer danego orzeczenia w takiej
części zbioru;
3.1. numer strony w zbiorze – w odniesieniu do niedzielonych na
punkty orzeczeń Komisji oraz opinii zbieżnych bądź odrębnych
sędziów Trybunału (wyjątkowo, tam, gdzie opinia jest podzielona
na punkty, wskazuję odnośny jej punkt); albo
3.2. punkt wyroku Trybunału (wyjątkowo, opinii sędziowskiej doń).
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Tak w największym skrócie przedstawia się owo „światło”, w którym
mam ze studentami badać „problematykę podatkową w orzecznictwie
strasburskim”. By to badanie miało sens i przynosiło pożądane owoce,
muszę je poszerzyć o nastepujące elementy:
– fundamenty wiedzy o podatkach i prawie podatkowym (dlatego będę
zalecał korzystanie z wybranego podręcznika podatków i prawa
podatkowego, wykorzystywanego w dydaktyce KJ-TSW);
– fundamenty wiedzy o prawach człowieka i ich ochronie (dlatego
będę zalecał korzystanie z podręcznika prof. M. Balcerzaka i z tradycyjnego podręcznika, wykorzystywanego w dydaktyce WPiA UMK);
– pierwszy cykl moich wykładów, poświęconych ochronie praw człowieka w Europie, głównie w systemie Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, także w świetle orzecznictwa strasburskiego;
– zajęcia dotyczące problematyki podatkowej w orzecznictwie strasburskim na tle danego prawa chronionego, zawsze będą osnute na
tle rozpoznania i pogłębienia wiedzy o tym prawie w ogóle, o jego
substancji chronionej i o granicach ingerencji władzy publicznej
w korzystanie z tego prawa.

Literatura uzupełniająca:
1. Podręcznik podatków i prawa podatkowego (z dydaktyki KJ-TSW).
2. M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka,
Toruń 2017.
3. B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski,
Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2005 (wyd. I) lub 2010 (wyd. II).
4. T. Jasudowicz, Podatki i problemy podatkowe w świetle orzecznictwa strasburskiego, Toruń 2019, KJ-TSW.
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Orzecznictwo
Europejskiej
Komisji Praw
Człowieka

I.
1. X. pko Austrii,
dec. o dopuszcz. z 8 lipca 1980 r.
Stan faktyczny
W 1959 r. władze podatkowe zażądały od skarżącego biznesmena
zapłaty ponad 25 mln. szylingów austriackich tytułem podatku obrotowego.
Skarżący odwołał się do okręgowego urzędu podatkowego. W międzyczasie
wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne w związku z tymi samymi
czynami i oskarżono go o oszustwo. Postępowanie podatkowe było zawieszone do wyniku postępowania karnego, zaś w 1976 r. odwołanie zostało
odrzucone. Skarżący wniósł w 1977 r. apelację do Trybunału Konstytucyjnego, który dotąd nie wydał wyroku.

Decyzja Komisji
Skarżący na podstawie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
zarzuca długość postępowania podatkowego. Nie dotyczyło ono oskarżenia karnego. Skarżący był oskarżony o oszustwo w związku z tym samym
zbiorem faktów, ale zarzut ten był badany w zupełnie odrębnym postępowaniu przed Okręgowym Sądem Karnym w Wiedniu.
Powstaje więc kwestia, czy postępowanie w sprawie niniejszej dotyczy
określenia praw i obowiązków cywilnych skarżącego.
Już we wcześniejszych sprawach Komisja stwierdziła, że art. 6 ust. 1 nie
znajduje zastosowania do postępowania podatkowego (dec. 2552/65 pko
RFN; dec. 2717/66 pko RFN). Takie samo ustalenie znajduje zastosowanie
do postępowania dotyczącego korzyści fiskalnych.
Spór niniejszy dotyczy „prawa” handlowca do uzyskania zwrotu podatku
służącego wspieraniu eksportu. Choć jest prawdą, że odnośne korzyści
fiskalne mają reperkusje dla biznesu, znajdują one swoją podstawę w przepisach specjalnych prawa publicznego co do wspierania polityki gospodarczej; swobodna wola stron nie odgrywa żadnej roli w ich dystrybucji
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i wysokości. Przyznanie bądź odmowa takiego zwrotu nie godzi w prawa
handlowca do prowadzenia jego działalności prywatnej i zawierania kontraktów z osobami trzecimi; godzi jedynie w warunki sprzedaży i znajdowanie nowych rynków zbytu. Zatem Komisja dochodzi do wniosku, że „prawa”
dotknięte zarzucanymi decyzjami administracyjnymi nie miały charakteru
prywatnego (por. Ringeisen Case, wk ETPC z 16.07.1971, pkt.94; König Case,
wyrok ETPC z 28.06.1978, pkt 90–95) oraz że zatem art. 6 ust. 1 nie znajduje
zastosowania. Wynika stąd, że ta część skargi nie daje się pogodzić ratione
materiae z postanowieniami Konwencji w rozumieniu art. 27 ust. 2.

2. X. pko Austrii,
dec. o dopuszcz. z 12 marca 1981 r.
Stan faktyczny
Wyrokiem z listopada 1977 r. Sąd Okręgowy w Wiedniu uznał skarżącego
winnym następujących faktów: nabycia ponad 1000 kg złota w postaci
sztab przeszmuglowanych do Austrii przez jego kolegę; uzyskania upoważnienia do wymiany ich na złote monety po ich zarejestrowaniu jako
krajowego złota przemysłowego, w imieniu fikcyjnych klientów, z nadużyciem przez to jego stanowiska jako szefa służb w Ministerstwie Finansów oraz dyrektora mennicy; wreszcie, skrycia tych transakcji poprzez
fałszywe deklaracje dla Ministerstwa Finansów i Banku Narodowego.
Oskarżono go o ukrycie unikania podatków, a więc o przestępstwo z art.
37 ust. 1 Kodeksu Przestępstw Finansowych.
Sąd w swym wyroku uznał skarżącego winnym tego przestępstwa bez
ustalania korzyści osobistej, istotnego elementu tego przestępstwa w czasie jego popełnienia; zamiast tego stwierdził, drogą analogii z kradzieżą,
że wystarcza zamiar zapewnienia korzyści stronie trzeciej. Koncepcja
korzyści osobistej przestała być istotnym elementem przestępstwa na
mocy zmiany ustawy, która weszła w życie 1.01.1976 r., a więc po odnośnych faktach.
Sąd ponadto uznał skarżącego winnym fałszowania dokumentacji przy
sprawowaniu funkcji urzędowej, a więc przestępstwa z art. 311 Kodeksu
Karnego, które nie figurowało w akcie oskarżenia.
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Decyzja Komisji
Skarżący zarzuca, że został skazany za przestępstwo fałszywego dokumentowania urzędniczego, chociaż akt oskarżenia nie obejmował tego
zarzutu i w toku procesu rozszerzony nań nie został, co oznacza naruszenie jego praw na podstawie art. 6 ust. 3 /a/ i /b/ Konwencji.
Komisja przypomina swe wcześniejsze orzecznictwo, zgodnie z którym oskarżony ma prawo do informacji nie tylko o podstawach oskarżenia, tj. o czynach, o które jest on oskarżany i na których jego skazanie się
opiera, ale też o charakterze oskarżenia, a mianowicie o prawnej kwalifikacji odnośnych czynów (por. Öfner pko Austrii; Hopfinger pko Austrii).
Według skarżącego, nie mógł on bronić się właśnie przed takim dodatkowym aspektem prawnym i dopiero z wyroku się dowiedział, że przesłanki
przestępstwa z art. 311 KK zostały w jego sprawie spełnione.
Komisja uznała, że sprawa rodzi zagadnienie, czy prawa skarżącego
z art. 6 ust. 1 oraz ust. 3/a/ i /b/ Konwencji zostały naruszone. Wymaga to
zbadania co do meritum.
Skarżący nadto zarzuca, że prawo karne zostało w jego sprawie,
wbrew art. 7 Konwencji, zastosowane retroaktywnie, ponieważ został on
skazany za przestępstwo unikania podatków w 1975 r., gdy miało ono
podlegać karze jedynie w razie popełnienia „na czyjąś własną korzyść”,
a tu wchodziła w grę korzyść osoby trzeciej. Taka interpretacja została po
raz pierwszy przyjęta przez Sąd Najwyższy w 1976 r. poprzez zastosowanie zasady, która wcześniej odnosiła się do orzecznictwa dotyczącego
kradzieży.
Komisja odnotowuje odwoływanie się stron do Poprawki BGBI 335/1975,
na mocy której z dniem 1.01.1976 r. wymóg „własnej korzyści” został wyeliminowany. Zauważa przy tym, że ekstensywna interpretacja tego przepisu, choć już we wcześniejszej sprawie zastosowana, została przez Sąd
Najwyższy przyjęta po raz pierwszy dopiero w 1976 r., tj. po popełnieniu
czynów, o które skarżący został oskarżony. Co więcej, sąd oparł swą decyzję na analogii wywodzonej z interpretacji innej ustawy.
Niniejsza sprawa rodzi więc zagadnienia na podstawie art. 7 ust. 1 Konwencji, co wymaga rozstrzygnięcia co do meritum. Nie można więc
odrzucić zarzutu skarżącego jako oczywiście bezpodstawnego.
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3. A., B., C. i D. pko Zjednoczonemu
Królestwu, dec. o dopuszcz.
z 10 marca 1981 r.
Stan faktyczny
Czterej skarżący to obywatele brytyjscy działający w spółce radcowskiej
w Londynie. W marcu 1977 r. każdy ze skarżących zawarł odrębny układ
z dwiema spółkami i jednostką, zajmującymi się handlem towarami (spółki
towarowe). Celem układów było wykazanie straty handlowej, jaka mogła
zostać ustalona w związku z dochodami czy zyskiem z innych biznesów,
w tym z zarobków skarżących jako radców. Taką ulgę podatkową przewidywała sekcja 168 Ustawy o dochodach i podatkach spółek z 1970 r., a każdy
z ww. układów wykazywał stratę na koniec roku finansowego 5.04.1977 r.
Odpowiednie wnioski skarżący złożyli w sierpniu 1977 r.
Inspektor podatkowy nie podjął żadnych działań, a 25.11.1977 r. rząd
w pisemnej odpowiedzi parlamentarnej wskazał na zamiar unormowania
tych kwestii. 11.04.1978 r. ogłosił, że nowe ustawodawstwo będzie miało
charakter retroaktywny i zaneguje ulgi z tytułu strat, gdy wynikają one
z układów ze spółkami towarowymi. Nowa sekcja 31 weszła w życie
31.07.1978 r. i na jej podstawie wnioski skarżących zostały odrzucone we
wrześniu 1978 r. Doliczono skarżącym odsetki z tytułu niezapłaconego
podatku, który nie był zapłacony, ponieważ w dacie, w której stał się on
należny na mocy retroaktywnego skutku sekcji 31, nie był on należny na
podstawie wówczas obowiązującego ustawodawstwa.
Skarżący apelowali we wrześniu 1978 r. do Specjalnego Komisarza ds.
Podatków Dochodowych, twierdząc, że sekcja 31 jest sprzeczna z naturalną sprawiedliwością, prawem międzynarodowym i Konwencją, ale w październiku 1979 r. Komisarz ich wnioski odrzucił. Wskazano im, że zarzut
niemożliwości pogodzenia sekcji 31 z Konwencją nie wchodzi w zakres
jurysdykcji sądów angielskich.
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Zarzuty skarżących
Skarżący zarzucali, że zwłoka w zajmowaniu się ich wnioskami o ulgę
podatkową pozbawiała ich prawa do rozstrzygnięcia o ich prawach i obowiązkach cywilnych, do rzetelnej i publicznej rozprawy, w rozsądnym
czasie, przed niezawisłym i bezstronnym sądem prawnie ustanowionym
(art. 6 Konwencji).
Zarzucali też, że zostali pozbawieni swego mienia w okolicznościach,
w których nie da się stwierdzić, iżby interes publiczny wymagał retroaktywnego charakteru zmiany prawa podatkowego. Co więcej, zostali
pozbawieni swego mienia z dniem 1.07.1977 r., chociaż w tym czasie
prawo nie dopuszczało takiego pozbawienia (art. 1 Protokołu I do Konwencji).
Skarżący zarzucają, że sekcja 31 wprowadzała szereg rozróżnień (6),
które wiążą się z prawem do niezakłóconego korzystania z mienia osobistego i stanowią różnice w traktowaniu, nie mające prawowitego
celu, nie szanujące zasad, które normalnie rządzą w demokratycznych
społeczeństwach i są dysproporcjonalne (art. 14 Konwencji, w związku
z art. 1 Protokołu I).

Decyzja Komisji
1.
Skarżący zarzucali, po pierwsze, że zajmowanie się ich wnioskami
o ulgę podatkową było specjalnie odwlekane aż do wprowadzenia sekcji 31,
a przez to ich prawo do rzetelnej i publicznej rozprawy dla rozstrzygnięcia
o ich prawach cywilnych zgodnie z art. 6 Konwencji zostało naruszone.
Komisja zauważa jednak, z czym zgadzają się też skarżący, że sekcja 31
jednoznacznie odnosiła się do ich wniosków o ulgę i zawierała przepis
pozwalający na ocenę należnego podatku, gdy ulga – cofnięta przez sekcję 31 – już została przyznana. Wynika stąd, że rzekomo specjalna zwłoka
nie odnosiła się do odpowiedzialności skarżących na podstawie sekcji 31.
Nie można też sekcji 31 uważać za rozstrzygnięcie o prawach cywilnych
w rozumieniu art. 6 ust. 1. Zatem ten aspekt zarzutów trzeba uznać za
niedający się pogodzić ratione materiae z postanowieniami Konwencji
w rozumieniu art. 27 ust. 2.
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2.
Skarżący zarzucali również, że zastosowanie wobec nich sekcji 31 stanowiło ingerencję w ich prawo do niezakłóconego korzystania z ich własności, gwarantowane przez art. 1 Protokołu I. Nie leżało to ani w publicznym, ani w powszechnym interesie.
Komisja zauważa jednak, że w niniejszej sprawie krajowa legalność
sekcji 31 nie ulega wątpliwości, a celem tego środka było zapewnienie płatności podatków stosownie do ust. 2 tego artykułu. Przypomina też wyrok
Trybunału w sprawie Handyside, a zwłaszcza jego pkt 62, w którym stwierdza się: „W odróżnieniu od art. 10 ust. 2 Konwencji, ten ustęp postrzega
Umawiające się Państwa jako wyłącznych sędziów »konieczności« ingerencji. W konsekwencji Trybunał musi się ograniczyć do skontrolowania
zgodności z prawem i celu odnośnego ograniczenia”.
Sformułowania ust. 2 tego artykułu nie umieszczają zatem spraw opodatkowania całkowicie poza kontrolą konwencyjną, ponieważ prawidłowe
stosowanie tego artykułu, podobnie jak każdego innego postanowienia
Konwencji, co do zasady podlega nadzorowi organów konwencyjnych.
Nadzór taki obejmuje, zgodnie ze stałym orzecznictwem Komisji, nie tylko
badanie, czy dany środek jest takiego rodzaju, że można go rozsądnie
uznać za konieczny z punktu widzenia jednego z celów wyliczonych w tym
artykule, ale również badanie, czy jego zastosowanie w danej sprawie
nie jest wielce dysproporcjonalne w stosunku do tego celu (por. np. sk.
7287/75, X. pko Austrii, DR 13, s. 27).
Skarżący zarzucali, że interes powszechny nie wymagał dysponowania
przez sekcję 31 skutkiem retroaktywnym. Komisja zauważa jednak, że sekcja 31 została przyjęta celem przeciwdziałania specyficznej formie unikania podatków, których skuteczność budziła już wątpliwości. Odpowiedzialność podatkowa skarżących za odnośny rok nie była jeszcze ustalona
przed zastosowaniem wobec nich sekcji 31, zwłaszcza że roszczenie skarżących dotyczyło ich tytułu do wykazywania sztucznej straty, zanotowanej w przedsięwzięciu niehandlowym, mającym zredukować ich odpowiedzialność podatkową, której jako takiej oni nie kwestionują.
Te czynniki uwzględniając, wraz z wyjaśnieniem rządu Zjednoczonego Królestwa, że retroaktywny efekt sekcji 31 był konieczny dla skutecznego zapobiegania takiej formie unikania podatków, Komisja dochodzi do
wniosku, że zastosowanie sekcji 31 wobec skarżących nie miało charak-
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teru ekscesywnego z punktu widzenia postanowień art. 1 Protokołu I do
Konwencji.
Wynika stąd, że ta część skargi jest oczywiście bezpodstawna w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

3.
Skarżący zarzucali, że ich prawa na podstawie art. 1 Protokołu I nie były
zapewnione bez dyskryminacji i powoływali się na art. 14 w związku z tym
postanowieniem. Twierdzili w szczególności, że sekcja 31 stworzyła
dyskryminację między stratami wynikającymi w rozmaitych okolicznościach a ich traktowaniem podatkowym, które to rozróżnienie nie kierowało się żadnym celem prawowitym, zaś użyte środki były dysproporcjonalne w stosunku do odnośnego celu.
Komisja przypomina wyrok ETPC w Belgijskiej Sprawie Językowej, w którego pkt 3 stwierdzono: „Środek, który sam w sobie jest zgodny z wymaganiami artykułu dotyczącego danego prawa czy wolności, może więc ten
artykuł naruszać z racji, która ma charakter dyskryminacyjny”. Komisja
zauważa jednak, że w tymże wyroku Trybunał potwierdził, że nie każde
rozróżnienie oznacza dyskryminację, ale zachodzi ona, jeśli dane rozróżnienie nie ma obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia. W szczególności Komisja uważa, że nie wystarczy to, że skarżący twierdzą, iż zostali
obciążeni podatkami bardziej niż inni, lecz muszą oni wykazać, że
odnośny przepis działa w sposób dyskryminacyjny, odróżniając ich od
podobnych podatników.
Skarżący wskazywali na poczynione w sekcji 31 rozróżnienie pomiędzy traktowaniem podatkowym a stratami wynikającymi w rozmaitych
okolicznościach. Komisja jest jednak zdania, że nie wykazali, iżby rozróżnienia te same w sobie stanowiły odmienność traktowania, która nie jest
obiektywna i należna z punktu widzenia przepisu nakładającego podatek,
który musi jasno rozróżniać pomiędzy tymi, którzy są obciążeni, a tymi,
którzy nie są.
Nawet zakładając, że rozróżnienie badane przez Trybunał we wspomnianym wyroku zawiera się w sekcji 31, Komisja zauważa, że deklarowanym celem tego przepisu było zapobieżenie układowi unikania podatków
o wyjątkowo sztucznym charakterze niemającemu wartości handlowej.
Sztuczność ta ewidentnie była takową, że powstawały wątpliwości co do
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skuteczności układu nawet przed wydaniem sekcji 31. W tych okolicznościach Komisja nie postrzega jako nieuprawnionego celu sekcji 31 co do
zapobiegania wyciąganiu przez jednostki korzyści ze sztucznego unikania podatków.
Komisja badała również, czy zachodziła rozsądna relacja proporcjonalności między użytymi środkami a celem realizowanym przez sekcję 31.
Zauważa ona, że skarżący szczególnie podkreślają retroaktywny charakter
sekcji 31, twierdząc, że przepis ten jest ekscesywny.
Komisja przypomina, że retroaktywne ustawodawstwo cywilne nie jest
wyraźnie zakazane postanowieniami Konwencji. Uznaje ona jednak, że
przepis retroaktywny nakładający odpowiedzialność podatkową bądź ograniczający dostępność ulg podatkowych uznać trzeba za bardziej dotkliwy niż
podobny przepis prospektywny, zwłaszcza z powodu wynikającej niepewności. Ponadto, chociaż całe ustawodawstwo podatkowe godzi w interesy osób obciążanych podatkami, przepisy retroaktywne uniemożliwiają
reorganizację spraw podatnika dla potrzeb złagodzenia nowej odpowiedzialności podatkowej, co jest możliwe w przypadku przepisów prospektywnych.
Komisja w niniejszej sprawie zauważa jednak, że przy wydawaniu sekcji 31 rząd Zjednoczonego Królestwa wyraził pogląd, że jedyną drogą skutecznego zwalczania tej szczególnej formy sztucznego unikania podatków jest nadanie sekcji 31 retroaktywnego charakteru. Mając na względzie
szczególnie sztuczny charakter rozwiązania oraz sekretność jego funkcjonowania, Komisja dochodzi do wniosku, że skarżący nie wykazali, iżby cel
ustawodawstwa mógł zostać osiągnięty bez retroakcji i – co za tym idzie
– Komisja uznaje, że istniał rozsądny stopień proporcjonalności między
użytymi środkami a urzeczywistnianym celem.
Wynika stąd, że ten aspekt skargi jest oczywiście bezpodstawny w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

4.
Wreszcie skarżący zarzucali, że byli pozbawieni skutecznego środka
przed władzą krajową zgodnie z art. 13.
Komisja przypomina swoją decyzję w sprawie Young, James i Webster pko
Zjednoczonemu Królestwu co do zakresu art. 13, a zwłaszcza pkt 177 Raportu,
gdzie stwierdziła: „Art. 13 nie dotyczy ustawodawstwa ani nie gwarantuje
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środka, poprzez który można kontrolować ustawodawstwo co do jego zgodności z Konwencją”. Komisja dochodzi zatem do wniosku, że ten aspekt skargi
jest oczywiście bezpodstawny w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.
Z tych powodów Komisja uznaje skargę za niedopuszczalną.

4.X. pko Francji,
dec. o dopuszcz. z 4 maja 1981 r.
Stan faktyczny
Skarżący jest prezesem i dyrektorem zarządzającym spółki „Grandes
Distilleries les Fils P”. Twierdzi on, że dla podniesienia bazy finansowej
spółki zainwestował sumę 1.025.000 franków oraz 2.000.000 franków
poprzez wzrost kapitału spółki i przejęcie odnośnych udziałów. Deklarując
przez 2 lata osobisty dochód 84.410 oraz 79.335 franków, odpowiednio,
skarżący otrzymał z urzędu podatkowego w 1969 r. ocenę podatku sięgającego 9.900 franków, a w 1971 r. 6.634 franków. Potem urząd przysłał mu
oceny zrewidowane co do wzrostu podatku płatnego za rok 1968 i 1970.
Uczynił to na podstawie art. 180 Powszechnego Kodeksu Podatkowego,
który stanowi, że w przypadku oczywistych wydatków osobistych przekraczających deklarowany dochód, podatek będzie oceniany na podstawie
tych wydatków, podatnik zaś nie może kwestionować takiej oceny, utrzymując, że poczynił te wydatki z kapitału bądź z darowizny od strony trzeciej.
W 1975 r. skarżący odwołał się od tej oceny do sądu administracyjnego
w Besancon, który wyrokiem z 1979 r. jego apelację odrzucił. W tymże roku
skarżący domagał się od Rady Stanu uchylenia wyroku sądu oraz zwolnienia go z obowiązku płacenia podatku i naliczonych kar. W swym wyroku
z 1981 r. Rada Stanu stwierdziła, że nie ma już konieczności rozstrzygania w kwestii kar, a resztę apelacji odrzuciła. W uzasadnieniu wyjaśniła, że
nabycie udziałów przez skarżącego stanowiło transakcje osobistą dotyczącą
zarządzania jego prywatnymi aktywami oraz że – nawet gdyby jego celem
było zapewnienie satysfakcjonującego funkcjonowania spółki – zachowywało to charakter wydatku osobistego i – co za tym idzie – nie było powodu
dla uchylania wyroku sądu administracyjnego.
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Sprawozdawca Komisji zapytał skarżącego o źródło sum spożytkowanych przezeń w 1968 i 1970 r. W odpowiedzi skarżący dostarczył fotokopię
informacji udzielonej przezeń władzom podatkowym, w której stwierdzało się, że pieniądze wzięto z kont bankowych.

Zarzuty
Według skarżącego art. 180 Kodeksu Podatkowego nie da się pogodzić
z zasadą rzetelnego procesu, ponieważ podatnik nie ma możliwości
dostarczenia dowodu faktycznego, który mógłby zniweczyć podstawy
oceny władz podatkowych (art. 5 ust. 1 Konwencji).
Twierdzi on, że zastosowanie w jego sprawie art. 180 sprowadzało się
de facto do konfiskaty, skoro sumy wykorzystane dla wzrostu kapitału
spółki zostały opodatkowane jako wydatek osobisty, a nie wydatek służący
wykonywaniu działalności zawodowej. Taka ocena przeczy zasadzie równości fiskalnej (art. 14 Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I).

Decyzja Komisji
1.
Skarżący twierdzi, że jest ofiarą naruszenia zasady rzetelnego procesu,
umocowanej w art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ nie mógł przedłożyć
dowodu dla podważenia podstaw zrewidowanej oceny. Wyrok Rady Stanu
nie był wydawany na rozprawie publicznej, lecz został skarżącemu doręczony. Komisja przypomina, że konsekwentnie stwierdzała, że art. 6 ust. 1
Konwencji nie znajduje zastosowania do postępowania dotyczącego
wymiaru podatków (dec. nr 1904/63; 2717/66, 8903/80).
Wynika stąd, że ten aspekt skargi nie da się pogodzić ratione materiae
z postanowieniami Konwencji w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

2.
Skarżący zarzuca, że zastosowanie do jego sprawy art. 189 Kodeksu
Podatkowego stanowi naruszenia art. 14 Konwencji, w związku z art. 1
Protokołu I do niej. Fakt, że władze potraktowały wydatek jako wydatek
osobisty z punktu widzenia spraw podatkowych, sprowadzał się de facto
do konfiskaty jego własności. Komisja zauważa, po pierwsze, że ustawo-
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dawstwo większości Państw-Stron Konwencji przewiduje, iż władze
powinny przy okazji oceny podatku dochodowego brać w niektórych
przypadkach pod uwagę pewne czynniki odmienne od dochodu w ścisłym tego słowa znaczeniu, a w szczególności przyznawać odmienne
traktowanie wydatkom zawodowym służącym uzyskaniu dochodu oraz
wydatkom czysto osobistym. Uważa ona, że tego rodzaju uregulowania
nie powinno się uważać za niedające się pogodzić z art. 1 Protokołu I, za
wyjątkiem przypadków, w których – opodatkowując bezpośrednie inwestowanie, poza przypadkami unikania podatków i oszustwa – sprowadzałoby się to do konfiskaty de facto pewnej części mienia podatnika.
Komisja zauważa, że w niniejszej sprawie Rada Stanu stwierdziła, że
skarżący nabył udziały tytułem osobistym, w związku z zarządzaniem
swymi prywatnymi sprawami. Skarżący nie dostarczył wystarczającego
wyjaśnienia co do pochodzenia własności, którą – jak twierdzi – zainwestował dla potrzeb wzrostu kapitału spółki, której był udziałowcem i dyrektorem. Oświadczenie, że odnośne sumy zostały pobrane z kont bankowych, jest w tym kontekście irrelewantne i nie wskazuje na nic więcej, jak
tylko na sposób przekazania tych sum. Co za tym idzie, Komisja uważa, że
skarżący nie wykazał, że podatek dochodowy, jaki miał uiścić za lata 1968
i 1970, którego wysokość potwierdził wyrok Rady Stanu, stanowił pozbawienie jego mienia o takim charakterze, iż rodziło to problem z punktu
widzenia art. 1 Protokołu I.
Co więcej, Komisja zauważa, że skarżący nie dostarczył dowodu na
wykazanie, że art. 180 Kodeksu Podatkowego został w jego sprawie zastosowany odmiennie, a w szczególności bardziej na niekorzyść niż w stosunku do jakiegokolwiek innego podatnika w podobnej sytuacji. Co za
tym idzie, Komisja nie stwierdza żadnego przejawu dyskryminacji w rozumieniu art. 14 Konwencji.
Wynika stąd, że reszta skargi musi zostać odrzucona jako oczywiście
bezpodstawna w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.
Z tych powodów Komisja uznaje skargę za niedopuszczalną.
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5. K. pko Danii,
dec. o dopuszcz. z 7 grudnia 1983 r.
Stan faktyczny
Skarżący Duńczyk jest właścicielem kilku spółek handlowych w Danii,
ma też interesy w innych spółkach za granicą. W 1981 r. zatrzymano go
pod zarzutem oszustwa. Długi spółek wobec skarżącego podległy zajęciu.
Po 9 miesiącach detencji, na podstawie kaucji w wysokości 3 mln. koron,
został on zwolniony. Po skazaniu w 1982 r. przebywał w więzieniu przez
miesiąc, a potem ponownie został zwolniony, do czasu apelacji, pod
warunkiem że pozostanie w Danii i zdeponuje zabezpieczenie w wysokości 3,5 mln. koron. Gdy jednak skarżący mimo to opuścił Danię i osiedlił się
w Anglii, władze duńskie zastosowały art. 801 ustawy o wymiarze sprawiedliwości dotyczący zajęcia aktywów podejrzanego, które on posiada
bądź nabędzie w tym kraju.
Skarżący zarzuca przed Komisją, że zajęcie jego aktywów stanowi
naruszenie art. 1 Protokołu I.

Decyzja Komisji
Decyzja sądu z 1982 r. o zajęciu aktywów została podjęta zgodnie z art.
801 Ustawy o wymiarze sprawiedliwości, który dopuszcza zajęcie całej
własności w Danii, jeżeli wyrok wobec danej osoby został wydany, a ona
uciekła. Celem tego środka nie jest zapewnienie bezpieczeństwa kar ani
płatności innych długów, lecz wymuszenie na danej osobie jej pojawienia
się i uczestnictwa w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 1002 ust. 2 tej
ustawy, taki sam środek zajęcia całej własności danej osoby można również zastosować wobec osoby, która została skazana, ale uciekła dla uniknięcia wykonania wyroku pozbawienia wolności na 8 miesięcy lub więcej.
W takim przypadku celem jest wywarcie presji na uciekinierze, by skłonić
go do powrotu celem odbycia kary więzienia.
W niniejszej sprawie skarżący został zwolniony za kaucją, ale nie wolno
mu było opuszczać Danii. Naruszył on jednak ten zakaz. Zachodziło oczywiste ryzyko, iż spróbuje on przenieść aktywa za granicę, co zredukowa-
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łoby szanse jego powrotu do Danii dla uczestnictwa w postępowaniu
sądowym bądź dla wykonania wyroku.
Komisja zauważa, po pierwsze, że zajęcie nie pozbawiło skarżącego
jego mienia w rozumieniu art. 1 Protokołu I. Skarżący pozostaje właścicielem mienia, które znajduje się pod zarządem specjalnym do czasu powrotu
skarżącego do Danii. Z drugiej strony, zajęcie dotyczyło „korzystania z własności”, a to wchodzi w zakres ust. 2 art. 1 Protokołu I. Ustęp ten postrzega
Umawiające się Państwa jako wyłącznych sędziów „konieczności” ingerencji. W konsekwencji, Komisja musi się ograniczyć do kontroli zgodności z prawem i celu odnośnej restrykcji (por. ETPC, Handyside Case, wyrok
z 7.12.1976, pkt 62; oraz dec. 7221/76).
Komisja zauważa, że środek został podjęty w zastosowaniu przepisów
Ustawy o wymiarze sprawiedliwości, że zatem wymóg zgodności z prawem jest spełniony. Jeśli chodzi o cel środka, było nim zapewnienie obecności skarżącego w Danii, po pierwsze – dla uczestnictwa w postępowaniu apelacyjnym, a potem – dla odbycia wyroku uwięzienia. Komisja
uznaje ten cel za prawowity w świetle Konwencji. Jeśli chodzi o postępowanie apelacyjne, należy przypomnieć, że skarżący został zwolniony za
kaucją, pod warunkiem że pozostanie w Danii, oraz że – naruszając tę
decyzję – umknął on za granicę. Gdy skazanie i wyrok na skarżącego stały
się prawomocne, było czymś normalnym, że władze duńskie musiały
podjąć środki dla skłonienia go do powrotu do Danii celem odbycia kary.
Komisja badała kwestię, czy zajęcie własności skarżącego w Danii, bez
ograniczenia wysokości, można postrzegać jako środek dysproporcjonalny w stosunku do celu, w jakim został on podjęty. W tym względzie
należy zauważyć, że skarżący został skazany za unikanie podatków o znacznej wysokości oraz że został on skazany na dotkliwą karę. Co więcej, uciekł
on, opuszczając Danię, i zachodziło ryzyko, że spróbuje dokonać transferu
pieniędzy za granicę i tam pozostanie. W takich okolicznościach Komisja
nie może uznać, jakoby środek był dysproporcjonalny w stosunku do realizowanego celu.
Komisja dochodzi do wniosku, że zajęcie własności skarżącego w Danii
zostało powzięte w wykonaniu prawa do wykonania takich ustaw, jakie
władze duńskie uznały za konieczne dla potrzeb kontroli nad korzystaniem z własności zgodnie z interesem powszechnym, jak to się przewiduje w art. 1 ust. 2 Protokołu I oraz że w konsekwencji nie doszło do naruszenia tego artykułu.
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6. E. i G.R. pko Austrii,
dec. o dopuszcz. z 14 maja 1984 r.
Stan faktyczny
Austriackie małżeństwo rzymskokatolickie w Wiedniu zarzuca pobieranie na podstawie prawa austriackiego wkładów kościelnych. Sprawą tą
rządzi ustawa wydana podczas anschlussu Austrii, pozostająca w mocy
jako prawo austriackie po restauracji republiki. To samo dotyczy unormowań wykonawczych wydanych zgodnie z tą ustawą. Upoważniają one
kościoły, w tym Kościół rzymskokatolicki, do pobierania wkładów od
swych członków stosownie do przyjętych przez państwo autonomicznych uregulowań wydanych przez te kościoły. Wynikający stąd obowiązek wiernych danego kościoła dotyczący płatności wkładów, wyjąwszy
przypadek zakończenia członkostwa danego kościoła (w trybie deklaracji
do kompetentnej władzy państwowej), jest prawnie uznany przez państwo, a kościoły mogą dochodzić tego obowiązku w trybie powództwa
przed sądami cywilnymi.
Od skarżących domagano się zatem płacenia wkładów kościelnych.
W jednym przypadku zostali pozwani przez kościół, ale nie mogli się
odwołać do Sądu Najwyższego z uwagi na niską wartość roszczenia. Z tego
powodu, jak twierdzą, nie istniała możliwość podniesienia kwestii konstytucyjności powyższych przepisów w postępowaniu sądowym celem jej
rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny. Jedynie sam Sąd Najwyższy mógł wnieść sprawę przed ten Trybunał w kontekście postępowania
cywilnego, podczas gdy jednostka nie miała prawa apelacji do Trybunału
Konstytucyjnego od wyroków sądów powszechnych.
Skarżący, uważając powyższe przepisy za niekonstytucyjne, jako niedające się pogodzić z wolnością religii i oznaczające bezpodstawną ingerencję we własność, próbowali zatem alternatywnych dróg wniesienia sprawy
przed TK. Gdy kompetentny urząd kościoła lokalnego ustalił wkłady płatne
za rok 1980, wnieśli oni zastrzeżenia do arcybiskupstwa w Wiedniu. Wydział
finansowy arcybiskupstwa napisał do nich, żądając pewnych dokumentów
i wskazując, że zastrzeżenia będą uważane za wycofane, jeżeli w określonym terminie te dokumenty nie zostaną przedłożone.
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Skarżący odwołali się do TK, zarzucając działania arcybiskupstwa, które
kwalifikowali oni jako decyzję administracyjną. TK nie podzielił jednak
tego poglądu i decyzją z 1.10.1981 r. uznał się za niekompetentnego do
badania tej skargi. W uzasadnieniu powołał się na wcześniejsze orzecznictwo swoje własne i Sądu Najwyższego, zgodnie z którym obowiązek płacenia wkładów kościelnych stanowi zobowiązanie cywilnoprawne. Z tego
wnosił, że list arcybiskupstwa nie może być kwalifikowany jako decyzja
administracyjna, a zatem TK nie dysponuje kompetencją nadzoru. Z tego
samego powodu nie wchodziło w grę przekazanie sprawy do sądu administracyjnego, którego kompetencje również ograniczały się do badania
decyzji administracyjnych.
Skarżący próbowali następnie podważyć zastosowalne przepisy prawne
bezpośrednio przed TK, na podstawie art. 139–140 Konstytucji. TK odrzucił
jednak ten środek jako niedopuszczalny, ponieważ na ww. przepisy konstytucyjne może się powołać jednostka jedynie, jeżeli ingerencja w jej
konstytucyjne prawa dokonuje się bezpośrednio przez kwestionowane
uregulowania prawne, bez interwencji decyzji sądowej bądź administracyjnej. Odnośne unormowania jednak nie godziły w skarżących bezpośrednio, ponieważ ich skarga angażowała postępowanie sądowe.

Zarzuty
Skarżący zarzucają naruszenie ich prawa do wolności religii gwarantowanego przez art. 9 Konwencji oraz ich prawa do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia gwarantowanego przez art. 1 Protokołu I do
Konwencji. Twierdzą, że stosowane wobec nich przepisy nie dają im żadnego innego wyboru poza płaceniem wkładów kościelnych bądź zakończeniem ich członkostwa w kościele. Ich zdaniem, nie da się pogodzić z wolnością religii to, że państwo bezpośrednio lub pośrednio zmusza osobę do
dokonywania aktu o charakterze religijnym, w tym zapewnia kościołowi
pomoc państwową dla pobierania wkładów od jego członków. Utrzymują,
że stanowi to bezpodstawną ingerencję w ich prawa własnościowe, ponieważ wnoszenie odnośnych wkładów nie jest ani konieczne w interesie
publicznym, ani nie może być upodabniane do podatków w rozumieniu
ust. 2 art. 1 Protokołu.
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Decyzja Komisji
1.
Komisja zauważa, że w Austrii obowiązek wnoszenia wkładów na rzecz
kościoła nie powstaje bezpośrednio na podstawie ustawodawstwa państwowego, które li tylko upoważnia (ale nie wymaga) kościoły do wprowadzenia takich wkładów swych członków. Fakt, że pod tym względem kościoły podlegają kontroli państwowej, nie zmienia charakteru pobierania
wkładów jako autonomicznej działalności kościołów. Według prawa austriackiego obowiązek płacenia takich wkładów przez jednostkę postrzegany
jest jako obowiązek cywilny, który dany kościół może realizować wobec
jednostki w trybie powództwa przed sądami cywilnymi. Pozostawia się
zatem dyskrecji kościoła, czy chce, czy nie chce wnieść takie powództwo
przeciwko konkretnej osobie.

2.
Na ile skarżący powołują się na swoje prawo do wolności religii gwarantowane przez art. 9 Konwencji, Komisja zauważa, że postanowienie to
chroni w szczególności prawo do manifestowania czyjejś religii „w modlitwach, nauczaniu, praktykowaniu i obrzędach”. Komisja stwierdza, że
pobieranie wkładów finansowych przez kościół od jego członków jako takie
nie ingeruje w żadną z tych sfer. Skarżący mogą swobodnie praktykować
bądź nie praktykować swojej religii, jak sobie tego życzą. Jeśli są zobowiązani do wnoszenia wkładów na rzecz kościoła rzymskokatolickiego, jest to
konsekwencją ich kontynuowanego członkostwa w tym kościele, tak samo
jak np. obowiązek opłacania składek na rzecz stowarzyszenia prywatnego
wynika z ich członkostwa w takim stowarzyszeniu. Obowiązku mogą uniknąć, jeżeli zechcą opuścić kościół, którą to możliwość ustawodawstwo państwowe wyraźnie przewiduje. Udostępniając taką możliwość, państwo
wprowadziło wystarczające gwarancje dla zapewnienia jednostce wolności
religii. Jednostka może rozsądnie domagać się, zważywszy na sformułowania art. 9 Konwencji, pozostawania członkiem danego kościoła i zwolnienia
z obowiązków prawnych, w tym ze zobowiązań finansowych, wynikających z członkostwa stosownie do autonomicznych regulacji danego kościoła. Tak samo sprawa wygląda, gdyby spojrzeć na nią z perspektywy art. 11
Konwencji (wolność zrzeszania się).
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Komisja dochodzi zatem do wniosku, że nie ma przejawu żadnej ingerencji w prawa skarżących na podstawie art. 9 (oraz/lub art. 11) Konwencji,
i – co za tym idzie – ich zarzut należy odrzucić jako oczywiście bezpodstawny w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

3.
Na ile skarżący powołują się na swoje prawo do niezakłóconego korzystania ze swojego mienia, gwarantowane przez art. 1 Protokołu I do Konwencji, Komisja zauważa, że wkłady nie są pobierane przez państwo. Ich
zbieranie stanowi autonomiczną działalność kościołów, zaś działalność
państwa w tej dziedzinie ogranicza się do sprawowania kontroli. Obowiązek płacenia takich wkładów przez jednostkę postrzegany jest jako zobowiązanie cywilnoprawne, którego dany kościół może dochodzić przeciwko
danej jednostce poprzez powództwo do sądu cywilnego. Sam fakt, że sądy
państwowe są dostępne dla kościoła, jak dla jakiejkolwiek innej osoby
fizycznej czy prawnej, która chce dochodzić roszczenia cywilnego, nie jest
– zdaniem Komisji – ingerencją państwa w prawa własnościowe jednostki.
Ponieważ na podstawie art. 25 Konwencji skargi mogą być wnoszone
jedynie przez osobę, która twierdzi, że doszło do ingerencji w prawa konwencyjne przez jedną z Wysokich Umawiających się Stron, tj. przez władzę państwową, i ponieważ nie było ingerencji takiej władzy w prawa
własnościowe skarżących, ich zarzut w tym względzie nie daje się pogodzić ratione personae z postanowieniami Konwencji i z tej racji musi
zostać odrzucony na podstawie art. 27 ust. 2 Konwencji.
Z tych powodów Komisja ogłasza skargę jako niedopuszczalną.

7. Jean i Bertha Gottesmann pko
Szwajcarii, dec. o dopuszcz.
z 4 grudnia 1984 r.
Stan faktyczny
To małżonkowie rzymskokatoliccy, którzy w 1971 r. przenieśli się z Zurychu do Einsiedeln. Tam nie zgłosili żadnej wyznawanej religii. W swych
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zeznaniach podatkowych za lata 1973–1976 nie składali oświadczenia co
do swej religii. W latach 1977–1978 w rubryce „religia” wpisali „żadna”.
W 1979 r. otrzymali od kościoła wniosek o opłacenie podatku za lata 1972–
–1978. Według władz podatkowych byli rzymskimi katolikami, zobowiązanymi do wnoszenia podatku kościelnego w miejscowości, w której
zamieszkują. Na wniosek skarżących w 1981 r. rada okręgowa potwierdziła, że są zobligowani do opłacenia podatku kościelnego za ww. okres.
Skarżący wnieśli apelację do rządu Kantonu Schwyz, twierdząc, że nie
podlegają obowiązkowi podatkowemu, skoro w swym dokumentach
podatkowych jasno oświadczali, że nie przynależą do żadnej religii.
Kantonalny Sąd Administracyjny tylko częściowo ich roszczenia uznał.
Stwierdził, że tylko Jean Gottesmann jasno oświadczył chęć opuszczenia
Kościoła rzymskokatolickiego: nie deklarując członkostwa kościelnego po
przybyciu do miejscowości, skreślając słowa „rzymski katolik” na kartach
głosowania, wpisując w rubryce „religia” w zeznaniu podatkowym z 1977 r.
słowo „żadna”. Jego podpis nie może jednak być rozumiany jako wskazujący na decyzję jego żony co do opuszczenia kościoła, zważywszy na osobisty i indywidualny charakter takiej decyzji. Zdaniem sądu zatem, Bertha
pozostawała członkiem kościoła do 27.01.1981 r., kiedy to wyraźnie powiadomiła o swej decyzji opuszczenia kościoła.
Apelacja publiczno-prawna została wniesiona 17.08.1981 r. od decyzji
sądu kantonalnego na podstawie naruszenia art. 49 ust. 6 Konstytucji
Federalnej, który przewiduje, że nikogo nie wolno zmuszać do opłacania
podatku kościelnego na rzecz kościoła, którego członkiem on nie jest.
Skarżący twierdzili, że nigdy wyraźnie nie zgłaszali członkostwa Kościoła
rzymskokatolickiego w Einsiedeln oraz że wyraźnie przejawili swoje
życzenie opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego.
Trybunał Federalny odrzucił ich apelację 18.03.1983 r. W związku z zasadą
konstytucyjną z art. 49 ust. 6, Trybunał stwierdził, że – chociaż deklaracja
o chęci opuszczenia kościoła może być wymagana – każde wyznanie religijne musi sprecyzować wchodzące w grę formalności. Zważywszy, że ani
prawo municypalne Einsiedeln, ani prawo kantonalne Schwyz nie przewiduje żadnej konkretnej formuły deklaracji co do opuszczenia wyznania religijnego, stwierdził on, że dla swej ważności decyzja taka musi zostać jasno
i niedwuznacznie objawiona. Ustalenie Sądu Administracyjnego, że tylko
słowa, a nie znaki stanowią jasne i niedwuznaczne wyrażenie takiej decyzji,
jest zgodne z duchem art. 49 ust. 2 i 6 Konstytucji Federalnej.
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Zarzuty
Skarżący zarzucają, że na podstawie członkostwa Kościoła rzymskokatolickiego byli zmuszeni do spłaty podatku kościelnego za okres, w którym
nie byli już członkami tego kościoła. Opierają się oni na art. 9 Konwencji,
który gwarantuje prawo do wolności religii.

Decyzja Komisji
Komisja stwierdza, po pierwsze, że obowiązek opłacania podatku z racji
członkostwa danego kościoła nie stanowi ingerencji w czyjeś prawo do
wolności religii. W szczególności zauważa ona, że obowiązek taki nie
godzi w wolność zmiany czy manifestowania czyjejś religii. Odwołuje się
ona do swego orzecznictwa, iż podatek kościelny nie jest sam w sobie
sprzeczny z wolnością religii, jeżeli prawo krajowe dopuszcza opuszczenie przez jednostkę danego kościoła, jeśli tak sobie życzy (por. sk. 9781 X.
pko Austrii, dec. z 14.5.84).
W sprawie niniejszej Komisja odnotowuje, że sądy krajowe nigdy nie
kwestionowały prawa każdego do opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego. Prawo to jest wyraźnie uznane przez art. 49 ust. 2 i ust. 6 Konstytucji Federalnej, który przewiduje, że nikt nie może być zmuszony do
opłacania podatków na kościół, którego nie jest członkiem (art. 49 ust. 6).
Skarżący faktycznie zarzucali, że władze krajowe arbitralnie wprowadziły
formalności dotyczące notyfikacji ich decyzji opuszczenia Kościoła rzymskokatolickiego, które nie były przepisane prawem krajowym.
Komisja jednak stwierdza, że z punktu widzenia art. 9 Konwencji władze krajowe dysponują szeroką dyskrecją przy decydowaniu, na jakich
warunkach jednostka ważnie może być uważana za zdecydowaną na
opuszczenie jej wyznania religijnego. Co za tym idzie, nie uważa za arbitralną odmowy przez sądy krajowe uznania decyzji o opuszczeniu wyznania religijnego, chyba że decyzja taka została wyrażona w sposób niewątpliwy, gdy żadna służąca temu formalność nie została przepisana prawem
kantonalnym. Zatem tę część skargi należy odrzucić jako oczywiście bezpodstawną w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.
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8. S. pko Szwecji,
dec. o dopuszcz. z 6 maja 1985 r.
Stan faktyczny
Między 1979 a 1985 r. skarżący – obywatele szwedzcy mieszkający
w Nowym Jorku – składali wnioski do władz podatkowych dotyczące ich
zamiaru opuszczenia Szwecji i udania się do USA, w tym wnioski o to, by
nie byli traktowani jako rezydenci z punktu widzenia podatków kościelnych. Wnioski te zostały odrzucone, ponieważ byli oni uważani za nadal
mieszkających w Szwecji, podobnie jak wnioski o przeniesienie ich pieniędzy ze Szwecji. Świadectwa podatkowe wykazywały znaczące zaległości podatkowe, powodujące odrzucenie ich wniosków o przeniesienie
pieniędzy. Zajęciu podlegały rachunki bankowe i emerytura pierwszego
skarżącego.
Skarżący zarzucali naruszenie art. 2 Protokołu IV oraz art. 1 Protokołu I
do Konwencji.

Decyzja Komisji
1.
Art. 2 ust. 2 Protokołu IV przewiduje, że każdy dysponuje wolnością opuszczenia jakiegokolwiek kraju, w tym swego własnego. Komisja zauważa, że
skarżący dysponowali faktycznie możliwością opuszczenia swojego kraju.
Mieszkają obecnie w USA. Zarzucają, że nie wolno im było dokonać transferu ich własności ze Szwecji do USA. Komisja jednak uważa, że prawo
zabrania własności z kraju, bez jakichkolwiek ograniczeń, nie jest prawem
zawierającym się w prawie do swobodnego opuszczenia kraju.
Wynika stąd, że skarga w tym względzie jest oczywiście bezpodstawna
w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

2.
Skarżący powoływali się również na art. 1 Protokołu I, zarzucając w szczególności fakt, że nie mogli przenieść swojej własności ze Szwecji do USA.
Zarzucają też zajęcie ich własności, w tym emerytury. Komisja stwierdza, że
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nie ma konieczności rozstrzygania, czy skarżący pod każdym względem
przestrzegali art. 26 Konwencji, ponieważ skargi na podstawie art. 1 Protokołu I są w każdym razie niedopuszczalne z następujących powodów:
Komisja uważa, że fakt, iż skarżący nie mogli zabrać swojej własności ze
sobą do USA, oraz zajęcia ich własności, mają być postrzegane jako ingerencje w ich prawo do niezakłóconego korzystania z mienia gwarantowane
przez zd. I art. 1. Jednakże ingerencje te, które mają swoje podstawy w uregulowaniach podatkowych i walutowych, są usprawiedliwione na podstawie art. 1 ust. 2 jako wykonywanie ustaw, jakie państwo uzna za konieczne
zarówno dla „kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem
powszechnym”, jak też w celu „zapewnienia opłacania podatków”.
Wynika stąd, że pod tym względem skarga jest oczywiście bezpodstawna w rozumieniu art. 27 ust. 2 Konwencji.
Z tych powodów Komisja uznaje skargę za niedopuszczalną.

9. Tom Lundvall pko Szwecji,
dec. o dopuszcz. z 11 grudnia 1985 r.
Stan faktyczny
Od 1975 do lata 1979 r. skarżący przebywał za granicą. Według Urzędu
Parafialnego skarżący był zarejestrowany jako przebywający za granicą od
19.02.1976 r. Gdy skarżący wrócił do Szwecji w czerwcu 1979 r., zarejestrował
się w Urzędzie Zabezpieczenia Społecznego dla zapewnienia otrzymywania zasiłku chorobowego na wypadek choroby. Chciał dokonywać zabiegów akupunktury. Jednakże jego plany zmieniły się i udał się on 2.11.1979 r.
ze Szwecji do Sri Lanki. Pozostawał za granicą do czerwca 1982 r., kiedy to
powrócił do Szwecji.
Wiosną 1983 r. Urząd Podatkowy powiadomił, że jego opodatkowanie za
lata 1979 i 1980 zostało wycenione, zważywszy na fakt, że skarżący nie złożył
żadnego zeznania podatkowego: za rok 1979 – 65.827 koron szwedzkich, zaś
za rok 1980 – 28.283 korony szwedzkie. Skarżący twierdzi, że jedyną informacją, na której Urząd Podatkowy mógł oprzeć swoje decyzje, był dochód przewidywany, jaki on wskazał Urzędowi Zabezpieczenia Społecznego latem
1979 r., gdy powrócił do Szwecji i w tym czasie zamierzał w Szwecji pozostać.
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Skarżący odwołał się od decyzji Urzędu Podatkowego do Okręgowego
Sądu Administracyjnego, który 25.11.1983 r. unieważnił decyzję Urzędu
Podatkowego i skarżący został zwolniony z obowiązku płacenia podatku
za lata 1979 i 1980. W międzyczasie jednak skarżący został zarejestrowany
jako zalegający w podatkach. W efekcie decyzji urzędu podatkowego
prawnie był on zobowiązany do opłacenia podatków, które zostały nań
nałożone, niezależnie od faktu, że później odwoływał się on od tych decyzji, ponieważ nie przyznano mu wstrzymania płatności podatków. Został
więc zarejestrowany jako zalegający z podatkami. Rejestr zalegających
przesyłany jest do Urzędu Egzekucyjnego w celu zrealizowania płatności
zaległych długów. Rejestr ten nie zawiera wskazań co do tego, czy opodatkowanie podlega apelacji ani czy opodatkowanie jest konsekwencją
oceny. Gdy rejestr zaległości podatkowych dociera do Urzędu Egzekucyjnego, staje się on dokumentem urzędowym dostępnym dla każdego.
Oznacza to, że rejestry tego rodzaju są bezpośrednio dostępne inter alia
spółkom kredytowym. Jeżeli sąd wyższy zmienia decyzję Urzędu Podatkowego, decyzja taka zostaje niezwłocznie włączona do rejestru.
Powróciwszy do Szwecji w 1982 r., skarżący nawiązał kontakt z dwoma
bankami, chcąc uzyskać pożyczkę na rozpoczęcie biznesu. Miał z nimi
jedynie kontakt ustny, ale stało się jasne, że nie będzie postrzegany jako
zasługujący na kredyt. Nie było jednak formalnego odrzucenia jego wniosku, ponieważ skarżący poczuł się niegodny ubiegania się o jakąkolwiek
pożyczkę. Zwrócił się więc do prywatnego pożyczkodawcy, który udzielił
mu potrzebnych pieniędzy na bardzo wysoki procent. Nie udzielono mu
karty kredytowej. Ubiegając się w instytucjach kredytowych o pożyczki,
sam informował je o fakcie, że ma długi podatkowe.
Co do zasady obywatele szwedzcy i cudzoziemcy mają prawo dostępu
do dokumentów rządowych i lokalnych (dokumentów oficjalnych). Przepisy dotyczące wolności prasy i swobodnego dostępu do dokumentów
oficjalnych znajdują się w Ustawie o wolności prasy. Ustawa ta stanowi
część szwedzkiej konstytucji […].

Zarzuty
Skarżący czynił przedmiotem zarzutu system osobistych numerów
tożsamości w zastosowaniu do jego sprawy. Zarzuca też, że został błędnie
opodatkowany oraz że informacja o jego niezapłaconych podatkach została
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zarejestrowana i ujawniona spółkom informacji kredytowej. W szczególności powołuje się na fakt, że opodatkowanie zostało oparte na jego przewidywanym dochodzie, który okazał się błędny. Wreszcie na fakt, że informacja nie wskazywała na to, iż zagadnienie jego opodatkowania wciąż
podlegało apelacji.

Decyzja Komisji
Komisja badała najpierw zarzuty skarżącego na podstawie art. 8 Konwencji. […] Według rządu, zarzuty skarżącego mają charakter ogólnikowy
i winny być postrzegane jako actio popularis nie dozwolone przez Konwencję. Co za tym idzie, jego zdaniem skarżący nie może twierdzić, że jest
„ofiarą” w rozumieniu art. 25 Konwencji. Skarga jest też niedopuszczalna
z uwagi na brak wyczerpania środków krajowych, a w każdym razie jako
oczywiście bezpodstawna.
Komisja uznaje za właściwe, po pierwsze, przypomnieć, iż zarzuty skarżącego przed Komisją skupiały się najpierw na wykorzystaniu osobistych
numerów tożsamości w ogóle. Później skierował on swoje zarzuty raczej na
sposób, w jaki Urząd Podatkowy doszedł do błędnej decyzji podatkowej.
Komisja zauważa, po pierwsze, że nie ma w Konwencji postanowienia,
które jako takie wyraźnie bądź dorozumianie zakazywałoby wykorzystywania osobistych numerów tożsamości. Wynika zatem kwestia, czy sposób, w jaki osobiste numery tożsamości zostały wykorzystane, narusza
któryś z artykułów Konwencji. W tym względzie Komisja przypomina,
że wcześniej stwierdziła, iż ochrona danych stanowi zagadnienie, które
wchodzi w zakres art. 8 Konwencji (por. Leander pko Szwecji, Raport
z 17.05.85, pkt 54). Zrozumiałe więc jest, że wykorzystanie osobistych
numerów tożsamości jako sposobu gromadzenia danych w rozmaitych
rejestrach oraz samych takich rejestrów może rodzić zagadnienie na podstawie art. 8 Konwencji.
W niniejszej sprawie Komisja musi jednak, po pierwsze, rozstrzygnąć,
czy skarżący może – stosownie do art. 25 Konwencji – twierdzić, że jest
„ofiarą naruszenia…”. W orzecznictwie organów konwencyjnych ustalono,
że skarżący nie może przedstawiać zarzutów jako reprezentant narodu
w ogóle, ponieważ Konwencja nie dopuszcza takowej actio popularis (por.
ETPC, Klass i inni, wyrok z 8.09.1978, pkt 33). Wynika stąd, że wymaga się
od Komisji badania zarzutów skarżącego jedynie tak dalece, jak potrafi on
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uzasadnić, iż jest on sam ofiarą naruszenia, tj. że ugodzony został wykorzystaniem jego numerów tożsamości. Co za tym idzie, jeśli chodzi o ogólnikowe twierdzenia skarżącego dotyczące wykorzystania osobistych numerów tożsamości, skarżący nie może twierdzić, iż jest „ofiarą” naruszenia
któregokolwiek z praw czy wolności w Konwencji w rozumieniu jej art. 25.
Wynika stąd, że pod tym względem skarga nie da się pogodzić ratione personae z postanowieniami Konwencji i musi zostać odrzucona na podstawie art. 27 ust. 2.
To prawda, że skarżący zarzucał, iż jego osobisty numer tożsamości
został wykorzystany przez Urząd Podatkowy jako środek uzyskania informacji z Urzędu Zabezpieczenia Społecznego o jego przewidywanym
dochodzie. Skarżący twierdził, że taka informacja została uzyskana oraz że
stanowiła podstawę rzekomo błędnej decyzji Urzędu Podatkowego w sprawie nałożenia nań podatków.
Komisja uważa, że może pozostawić otwartą kwestię, czy zarzut ten
w ogóle wchodzi w zakres art. 8 bądź jakiegokolwiek innego artykułu Konwencji. Może tak uczynić, ponieważ w każdym razie skarżący z powodzeniem odwoływał się od decyzji Urzędu Podatkowego. Wyrok Okręgowego Sądu Administracyjnego z 25.11.1983 r. całkowicie zwolnił skarżącego
z obowiązku opłacania podatku dochodowego za lata 1979 i 1980. Jakiekolwiek naruszenie wynikające ze sposobu, w jaki podatek ten był nałożony, zostało zatem naprawione na szczeblu krajowym, zaś skarżący nie
może już pod tym względem twierdzić, że jest „ofiarą” naruszenia Konwencji w znaczeniu art. 25. Ten aspekt skargi jest więc oczywiście bezpodstawny w znaczeniu art. 27 ust. 2.
Skarżący zarzucał, że został zarejestrowany jako zalegający z podatkami oraz że informacja ta, która stała się publicznie dostępna, została
przekazana spółkom kredytowym, a przez to on został oceniony jako nie
zasługujący na kredyt.
Komisja uważa, że fakt, iż skarżący został zarejestrowany w rejestrze
zaległości podatkowych w związku z podatkiem, który oparty był na ocenie i nadal podlega apelacji, oraz że rejestr ten stał się publicznym i dostępnym inter alia spółkom kredytowym, może jako taki być postrzegany jako
ingerencja w prawo skarżącego do poszanowania jego życia prywatnego
gwarantowane przez art. 8 ust. 1 Konwencji. Jednakże fakty sprawy winny
być postrzegane jako przeczące tezie, iż podatki w Szwecji są na podstawie
prawa płatne niezależnie od tego, czy podlegają one późniejszej apelacji.
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Trzeba też mieć na uwadze ustaloną w Szwecji zasadę swobodnego
dostępu do dokumentów oficjalnych, jak to przewiduje Ustawa o wolności
prasy. W tych okolicznościach Komisja jest zdania, że ingerencja w prawa
skarżącego na podstawie art. 8 ust. 1 musi być postrzegana jako mało znacząca. Zdaniem Komisji, ingerencja ta jest usprawiedliwiona na podstawie
art .8 ust. 2 jako zgodna z prawem i konieczna w demokratycznym społeczeństwie inter alia dla ochrony dobrobytu gospodarczego kraju oraz
ochrony praw i wolności innych osób.
Komisja w tym kontekście zauważa, że skarżący mógł domagać się
wstrzymania płatności podatku do czasu rozstrzygnięcia apelacji. Gdyby
wniosek taki okazał się owocny, nie zostałby on zarejestrowany jako zalegający z podatkami.
Jeśli chodzi o twierdzenie, że skarżącemu odmówiono jakichś pożyczek z racji informacji uzyskanej za pośrednictwem rejestru zalegających z podatkami, Komisja uważa, że nic nie sugeruje, iżby jakakolwiek
tego rodzaju odmowa została oparta na informacji uzyskanej od spółki
informacji kredytowej. Przeciwnie, na rozprawie przed Komisją skarżący oświadczył, że sam poinformował bank o swoich długach podatkowych.
Wynika stąd, że ten aspekt skargi jest oczywiście bezpodstawny w znaczeniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

10. Svenska Managementgruppen AB
pko Szwecji, dec. o dopuszcz.
z 2 grudnia 1985 r.
Stan faktyczny
Skarżąca to spółka szwedzka wspomagająca Szwedzką Konfederację
Pracodawców. Zasadniczą funkcją spółki wnoszącej skargę jest zapewnienie sektorowi biznesu i organizacji publicznych wysoko zaawansowanych szkoleń w zarządzaniu oraz edukacji w rozmaitych dziedzinach
zawodowych. Obecnie spółka ma ok. 2650 pracowników, a jej obroty za
rok 1983 sięgały 124 mln. koron szwedzkich.
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W 1975 r. Szwedzka Konfederacja Związków Zawodowych (LO) wszczęła
debatę o polityce gospodarczej w Szwecji. Nowym elementem w debacie
była propozycja wprowadzenia tzw. pracowniczych funduszy inwestycyjnych. Poprzez takie fundusze LO chciał zmienić równowagę w sile gospodarczej przez wzrost wpływu pracowników w przemyśle i handlu w rezultacie transferu – w taki czy inny sposób – własności kapitału. Nowe
ustawodawstwo wprowadzono w 1983 r. Struktura systemu oparta została
na nowej ustawie dotyczącej podatku od podziału zysków oraz nowej
ustawy dotyczącej administrowania podatkami za pośrednictwem rządowego funduszu emerytalnego. Jak się wydaje, rząd szwedzki postrzegał
pracownicze fundusze inwestycyjne jako element swojej polityki gospodarczej.

Zarzuty
Skarżąca twierdzi, że Szwecja naruszyła art. 1 Protokołu I dotyczący
prawa własności. Jej zdaniem, nie ma wątpliwości co do istnienia ingerencji w jej prawa własnościowe. Pobieranie podatków jest postrzegane
w Szwecji jako ingerencja w indywidualne prawa własnościowe. Chodzi
o rozstrzygnięcie, czy ingerencja jest prawnie usprawiedliwiona zgodnie
z normami wyjątkowymi z II zdania ust. 1 oraz z ust. 2 art. 1.
Jeśli się założy, że normy wyjątkowe z art. 1 nie znajdują zastosowania
bądź że ingerencji nie da się obronić na podstawie tych norm, należy rozstrzygnąć, czy ustawy o funduszach są czy też nie są zgodne z postanowieniami zd. I artykułu: „Każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do
niezakłóconego korzystania ze swojego mienia”.
Skarżąca twierdzi, że przez wydanie ustaw dotyczących pracowniczych funduszy inwestycyjnych widzianych w ich właściwym kontekście
Szwecja naruszyła art. 1 Protokołu I do Konwencji.

Decyzja Komisji
Jasno wynika z art. 25 ust. 1 Konwencji, że Komisja może otrzymywać
skargi od osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, jeśli taka
osoba, organizacja pozarządowa czy grupa jednostek może twierdzić, że
jest ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Umawiających się Stron
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praw umocowanych w Konwencji. Co więcej, Komisja ma kompetencję
badania zgodności ustawodawstwa krajowego z Konwencją jedynie w kontekście jego zastosowania w konkretnej sprawie, podczas gdy nie ma kompetencji badania jego zgodności z Konwencją in abstracto. Co za tym
idzie, Komisja zbada zarzuty skarżącej tak dalece, jak odnośne ustawodawstwo godzi w samą spółkę skarżącą.
Skarżąca twierdziła, że nałożenie na nią podatku z podziału zysku oraz
obowiązek opłacania wzrostu w uzupełniającym systemie emerytalnym
stanowią ingerencje w jej prawa własności, które przeto mogą być usprawiedliwione jedynie tak dalece, jak ingerencja jest prawnie usprawiedliwiona stosownie do norm wyjątkowych w zd. II ust. 1 i w ust. 2 art. 1 Protokołu I. Twierdzi też jednak, że żadna z norm wyjątkowych nie znajduje
zastosowania.
Cechy wyróżniające wywłaszczenie w niniejszej sprawie nie występują. Sprawa nie dotyczy kontroli korzystania z własności i wreszcie,
gdyby sprawa dotyczyła kompetencji nakładania podatków, skarżąca
twierdzi, że podatki nie służyły ani publicznemu, ani powszechnemu
interesowi, a zostały stworzone jedynie na żądanie niektórych organizacji
związkowych dla uzyskania władzy nad szwedzkimi przedsiębiorstwami.
Skarżąca dochodzi zatem do wniosku, że można badać jedynie, czy ustawy
szwedzkie są zgodne ze zd. I art. 1 Protokołu I, a tak nie jest, ponieważ
miało miejsce pozbawienie własności.
Art. 1 Protokołu I do Konwencji zapewnia każdemu prawo do niezakłóconego korzystania z jego mienia. ETPC następująco zdefiniował ogólny cel
tego postanowienia: „Uznając, że każdy ma prawo do niezakłóconego korzystania z jego mienia, art. 1 substancjalnie gwarantuje prawo własności. Wrażenie takie nasuwają jasno słowa »mienie« i »korzystanie z własności«
(w j. franc. biens, propriete, usage des biens); ze swej strony travaux preparatoires jednoznacznie to potwierdzają: autorzy stale mówią o »prawie własności« lub »prawie do własności« dla opisania przedmiotu kolejnych projektów,
które poprzedzały obecny art. 1” (ETPC, wyrok Marckx z 13.06.1979, pkt 63).
W niniejszej sprawie Komisja przypomina, że mieniem, którego skarżąca była i będzie pozbawiana, są sumy pieniędzy, jakie musi opłacać na
podstawie ustawy o opodatkowaniu podziału zysków i uzupełniającego
systemu emerytalnego. Komisja uważa, że należy to postrzegać jako ingerencję w prawo skarżącej do niezakłóconego korzystania z jej mienia, że
zatem art. 1 Protokołu I znajduje w niniejszej sprawie zastosowanie.
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Według skarżącej zd. II ust. 1 art. 1 nie znajduje w niniejszej sprawie
zastosowania. Komisja z tym się zgadza. Chociaż w ustępie tym nie ma
powołania się na „wywłaszczenie”, jego sformułowanie jasno wskazuje, że
jego zamiarem jest uwzględnienie formalnego bądź de facto wywłaszczenia, czego Komisja w niniejszej sprawie nie stwierdza.
Skarżąca twierdzi również, że nie wchodzą także w grę dające się
usprawiedliwić ingerencje umocowane w ust. 2 art. 1. W tym względzie
Komisja zgodzić się na to nie może. Sumy pieniędzy są płatne czy to tytułem podatku od podziału zysków, czy składek na szwedzki system emerytalny, a więc ingerencja podpada pod pojęcie „zabezpieczenia płatności
podatków bądź innych składek” w ust. 2 art. 1. Kompetencja opodatkowania tym samym jest wyraźnie uznana i obejmuje – jak prawidłowo wskazała skarżąca – także prawo do poboru podatków jako takie.
Choć pewnym jest, że żadnego ogólnego zakazu podatków płatnych
wyłącznie z kapitału podatnika nie można wywodzić z art. 1, Komisja stwierdza, że odpowiedzialność finansowa wynikająca ze wzrostu podatków czy
składek może ugodzić w gwarancje własności, jeśli nakłada nadmierny ciężar
na daną osobę albo fundamentalnie godzi w jej pozycję finansową. Jednakże
w pierwszym rzędzie to do władz krajowych należy rozstrzyganie, jakiego
rodzaju podatki czy składki będą pobierane. Decyzje w tym obszarze zazwyczaj obejmują ocenę kwestii politycznych, gospodarczych i społecznych,
które Konwencja pozostawia w kompetencji Umawiających się Państw.
Kompetencja oceny Umawiających się Państw jest zatem szeroka.
Komisja w niniejszej sprawie – po zbadaniu faktów – przypomina, że
skarżąca jest zdania, iż ustawodawstwo o pracowniczym funduszu inwestycyjnym nie jest niczym więcej jak tylko wyrażeniem chęci odmiennej
dystrybucji bogactwa i władzy oraz większego wpływu związków zawodowych poprzez wspólną własność. Wynik takiej transakcji nie różni się
od transakcji dotyczących nacjonalizacji przemysłu, w wyniku której państwo szwedzkie staje się rzeczywistym właścicielem. Zdaniem skarżącej,
powody wskazane przez rząd stanowią li tylko pretekst maskujący rzeczywistość, którą są żądania związków zawodowych związanych ze szwedzkim ruchem pracy w kierunku wpływania na szwedzkie przedsiębiorstwa.
Jak wyżej wspomniano, Konwencja pozostawia Umawiającym się
Państwom określenie ich polityki, także gospodarczej i społecznej, a nie
jest zamiarem art. 1 Protokołu I do Konwencji ochrona jakiegokolwiek
specyficznego poglądu czy systemu politycznego. Art. 1 stanowi gwaran-
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cję w demokratycznych państwach Stronach Konwencji zapewniającą
niezakłócone korzystanie z mienia, i to w tym świetle Komisja bada ingerencję w stosunku do skarżącej.
Okoliczności sprawy niniejszej wskazują, że skarżąca jest zobowiązana
opłacać nowy podatek, który wynosi jakiś procent jej zysków. Ustalono, że
skarżąca musi płacić wzrost składek emerytalnych o 0,2–0,5%. Komisja nie
może stwierdzić, jakoby te zobowiązania godziły w gwarancję własności
skarżącej albo ingerowały w jej położenie finansowe w takim zakresie, jaki
można by uznać za dysproporcjonalny bądź za nadużycie prawa Umawiającej się Strony na podstawie art. 1 Protokołu I do pobierania podatków.
Być może cel tych transakcji obejmuje wypracowanie nowej polityki
w dziedzinie gospodarczej. Jednakże, chociaż opinie na temat takiej polityki znacznie się różnią, Komisja uważa, że rząd miał tytuł do jej podjęcia.
Co za tym idzie, ustawodawstwo dotyczące pracowniczych funduszy
inwestycyjnych nie narusza prawa skarżącej na podstawie art. 1 Protokołu I.
Wynika stąd, że ta część skargi jest oczywiście bezpodstawna w znaczeniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

11. D
 .G. i D.W. Lindsay pko
Zjednoczonemu Królestwu, dec.
o dopuszcz. z 11 listopada 1986 r.
Stan faktyczny
Skarżący to małżeństwo z trojgiem dzieci. Ich zarzuty dotyczą funkcjonowania w Zjednoczonym Królestwie ustawodawstwa podatkowego
dotyczącego małżeństw, a w szczególności ustawodawstwa dotyczącego
podatku dochodowego. W opodatkowaniu dochodów istnieje rozróżnienie
w ustawodawstwie pomiędzy dochodem „z zarobków” a dochodem „z inwestycji”. Szeroko mówiąc, ten pierwszy dotyczy wynagrodzenia albo zysku
z handlu, zawodu czy zajęcia jednostki, podczas gdy ten drugi – jak sugeruje nazwa – dochodu uzyskiwanego z jakiegokolwiek inwestowania.
Mąż uzyskiwał dochód z pełnoetatowego zatrudnienia. Żona była w pełni
zaangażowana w prowadzenie domu i opiekę nad dziećmi i nie miała
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dochodu. Skarżący mieli po połowie dochodu z ich wspólnych inwestycji,
a ponadto żona dysponowała niewielką sumą dochodu z inwestycji po
swoim zmarłym ojcu.
Skarga dotyczy konkretnie podatku naliczonego z dochodu za rok kończący się 5.04.1983 r. W Zjednoczonym Królestwie każda jednostka ma
osobiste rozliczenie jej odpowiedzialności w zakresie podatku dochodowego. Takie osobiste rozliczenie daje jednostce tytuł do zarobienia pewnej
sumy w roku podatkowym nie podlegającej żadnemu podatkowi dochodowemu (1565 funtów w roku 1982/83). Oznacza to wyjątek od podatku do
takiej granicy. Jeśli to podlega wyczerpaniu (tj. jeżeli jednostka zarobi więcej), będzie ona opłacać podatek od wszelkiego wyższego dochodu. Podatek płatny jest ratami, które wzrastają stopniowo w bezpośrednim związku
z sumą zarobionych pieniędzy.
W przypadku małżeństwa ta podstawowa reguła nie znajduje zastosowania. Zgodnie z dz. 37 Ustawy o podatku dochodowym i korporacyjnym
(ICTA) z 1970 r., jeżeli i tak długo, jak długo żona mieszka z mężem i nie ma
zarobionego dochodu, wszelki dochód, jaki mogłaby mieć, zostaje w kontekście opodatkowania dołączony do dochodu jej męża. Związek małżeński, wyjąwszy pierwszy rok małżeństwa, gdy stosują się normy specjalne,
nie jest traktowany jako osoby oddzielne, lecz jako pojedyncza jednostka
opodatkowania. W rezultacie żona przestaje mieć dochód osobisty. Jednocześnie osobisty dochód męża podlega wzrostowi do poziomu „dochodu
żonatego mężczyzny”. Dochód żonatego mężczyzny jest około półtora
raza wyższy od dochodu osobistego. Twierdzi się, że efektem praktycznym jest to, że związek małżeński „traci” połowę jednego dochodu osobistego. Okoliczności takie znajdują zastosowanie li tylko do tych kobiet, które
mają dochód inwestycyjny, lecz nie mają dochodu zarobionego, a do takiej
kategorii należy żona skarżącego.
Z drugiej strony, jeżeli żona zarabia dochód (tj. otrzymuje wynagrodzenie), jej mąż będzie miał tytuł do zarobionego dochodu żony zgodnie
z dz. 8 (2) ICTA. Należy zauważyć, że osobisty dochód męża nie zależy od
posiadania dochodu zarobionego albo niezarobionego. Dysponuje od
dochodem osobistym, nawet jeśli nie otrzymuje wynagrodzenia, np. jeśli
żona jest zatrudniona, a mąż prowadzi dom i dogląda spraw rodziny.
Ponadto mąż może uwzględniać swój dochód inwestycyjny obok swego
dochodu osobistego, jeśli ma dochód zarobiony niewystarczający do
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skorzystania z jego pełnego zwolnienia. Dochód osobisty żony natomiast
może być uwzględniony jedynie w kontekście dochodu zarobionego.
Wszelka równowaga (np. w razie zarobków mniejszych od 1565 funtów
za rok finansowy 1982/83) musi pozostać niewykorzystana.
Ustawodawstwo podatkowe substancjalnie się nie zmieniło od czasu,
którego dotyczy skarga. Podobny rezultat uzyskałoby się, gdyby kalkulację
przeprowadzono z wykorzystaniem dochodu skarżących za rok podatkowy 1983/84 lub za kolejny rok podatkowy.

Zarzuty
Skarżący twierdzą, że celem i zamiarem art. 8 i 12 jest zabezpieczenie
instytucji małżeństwa oraz że ustawodawstwo o podatku dochodowym
opodatkowuje małżeństwa bardziej niekorzystnie niż wspólnie zamieszkujące związki pozamałżeńskie, przez co okazuje brak poszanowania dla
małżeństwa, a w konsekwencji dla życia rodzinnego (art. 8 i 12 Konwencji).
Skarżący twierdzą, że ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa
o podatku dochodowym opodatkowuje związek małżeński bardziej niekorzystanie niż związek pozamałżeński, co ma za skutek powodowanie
większej ingerencji w życie prywatne i rodzinne związku małżeńskiego
niż w życie prywatne i rodzinne związku, który współzamieszkuje, w braku
małżeństwa (art. 8, w zw. z art. 14 Konwencji).
Skarżący zarzucają, że pewne aspekty badanego ustawodawstwa
o podatku dochodowym rodzą rozmaite skutki dyskryminacyjne, a mianowicie:
i/ kościelny związek małżeński jest opodatkowany bardziej niekorzystnie niż związek pozamałżeński, który mieszka razem, co – jak się
twierdzi – oznacza dyskryminację ze względu na religię i religijną
ceremonię małżeństwa;
ii/ 
związek małżeński jest opodatkowany bardziej niekorzystnie niż
mieszkający razem związek pozamałżeński;
iii/ związki małżeńskie, w których mężczyzna jest głównym żywicielem, są opodatkowane bardziej niekorzystnie niż związki małżeńskie, w których głównym żywicielem jest kobieta.
Według skarżących takie odmienne traktowanie oznacza dyskryminację ze względu na religię, status cywilny i płeć, odpowiednio […].
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Ponieważ rząd uznał silne racje na rzecz zmiany prawa, trudno twierdzić,
jakoby wchodziły w grę silne powody na rzecz zarzucanej dyskryminacji.
Skarżący nie akceptują tego, że nowy system nie może zostać wprowadzony
do 1990 r., a więc dopiero za 4 lata. Opcja odrębnego opodatkowania została
udostępniona niezwłocznie od 1971 r., wobec czego anomalie dyskryminacyjne dotyczą jedynie 3% związków małżeńskich.

Decyzja Komisji
1.
Skarżący, po pierwsze, zarzucają, że ich prawa na podstawie art. 1 Protokołu I nie były zapewnione bez dyskryminacji i powołują się na art. 14,
w związku z tym postanowieniem. W szczególności twierdzą, że ustawodawstwo Z. Kr. o podatku dochodowym ma za skutek opodatkowywanie
porównywalnych związków w sposób dyskryminacyjny oddzielnie ze
względu na płeć, status cywilny i religię.
Komisja uważa, że opodatkowanie co do zasady stanowi ingerencję
w prawo gwarantowane przez ust. 1 art. 1, ale ingerencja taka może być
usprawiedliwiona zgodnie z ust. 2 tego artykułu, który wyraźnie przewiduje wyjątek dotyczący płatności podatków oraz innych składek. Ponieważ jednak opodatkowanie wchodzi w ogólny zakres art. 1, wynika stąd, że
zakaz dyskryminacji z art. 14 Konwencji znajduje zastosowanie do opodatkowania.

a/
Skarżący zarzucają, po pierwsze, że związki małżeńskie, w których mąż
jest jedynym żywicielem, jak w ich przypadku, są bardziej niekorzystnie
opodatkowane niż związki małżeńskie, w których żona jest jedynym żywicielem. Zarzucają więc dyskryminację ze względu na płeć, sprzeczną z art. 1
Protokołu I, w związku z art. 14 Konwencji.
Jasno zostało ustalone na podstawie faktów niniejszej sprawy, że
zachodzi różnica w przepisach o opodatkowaniu, zależnie od tego, czy
mąż, czy też żona w związku małżeńskim jest jedynym żywicielem. Gdy
mąż jest jedynym żywicielem, ma on tytuł do opodatkowanego zasiłku,
znanego jako zasiłek żonatego mężczyzny, który jest równy półtora razy
normalnego zasiłku pojedynczej osoby. Gdy żona jest żywicielem, ma ona
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tytuł do zasiłku równego zasiłkowi pojedynczej osoby w kontekście jej zarobionego dochodu. Ponieważ przepisy o opodatkowaniu traktują dochód
żony jako zasilający dochód jej męża, związek odnosi korzyść ekstra z zasiłku
podatkowego w kontekście ich dochodu.
Badając zarzuty skarżących dotyczące dyskryminacji, Komisja przypomina ustalone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Belgijskiej
Sprawie Językowej (wyrok z 23.07.1968, pkt 34): „W tej kwestii Trybunał,
kierując się zasadami, jakie można wywieść z praktyki prawnej znacznej
liczby demokratycznych państw, stwierdza, że zasada równości traktowania podlega naruszeniu, jeżeli rozróżnienie nie ma obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia. Istnienie takiego usprawiedliwienia musi być
oceniane w kontekście celu i skutków badanego środka, uwzględniając
zasady, które normalnie rządzą w demokratycznych społeczeństwach.
Odmienność traktowania w korzystaniu z prawa umocowanego w Konwencji nie tylko że musi się kierować prawowitym celem; art. 14 podlega
naruszeniu także, gdy jasno się ustali, że nie ma żadnego rozsądnego stosunku proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym
celem”. Komisja musi więc zbadać, czy różnica traktowania w niniejszej
sprawie kieruje się celem prawowitym w rozumieniu wyżej określonych
zasad.
Obecny system podatkowy w Zjednoczonym Królestwie traktuje męża
i żonę dla celów podatkowych jako jednostkę. Ich dochody są łączone i traktowane jako jedność, zasiłki osobiste dochodzą do tej jedności i może ich
dochodzić mąż. Rząd utrzymuje, że system traktowania związków małżeńskich jako podatkowych jednostek najbardziej realistycznie odzwierciedla ich zdolność podatkową.
Podczas II wojny światowej uznano za pożądane, by zamężne kobiety
udawały się do zatrudnienia. Żona zatem uzyskiwała zasiłek zarobionego
dochodu równoważny z zasiłkiem pojedynczej osoby w kontekście jej
dochodu zarobionego. Co za tym idzie, rząd twierdzi, że obecny system
kieruje się prawowitym celem troski o pracujące kobiety zamężne, a przez
to służy równości płci. Rząd twierdzi, że jedną z zasadniczych przyczyn
dyskryminacji kobiet i nierówności płci była w myśleniu mężczyzn niezdolność kobiet do podejmowania pracy. Jego zdaniem, przesąd taki
został przezwyciężony, gdy więcej kobiet uzyskiwało pracę i wykazywało,
że wszelkie przekonanie, jakoby były one mniej zdolne do pracy, było
przesądem. Mówi się więc, że przyznawanie zasiłku ekstra wspiera pracę
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zamężnych kobiet, a przez to pomaga przezwyciężyć nieusprawiedliwione przesądy.
Zdaniem skarżących, nie ma żadnego dowodu na to, iżby obecny
system faktycznie służył temu celowi; norma, wedle której mąż jest zawsze
odpowiedzialny za dochód inwestycyjny żony, co rodzi problem w ich
sprawie, jest złym narzędziem dla wspierania tego rzekomego celu.
Komisja jest jednak zdania, że to do władz krajowych należy w sferze
opodatkowania wstępna ocena realizowanych celów oraz środków ich
urzeczywistniania: co za tym idzie, pozostawiany im jest margines oceny.
Komisja jest też zdania, że ów margines oceny musi być szerszy w tym
obszarze niż w wielu innych. Komisja w tym względzie przypomina, że
systemy opodatkowania nieuniknienie się różnią co do rozmaitych grup
podatników oraz że urzeczywistnianie jakiegokolwiek systemu opodatkowania wytwarza sytuacje marginalne. Sami skarżący stwierdzili, że zarzucana sytuacja dotyczy jedynie 3% podatników. Stanowiska dotyczące
celów społecznych i gospodarczych realizowanych przez państwo w jego
polityce mogą znacząco się różnić co do miejsca i co do czasu. Rząd często musi poszukiwać równowagi pomiędzy potrzebą wzrostu dochodów
a odzwierciedleniem innych celów społecznych w jego polityce podatkowej. Co oczywiste, władze krajowe znajdują się w lepszym położeniu niż
Komisja dla oceny tych potrzeb i wymagań.
Skarżący opierali się także w swych spostrzeżeniach na własnych propozycjach rządu Zjednoczonego Królestwa, jak je ustalono w Green Paper,
co do zmiany obecnego systemu na taki, w którym oboje małżonkowie
uzyskują identyczne zasiłki, które mogą być między nimi transferowane.
Twierdzą, że rząd już uznał, iż obecny system nie ma koniecznego usprawiedliwienia. Komisja jest jednak zdania, że istnienie propozycji nowego
ustawodawstwa co do zmiany obecnego systemu nie musi mieć konsekwencji w postaci uważania obecnego systemu za sprzeczny z postanowieniami Konwencji. Jak wyżej stwierdzono, cele gospodarcze i społeczne
urzeczywistniane przez państwo w jego polityce budżetowej prawowicie
mogą od czasu do czasu się różnić. Zatem margines oceny musi znajdować zastosowanie do momentu, w którym rząd uznaje za dogodne zmienić system podatkowy.
W świetle powyższych względów Komisja dochodzi do wniosku, że
o przepisach podatkowych, które owocują wzrostem zasiłków podatkowych ekstra, gdy żona jest żywicielem rodziny, można powiedzieć, iż
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wchodzą w zakres marginesu oceny przyznawanego władzom krajowym.
Komisja stwierdza zatem, że różnica traktowania w niniejszej sprawie
miała obiektywne i rozsądne usprawiedliwienie w postaci zapewnienia
pozytywnej dyskryminacji na korzyść pracujących kobiet zamężnych.
Komisja stwierdza również, że w niniejszej sprawie test proporcjonalności
jest spełniony. Wynika stąd, że ta część skargi jest oczywiście bezpodstawna w znaczeniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

b/
Skarżący zarzucają także, że byli opodatkowani bardziej niekorzystnie
niż współmieszkający związek pozamałżeński, który uzyskuje taki sam
dochód. Zarzucają więc, że ustawodawstwo podatkowe Zjednoczonego
Królestwa dyskryminuje ich jako związek małżeński.
Komisja przede wszystkim przypomina, że art. 14 Konwencji chroni
jednostki znajdujące się w podobnym położeniu przed jakąkolwiek dyskryminacją w korzystaniu z praw i wolności umocowanych w Konwencji
i Protokołach (por. ETPC, wyrok Marckx z 13.06.1979 oraz wyrok Van der
Mussele z 23.11.1983).
Skarżący w niniejszej spawie chcą sami porównywać się jako związek
małżeński z mężczyzną i kobietą, którzy uzyskują taki sam dochód, ale
którzy mieszkają razem, w braku małżeństwa. Komisja jest zdania, że nie
są to sytuacje analogiczne. Chociaż w niektórych dziedzinach relacja de
facto współmieszkających jest obecnie uznawana, nadal istnieją różnice
pomiędzy związkami małżeńskimi i pozamałżeńskimi, w szczególności
różnice w statusie prawnym i w skutkach prawnych. Małżeństwo nadal
jest charakteryzowane jako zespół praw i obowiązków, które je znacząco
odróżniają od sytuacji współmieszkających mężczyzny i kobiety.
Co za tym idzie, Komisja dochodzi do wniosku, że sytuacja skarżących
nie jest porównywalna z sytuacją związku pozamałżeńskiego oraz że zatem
ta część skargi nie zawiera żadnego przejawu naruszenia art. 1 Protokołu I.
odczytywanego w związku z art. 14 Konwencji. Wynika stąd, że ta część
skargi jest oczywiście bezpodstawna w znaczeniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

c/
Skarżący dalej zarzucają, że kościelny związek małżeński jest opodatkowany bardziej niekorzystnie niż związek pozamałżeński, który mieszka
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razem, oraz że oznacza to dyskryminację ze względu na religię, zwłaszcza
na religijną ceremonię małżeństwa. Komisja zauważa, że na podstawie
prawa angielskiego wszelkie zróżnicowania w opodatkowaniu, jakie mogą
znaleźć zastosowanie do związków małżeńskich w porównaniu ze związkami pozamałżeńskimi, które razem mieszkają, wynikają z faktu małżeństwa, niezależnie od typu ceremonii zaślubin. Związek małżeński w kontekście ceremonii cywilnej będzie opodatkowany dokładnie tak samo jak
związek małżeński w kontekście ceremonii religijnej.
Wynika stąd, że – jeśli chodzi o dyskryminację ze względu na religię –
nie ma żadnej odmienności traktowania osób poślubionych w posłudze
religijnej i osób zaślubionych w ceremonii cywilnej.
Co za tym idzie, wynika stąd, że ta część skargi jest oczywiście bezpodstawna w znaczeniu art. 27 ust. 2 Konwencji.

2.
Skarżący zarzucali również, że podatkowe traktowanie dochodu związków małżeńskich narusza ich prawo do poszanowania życia prywatnego
i rodzinnego, a ponadto, że – w zakresie, w jakim związki małżeńskie są
traktowane bardziej niekorzystnie niż współmieszkający pozamałżeńsko
– zachodzi dyskryminacja takich związków małżeńskich w korzystaniu
przez nie z ich życia prywatnego i rodzinnego. Powołują się w tym względzie na art. 8 Konwencji oraz na art. 8, w związku z art. 14 Konwencji.
Komisja jednak uważa, że o przepisach, w których związki małżeńskie
są traktowane bardziej niekorzystnie niż współmieszkający pozamałżeńsko, nie można powiedzieć, jakoby ingerowało to w ich prawo do
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Zbadanie tego zarzutu
nie ujawnia żadnego przejawu jakiekolwiek ingerencji w prawo skarżących do poszanowania ich życia prywatnego i rodzinnego. Jeśli chodzi
o zarzut dyskryminacji pod tym względem, Komisja odwołuje się do
swojej, wyżej wyrażonej, opinii, że związki małżeńskie i współmieszkający nie znajdują się w sytuacjach analogicznych i nie mogą być porównywane w kontekście art. 14 Konwencji. Wynika stąd, że skarga, na ile
dotyczy prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, samego
i w związku z art. 14, jest oczywiście bezpodstawna w znaczeniu art. 27
ust. 2 Konwencji.
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3.
Skarżący dalej twierdzą, że duchem i zamiarem art. 12 jest ochrona
instytucji małżeństwa i – w zakresie, w jakim ustawodawstwo o podatku
dochodowym traktuje związki małżeńskie bardziej niekorzystnie niż
współmieszkających pozamałżeńsko – wykazuje ono brak poszanowania
dla małżeństwa.
Komisja zauważa jednak, że art. 12 gwarantuje mężczyznom i kobietom w wieku małżeńskim prawo do zawarcia małżeństwa. Zbadanie
zarzutu przedstawionego przez skarżących nie przejawia żadnej ingerencji w korzystanie z tego prawa. Co więcej, Komisja zauważa, że – zgodnie
z informacjami stron – związek małżeński najczęściej korzysta z niższego
opodatkowania bądź nie płaci więcej niż jednostki pozamałżeńskie oraz
że w pewnym zakresie można zatem powiedzieć o ustawodawstwie
podatkowym, że zachęca osoby do małżeństwa. Sztucznym byłoby porównywanie odnośnego traktowania związków małżeńskich i pozamałżeńskich dla potrzeb badania konkretnego aspektu opodatkowania, w izolacji
od stosujących się do nich ogólnych reżimów gospodarczych, fiskalnych
i społecznych.
Wynika stąd, że skarga, na ile dotyczy ona roszczenia na podstawie
art. 12, jest oczywiście bezpodstawna w znaczeniu art. 27 ust. 2 Konwencji.
Z tych powodów Komisja uznaje skargę za niedopuszczalną.

12. M
 ax von Sydow pko Szwecji,
dec. o dopuszcz. z 12 maja 1987 r.
Stan faktyczny
4.12.1973 r. skarżący otrzymał pismo z Krajowego Urzędu Podatkowego
domagające się wyjaśnienia, dlaczego zbiorcza suma 611.827 koron szwedzkich wpłacona na rzecz pewnej spółki nie została ujęta w rocznych zeznaniach podatkowych za lata dochodowe 1969, 1970 i 1972 (co się równa
„latom podatkowym” 1970, 1971 i 1973). Odpowiedział, że nie był właścicielem owej spółki, lecz opłacanym pracownikiem jako jej menadżer, stosownie do kontraktu długoterminowego, zgodnie z praktyką ustaloną w show-
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-biznesie oraz że wynagrodzenie otrzymane od spółki było we właściwy
sposób deklarowane w jego rocznych deklaracjach podatkowych.
30.04.1975 r. Okręgowy Sąd Podatkowy w Sztokholmie nałożył na skarżącego dodatkowe opodatkowanie na sumę 206.950 koron za rok 1970,
157.769 koron za rok 1971 oraz 247.108 koron za rok 1973. Sumy były wypłacone przez Szwedzki Przemysł Filmowy oraz SF Production AB na rzecz
owej spółki. Sąd uznał, że wypłacone sumy stanowiły podlegający opodatkowaniu dochód skarżącego. 23.04.1979 r. Apelacyjny Sąd Administracyjny
w Sztokholmie potwierdził orzeczenie sądu podatkowego, a 8.10.1980 r.
Naczelny Sąd Administracyjny odmówił przyjęcia apelacji skarżącego.
16.11.1978 r. Okręgowy Sąd Podatkowy w Sztokholmie nałożył na skarżącego dodatkowe opodatkowanie w sumie 156.352 korony szwedzkie za
rok podatkowy 1974, 175.976 koron za 1975 i 14.019 koron za 1976 r. z powodów podobnych do poprzedniego orzeczenia, a mianowicie, że odnośne
sumy stanowiły podlegający opodatkowaniu dochód skarżącego, pomimo
menadżerskiego kontraktu między nim a spółką. Poza nałożeniem dodatkowego opodatkowania, sąd nałożył ciężar specjalny (dopełnienie podatku)
w wysokości do 50% podatku nałożonego w rezultacie dodatkowego opodatkowania. Całkowita suma dopełnienia podatku za 3 lata wyniosła
120.399 koron. Postępowanie było w całości pisemne, a skarżący nie
domagał się żadnej rozprawy ustnej.
Skarżący apelował do Apelacyjnego Sądu Administracyjnego w Sztokholmie. Wyjaśniał mu okoliczności faktyczne dotyczące jego dochodu
oraz przedstawiał argumenty co do tego, czy dodatkowe opodatkowanie
powinno być nakładane, czy też nie. Twierdził też, że okoliczności jego
sprawy nie dopuszczają nakładania dopłat podatkowych. Domagał się
wreszcie odbycia przez ten sąd rozprawy ustnej. Niczym jednak tego
wniosku nie uzasadnił.
W orzeczeniu z 24.11.1981 r. Apelacyjny Sąd Administracyjny odrzucił
wniosek o rozprawę ustną, stwierdzając: „(Skarżący) nie domagał się
poprzednio rozprawy przed Okręgowym Sądem Podatkowym ani Apelacyjnym Sądem Administracyjnym, ani w sprawach dotyczących lat podatkowych 1970, 1971 i 1973, ani w sprawie niniejszej. Co więcej (skarżący),
nie twierdził, jakoby fakty w sprawie przedłożone były niekompletne. Sąd
przywiązuje szczególne znaczenie do faktu, że kwestią, czy (skarżący)
ponosi odpowiedzialność za opłacenie podatku od sum przekazanych na
rzecz spółki […], zajmowano się szczególnie dokładnie tak w niniejszej, jak
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i w poprzedniej sprawie. Sąd stwierdza, że rozprawa ustna nie jest
konieczna oraz że przeciwko niej przemawiają powody specjalne”. Nie
było oddzielnej apelacji od tej decyzji Sądu Administracyjnego.
15.02.1982 r. Apelacyjny Sąd Administracyjny potwierdził orzeczenie
Okręgowego Sądu Podatkowego z 16.11.1978 r. Jeśli chodzi o specjalne
dopłaty podatkowe, stwierdził: „Sąd stwierdza ponadto, że Okręgowy Sąd
Podatkowy miał słuszne powody dla nakładania na skarżącego ciężaru
specjalnego (dopłat podatkowych). Nie ma natomiast powodów czy okoliczności niezbędnych dla umorzenia tego ciężaru”.
22.04.1982 r. skarżący złożył wniosek o dopuszczenie apelacji do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. […] 31.08.1984 r. Naczelny Sąd
Administracyjny postanowił apelacji nie dopuszczać […].

Zarzuty
Skarżący czyni przedmiotem zarzutu „karę podatkową” w wysokości
120.399 koron szwedzkich nałożoną nań bez odbycia słusznej i publicznej
rozprawy, jak to gwarantuje art. 6 Konwencji.
Zarzuca również naruszenie art. 13 Konwencji, przez to, że nie dysponował oddzielnym skutecznym środkiem przeciwko orzeczeniu Apelacyjnego Sądu Administracyjnego dotyczącemu odmowy odbycia rozprawy
ustnej ani przeciwko orzeczeniu sądu z 15.02.1982 r.
W piśmie z 27.11.1985 r. skarżący ostatecznie zarzuca, że – na ile „kara
podatkowa” dotyczy określenia oskarżenia karnego – art. 6 ust. 2 został
naruszony, ponieważ „oskarżony” dla uniknięcia kary musiał dowodzić
swojej niewinności bądź okoliczności szczególnych.

Decyzja Komisji
1.
Skarżący zarzucał, że ciężar specjalny (dopłaty podatkowe) w wysokości 120.399 koron szwedzkich został nań nałożony bez słusznej i publicznej rozprawy oraz że nie miał oddzielnego skutecznego środka przeciwko
odmowie odbycia rozprawy ustnej przez Apelacyjny Sąd Administracyjny.
Skarżący uważa, że nałożenie ciężaru specjalnego (dopłat podatkowych)
dotyczy określenia oskarżenia karnego bądź – alternatywnie – określenia
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prawa o charakterze cywilnym, powołując się przy tym na art. 6 i 13 Konwencji.
Komisja dokonała wstępnego zbadania tego zarzutu i doszła do wniosku, że rodzi on poważne zagadnienia dotyczące interpretacji Konwencji, w szczególności co do kwestii, czy sprawa obejmuje określenie
oskarżenia karnego w znaczeniu art. 6 Konwencji, a jeśli tak, czy skarżącemu zapewniono w odnośnym postępowaniu gwarancje tego postanowienia. Komisja stwierdza, że zagadnienia te można rozstrzygnąć jedynie
po zbadaniu ich co do meritum, a zatem musi uznać je za dopuszczalne,
jako że nie stwierdza żadnych innych podstaw przemawiających za ich
odrzuceniem.

2.
Skarżący dalej zarzucał, że – ponieważ musiał dowodzić swojej niewinności albo wykazać szczególne okoliczności dla uniknięcia nakładania nań ciężaru specjalnego (dopłat podatkowych) – naruszone zostało
jego prawo na podstawie art. 6 ust. 2 Konwencji dotyczące domniemania
niewinności do czasu udowodnienia winy zgodnie z prawem.
Rząd zarzuca, że ten szczególny zarzut został wniesiony poniewczasie.
Komisja zgadza się z rządem. To prawda, że art. 6 ust. 2 zapewnia każdemu
prawo domniemania niewinności do czasu udowodnienia winy zgodnie
z prawem. Komisja stwierdza jednak, że zarzut skarżącego dotyczący
domniemania niewinności jest oddzielnym zarzutem, który można odróżnić od zarzutu, którym zajmowano się powyżej.
W tych okolicznościach Komisja przypomina, że art. 26 Konwencji
przewiduje, że Komisja „może zajmować się sprawą jedynie […] w okresie
6 miesięcy od daty, w której ostateczna decyzja została podjęta”. W sprawie niniejszej decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego, która stanowiła decyzję prawomocną dotyczącą tej sprawy, została wydana
31.08.1984 r., podczas gdy ten szczególny zarzut został przedłożony
Komisji 27.11.1985 r., tj. ponad 6 miesięcy od daty tej decyzji. Badanie
sprawy nie ujawnia żadnych okoliczności specjalnych, które mogłyby
przerwać czy zawiesić bieg tego terminu”.
Wynika stąd, że ta część skargi została wniesiona po terminie i musi
zostać odrzucona na podstawie art. 27 ust. 3 Konwencji.
Z tych powodów Komisja ogłasza:
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– dopuszczalnym, bez przesądzania meritum sprawy, zarzut dotyczący nałożenia ciężaru specjalnego (dopłat podatkowych) bez słusznej i publicznej rozprawy;
– niedopuszczalną resztę skargi.
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II.
1. Sprawa Engel i Inni pko Holandii,
sk. 5100/712 i inn. – wyrok ETPC
z 8 czerwca 1976 r.
80.
Wszystkie Umawiające się Państwa od dawna wprowadzają rozróżnienie, acz w różnej formie i stopniu, między postępowaniem dyscyplinarnym a postępowaniem karnym. Dla jednostek dotkniętych to pierwsze
zazwyczaj oferuje substancjalne korzyści w porównaniu z tym ostatnim,
np. jeśli chodzi o wydawane wyroki. Orzeczenia dyscyplinarne, na ogół
mniej surowe, nie pojawiają się w rejestrze karnym osoby i rodzą bardziej
ograniczone konsekwencje. Może jednak zdarzyć się inaczej; co więcej,
postępowaniu karnemu zwykle towarzyszą pełniejsze gwarancje […].

81.
Trybunał poświęcił uwagę odnośnym twierdzeniom skarżących, rządu
i Komisji, dotyczącym tego, co nazywają oni „autonomią” koncepcji
„oskarżenia karnego”, ale nie podpisuje się całkowicie pod żadnym z tych
twierdzeń […].
W wyroku Neumeister z 27 czerwca 1968 r, Trybunał już stwierdził, że
słowo „oskarżenie” musi być rozumiane „w znaczeniu Konwencji” (pkt 18;
por. Wemhoff, wk z 27.06.1968, pkt 19; oraz Ringeisen, wk 16.07.1971, pkt 110).
Kwestia „autonomii” koncepcji „karne” nie wymaga ściśle tej samej
odpowiedzi.
Konwencja niewątpliwie pozwala państwom, w kontekście wykonywania ich funkcji strażników interesu publicznego, na utrzymywanie bądź
ustanowienie rozróżnienia między prawem karnym a prawem dyscyplinarnym, oraz przeprowadzenie linii podziału, choć tylko pod pewnymi
warunkami. Konwencja pozostawia państwom swobodę określenia jako
przestępstwa karnego czynu lub zaniechania nie stanowiącego normalnego korzystania z jednego z praw, które ona chroni. Szczególnie jasno
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wyraża to art. 7. Taki wybór, który powoduje zastosowalność art. 6 i 7, co
do zasady wymyka się kontroli Trybunału.
Ze swej strony wybór przeciwny podlega ściślejszym normom. Gdyby
Umawiające się Państwa były zdolne dyskrecjonalnie kwalifikować przestępstwo jako dyscyplinarne, a nie karne, bądź ścigać sprawcę „mieszanego” przestępstwa raczej w trybie dyscyplinarnym, a nie karnym, działanie fundamentalnych klauzul art. 6 i 7 zostałoby podporządkowane ich
suwerennej woli. Tak daleko rozciągająca się swoboda mogłaby prowadzić do rezultatów niedających się pogodzić z przedmiotem i celem Konwencji. Trybunał dysponuje zatem jurysdykcją, na podstawie art. 6, i nawet
bez powoływania się na art. 17 i 18, sprawdzenia, czy dyscyplinarne w niestosowny sposób nie wkracza na karne.
Krótko mówiąc, „autonomia” koncepcji „karne” działa li tylko jedną drogą.

82.
Tak więc Trybunał – ograniczając się do sfery służby wojskowej – musi
wskazać, w jaki sposób rozstrzygnie, czy dane „oskarżenie” wyposażone
przez dane państwo – jak w sprawie niniejszej – w charakter dyscyplinarny liczy się jednak jako „karne” w znaczeniu art. 6.
W związku z tym trzeba, po pierwsze, wiedzieć, czy przepis określający
zarzucane przestępstwo należy, zgodnie z systemem prawnym państwa
pozwanego, do prawa karnego, do prawa dyscyplinarnego, czy też do obu
równocześnie. To tylko punkt wyjścia. Tak uzyskane wskazania mają li tylko
formalną i relatywną wartość i muszą być zbadane w świetle wspólnego mianownika odnośnego ustawodawstwa różnych Umawiających się Państw.
Sam charakter przestępstwa to czynnik o wielkim znaczeniu. Gdy funkcjonariusz zostaje oskarżony o czyn czy zaniechanie rzekomo sprzeczne
z normą prawną rządzącą funkcjonowaniem sił zbrojnych, państwo może
co do zasady użyć wobec niego raczej prawa dyscyplinarnego niż prawa
karnego. […] Nadzór Trybunału nie zatrzymuje się jednak na tym. Nadzór
taki byłby iluzoryczny, gdyby nie uwzględniał również stopnia dolegliwości kary grożącej osobie zainteresowanej. W społeczeństwie rządzącym
się rule of law do sfery karnej należy pozbawienie wolności orzekane jako
kara, za wyjątkiem takiego, które przez swój charakter, czas trwania i sposób wykonania nie może być znacząco szkodliwe. Powaga tego, co wchodzi w grę, tradycje Umawiających się Państw oraz znaczenie przypisy-
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wane przez Konwencję poszanowaniu wolności fizycznej osoby wymagają,
by tak właśnie było (por. mutatis mutandis De Wilde, Ooms and Versyp,
wk z 18.06.1971, pkt 36 i 42 in fine).

83.
Na podstawie tych kryteriów Trybunał się upewni, czy niektórzy lub wszyscy skarżący podlegali „oskarżeniu karnemu” w znaczeniu art. 6 ust. 1 […].

2. Sprawa Sporrong i Lönnroth pko
Szwecji, sk. 7151/75 – wyrok Plenum
Trybunału z 23 września 1982 r.
61.
Artykuł ten (art. 1 Protokołu I) zawiera trzy różne normy. Norma pierwsza, mająca charakter ogólny, głosi zasadę niezakłóconego korzystania
z własności; zawiera się ona w zd. I ust. 1. Norma druga dotyczy pozbawienia mienia i poddaje je pewnym warunkom; pojawia się ona w zd. II tegoż
ustępu. Norma trzecia uznaje, że państwa mają tytuł m.in. do kontroli
korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym, poprzez
przyjmowanie takich ustaw, jakie uznają za konieczne w tym celu; zawiera
się ona w ust. 2 […].

69.
Fakt, że pozwolenia budowlane nie wchodzą w zakres ani zd. II ust. 1,
ani ust. 2, nie oznacza, że ingerencja w rzeczone prawo naruszała normę
zawartą w zd. I ust. 1.
Z punktu widzenia tego ostatniego postanowienia Trybunał musi rozstrzygnąć, czy została osiągnięta słuszna równowaga między wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony podstawowych praw jednostki (por. mutatis mutandis, wk z 23.07.1968,
Belgijska sprawa językowa, pkt 5). Poszukiwanie takiej równowagi przynależy do całości Konwencji i jest również odzwierciedlone w strukturze art.
1 Protokołu I […].
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3. Sprawa James i Inni pko
Zjednoczonemu Królestwu,
sk. 8793/79 – wyrok Plenum
Trybunału z 21 lutego 1986 r.
37.
Art. 1 Protokołu I w swej substancji gwarantuje prawo własności (por.
wk Marckx z 13.06.1979, pkt 63). W wyroku z 23.09.1982 r. w sprawie Sporrong i Lönnroth Trybunał analizował art. 1 Protokołu I jako zawierający
„trzy różne normy”: norma pierwsza, ustanowiona w zd. I ust. 1 ma charakter ogólny i głosi zasadę niezakłóconego korzystania z własności;
norma druga, zawarta w zd. II ust. 1, dotyczy pozbawienia mienia i poddaje je pewnym warunkom; norma trzecia, ustanowiona w ust. 2, uznaje,
że Umawiające się Państwa mają tytuł m.in. do kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym (pkt 61). Trybunał zauważył
dalej, że – przed podjęciem badania, czy była przestrzegana pierwsza
norma ogólna – musi on rozstrzygnąć, czy ostatnie dwie normy znajdują
zastosowanie. Te trzy normy nie są jednak odmienne w sensie braku
związku między nimi. Normy druga i trzecia zajmują się konkretnymi
przykładami ingerencji w prawo do niezakłóconego korzystania z własności, a zatem powinny być pojmowane w świetle zasady ogólnej ogłoszonej
w normie pierwszej […].

43.
Skarżący twierdzili, że użycie w takim samym kontekście różnych fraz
– „interes publiczny” w ust. 1 art. 1, a „interes powszechny” w ust. 2 –
powinno być, zgodnie z powszechnie uznaną zasadą interpretacji traktatów,
traktowane jako wskazujące na zamiar wykorzystania koncepcji odmiennych. Pojmowali oni art. 1 jako dający państwu więcej swobody w zakresie
kontroli korzystania z czyjejś własności niż przy jej zabraniu mu.
Zdaniem Trybunału, nawet jeśli są różnice między koncepcjami „interesu publicznego” i „interesu powszechnego” w art. 1, w rozważanym
punkcie nie istnieje fundamentalne rozróżnienie w rodzaju tego, jakie
między nimi przeprowadzają skarżący.
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44.
Skarżący uznawali, że środki mające zapewniać słuszny podział korzyści gospodarczych, np. w drodze opodatkowania, są regulowane przez art.
1, ale – ich zdaniem – wyłącznie przez jego ust. 2, a nie przez ust. 1. Trybunał nie widzi jednak wymuszającego powodu, dla którego państwa dotyczyłby zakaz na podstawie art. 1 urzeczywistniania takiej polityki w trybie
odwołania się do pozbawienia własności.

45.
Z tych powodów Trybunał dochodzi do tego samego wniosku co
Komisja: zabranie własności, dokonane w realizacji prawowitej polityki
społecznej, gospodarczej czy innej, może pozostawać „w interesie publicznym”, nawet jeśli wspólnota jako całość nie dysponuje bezpośrednim
używaniem czy korzystaniem z zabranej własności. Reforma ustawodawstwa o dzierżawie nie stanowi więc ipso facto naruszenia na tej podstawie
art. 1. Co za tym idzie, konieczne jest zbadanie, czy pod innymi względami
ustawodawstwo zaspokaja test „interesu publicznego” i pozostałe wymagania ustalone w zd. II art. 1.

46.
Z racji swej bezpośredniej znajomości swojego społeczeństwa i jego
potrzeb, władze krajowe co do zasady znajdują się w lepszym położeniu
niż sędzia międzynarodowy dla oceny, co leży „w interesie publicznym”.
Na podstawie ustanowionego przez Konwencję systemu ochrony należy
do władz krajowych dokonywanie wstępnej oceny zarówno istnienia
problemu publicznego zainteresowania wymagającego środków pozbawienia własności, a także podejmowanie akcji zaradczej (por. mutatis
mutandis, wk Handyside z 7.12.1976, pkt 48). Tu, podobnie jak w innych
obszarach, na które gwarancje Konwencji się rozciągają, władze krajowe
korzystają więc z szerokiego marginesu ceny.
Ponadto pojęcie „interesu publicznego” z konieczności jest ekstensywne. W szczególności, jak zauważyła Komisja, decyzja o wydaniu ustaw
wywłaszczeniowych zazwyczaj będzie wiązać się ze względami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi, co do których opinie w demokratycznym społeczeństwie mogą znacznie się różnić. Trybunał – uznając za
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naturalne, że margines oceny dostępny ustawodawstwu w kontekście
urzeczywistniania polityki społecznej i gospodarczej winien być szeroki,
szanuje osąd ustawodawstwa co do tego, co leży „w interesie publicznym”,
chyba że osąd taki jest oczywiście pozbawiony rozsądnej podstawy.

4. Sprawa Bendenoun pko Francji,
sk. 12447/96 – wyrok ETPC z 24
lutego 1994 r.
43.
P. Bendenoun zarzucał, że nie miał słusznego procesu w sądach administracyjnych w sprawie dopłat podatkowych, jakie zostały nań nałożone.
Opierał się na art. 6 ust. 1 Konwencji […].

45.
Rząd twierdził przeciwnie. Według niego, odnośne postępowanie nie
dotyczyło „oskarżenia karnego”, jako że dopłaty podatkowe nałożone na p.
Bendenouna nosiły wszelkie oznaki kary administracyjnej w znaczeniu
orzecznictwa Trybunału (por. Engel and Others, 8.06.1976, oraz Öztürk v.
Germany, 21.02.1984).
Po pierwsze, spostrzeżenie to odnosi się do klasyfikacji w prawie francuskim. Ogólny Kodeks Podatkowy klasyfikował odnośny wzrost jako
„kary podatkowe”, a nie jako „kary kryminalne”. To samo dotyczy charakteru przestępstwa. Postępowanie, o które skarżący został oskarżony, było
określone jako „oszustwo” (manoeuvres frauduleuses, deception), a nie
jako „kradzież” (soustraction frauduleuses, evasion); Rada Stanu uważała
to pierwsze za przestępstwo podatkowe, a to drugie za przestępstwo kryminalne. Charakter i stopień dolegliwości kary innego wniosku nie sugerowały. Dopłaty nakładane były przez Urząd Skarbowy, pod nadzorem
sądów administracyjnych, a nie przez sąd karny; były one kalkulowane na
podstawie uzupełniającej wyceny podatków i były zatem proporcjonalne
do podatku pierwotnie unikanego; nie stanowiły alternatywy dla pozbawienia wolności i nigdy nie oznaczały jakiejkolwiek utraty praw; pozosta-
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wały płatne przez spadkobierców na wypadek śmierci podatnika; nie były
też objęte normami recydywy, pomocnictwa ani podżegania, wyroków
kolejnych i równoległych, ani też wpisów do rejestru karnego.

46.
Jeśli chodzi o aspekty ogólne francuskiego systemu dopłat podatkowych, tam, gdzie podatnik nie działał w dobrej wierze, Trybunał uważa, że
– z uwagi na wielką liczbę przestępstw w rodzaju tych, o których mowa
w art. 1729 ust. 1 Ogólnego Kodeksu Podatkowego – Umawiające się Państwa muszą dysponować swobodą upoważniania swego Urzędu Skarbowego do ich ścigania i karania, nawet jeśli dopłaty – nakładane jako kara
– były znaczne. System taki da się pogodzić z art. 6 Konwencji, jak długo
podatnik może wnieść taką dotyczącą go decyzję przed sąd, który zapewnia gwarancje tego postanowienia.

47.
W niniejszej sprawie Trybunał nie lekceważy znaczenia kilku punktów
podnoszonych przez rząd. W świetle swojego orzecznictwa, a zwłaszcza
wyroku Öztürk, zauważa jednak, że cztery czynniki wskazują na przeciwny kierunek.
Po pierwsze, przestępstwa, o które p. Bendenoun został oskarżony,
podpadają pod art. 1729 ust. 1 Kodeksu. Postanowienie to dotyczy wszystkich obywateli jako podatników, a nie określonej grupy o szczególnym
statusie. Ustala ono pewne wymogi, z którymi wiąże kary na wypadek niespełnienia tych wymogów.
Po drugie, zamiarem dopłat podatkowych nie jest rekompensata pieniężna szkody, lecz zasadniczo kara odstraszająca przed recydywą.
Po trzecie, są one nakładane na podstawie normy generalnej, której cel
jest zarówno odstraszający, jak i karzący.
Wreszcie w niniejszym przypadku dopłaty te były bardzo substancjalne, sięgające 422.534 franków w stosunku do p. Bendenouna osobiście
oraz 570.398 w stosunku do jego spółki; a gdyby nie zapłacił, mógł zostać
skazany na więzienie przez sąd karny.
Zważywszy różne aspekty sprawy, Trybunał odnotowuje dominację
tych, które mają konotację kryminalną. Żaden z nich samodzielnie nie
rozstrzyga, ale – wzięte razem i kumulatywnie – czynią one odnośne
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„oskarżenie” „karnym” w znaczeniu art. 6 ust. 1, który znajduje zatem
zastosowanie […].

5. Sprawa Gasus Dosier- und
Fördertechnik GmbH pko
Holandii, sk. 15375/89
– wyrok z 23 lutego 1995 r.
59.
Wobec powyższego, zdaniem Trybunału, najbardziej naturalnym podejściem jest badanie zarzutów Gasus pod nagłówkiem „zabezpieczenie płatności podatków”, co wchodzi pod normę z ust. 2 art. 1 Protokołu I. Ustęp
ten wyraźnie zastrzega prawo Umawiających się Państw do przyjmowania takich ustaw, jakie uznają za konieczne dla zabezpieczenia płatności
podatków. Znaczenie, jakie autorzy Konwencji przywiązywali do tego
aspektu ust. 2 art. 1, można wywieść z faktu, że na stadium, gdy proponowany tekst nie zawierał takiego wyraźnego odniesienia się do podatków,
już planowano zastrzec prawo państw do wydawania jakichkolwiek ustaw
fiskalnych, jakie uważają za pożądane, zawsze pod warunkiem, że środki
w tej dziedzinie nie oznaczają arbitralnej konfiskaty […].
Fakt, że obecne ustawodawstwo podatkowe umożliwia władzom
podatkowym, pod pewnymi warunkami, odzyskiwać długi podatkowe
z majątku strony trzeciej, nie wymaga żadnych odmiennych wniosków
co do zastosowalnej normy […].
Przyznanie konkretnemu wierzycielowi mocy odzyskania wobec dóbr,
które – chociaż faktycznie w posiadaniu dłużnika – prawnie pozostają
własnością stron trzecich, w kilku systemach prawnych jest akceptowaną
metodą wzmocnienia pozycji wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Na podstawie ówczesnego prawa holenderskiego właściciele dysponowali porównywalną kompetencją w stosunku do niezapłaconych czynszów, podobnie jak na podstawie prawa francuskiego i belgijskiego; rząd
cytował też kilka przepisów z ustaw podatkowych innych państw członkowskich, które w specjalnych przypadkach nadają władzom podatko-
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wym podobne kompetencje. W konsekwencji fakt, że ustawodawstwo
holenderskie uznało za przydatne wzmocnienie pozycji władz podatkowych w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużników podatkowych,
nie usprawiedliwia wniosku, że ustawa z 1845 r. bądź jej dział 16 (3) nie
mają na celu „zabezpieczenia płatności podatków” bądź że korzystanie
z kompetencji nadanej tym działem stanowi raczej – „arbitralną” bądź nie
– „konfiskatę, a nie metodę odzyskiwania długu podatkowego”.

60.
Jak wynika z poprzedniego punktu, niniejsza sprawa dotyczy prawa
państw do wydawania takich ustaw, jakie uznają one za konieczne dla
„zabezpieczenia płatności podatków”.
W niniejszej sprawie Trybunał nie jest powołany do stwierdzania, czy
prawo to – jak może sugerować sformułowanie tego postanowienia – jest
ograniczone do proceduralnych ustaw podatkowych (tj. ustaw, które
regulują formalności opodatkowania, w tym egzekucję długów podatkowych), czy też obejmuje również substancjalne ustawy podatkowe (tj.
ustawy, które ustalają okoliczności, na podstawie których podatek jest
należny i płatne sumy); ustawa z 1845 r., która wchodzi tu w grę w niniejszej sprawie, była w pełni proceduralną ustawą podatkową.
Wydając takie ustawy, ustawodawca musi dysponować szerokim marginesem oceny, zwłaszcza co do kwestii, czy – a jeśli tak, to w jakim zakresie –
władze podatkowe winny być postawione w lepszej pozycji w kontekście
egzekucji długów podatkowych, niż znajdują się zwykli wierzyciele w kontekście egzekucji długów handlowych. Trybunał szanuje ocenę ustawodawcy
w takich sprawach, chyba że jest ona pozbawiona rozsądnej podstawy.

61.
Dział 16 (3) Ustawy z 1845 r. nadaje władzom podatkowym kompetencję
odzyskiwania długów podatkowych w stosunku do pewnych dóbr, które,
chociaż faktycznie w posiadaniu ich dłużnika – ponieważ znajdują się
w jego pomieszczeniach i służą jako „sprzęt” – prawnie stanowią własność
strony trzeciej. Uwalnia zatem władze podatkowe od badania, czy dobra te
rzeczywiście stanowią własność dłużnika podatkowego. Celem tego unormowania było oczywiście ułatwienie egzekucji długów podatkowych, co
samo w sobie leży oczywiście w interesie powszechnym.
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To prawda, że Wytyczne z 1861 r. ukróciły kompetencje władz podatkowych na podstawie działu 16 (3). Tak, jak został on ograniczony przez te
Wytyczne, dział 16 (3) upoważnia władze podatkowe do odzyskiwania
tylko niektórych długów podatkowych, w tym takich, jak długi należne od
Atlasu, w stosunku do „sprzętu” będącego własnością stron trzecich, gdzie
własność stron trzecich miała na celu jedynie zniweczenie odzyskania od
dłużnika podatkowego bądź przyznanie stronie trzeciej preferencyjnego
prawa do odzyskania danych dóbr. Nie godzi to jednak w zasadniczy cel
działu 16 (3), którym pozostaje – jak podkreślił rząd – zabezpieczenie
odzyskania podatków w interesie powszechnym.

62.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, ust. 2 art. 1 Protokołu
I musi być postrzegany w świetle zasady ustalonej w zd. I tego artykułu […].
W konsekwencji ingerencja musi osiągać „słuszną równowagę” między
wymaganiami powszechnego interesu wspólnoty a wymaganiami ochrony
praw podstawowych jednostki. Zainteresowanie osiąganiem takiej równowagi odzwierciedlone jest w strukturze art. 1 jako całości, w tym w ust. 2:
musi więc zachodzić rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym celem […].

66.
Trybunał na wstępie zauważa, że przyznanie władzom podatkowym
kompetencji odzyskiwania długów podatkowych wobec dóbr będących
własnością jakichś stron trzecich – takich, jak sprzedawca dóbr, zachowujący tytuł do nich – samo w sobie nie przesądza wniosku, że słuszna równowaga między interesem powszechnym a ochroną praw podstawowych
jednostki nie została osiągnięta. Kompetencja odzyskiwania wobec dóbr,
które znajdują się w posiadaniu dłużnika, aczkolwiek nominalnie stanowią własność strony trzeciej, jest znanym narzędziem wzmacniania pozycji wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym; nie można jej ogłaszać jako
per se nie dającej się pogodzić z wymaganiami art. 1 Protokołu I. W konsekwencji ustawodawca w zasadzie może odwołać się do tego narzędzia dla
zapewnienia, w interesie powszechnym, by opodatkowanie owocowało
możliwie jak najobficiej, a długi podatkowe były odzyskiwane możliwie
najszybciej. Nie można jednak tracić z pola widzenia tego, że – zupełnie
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poza ryzykiem nadużyć – charakter ustawodawstwa, poprzez które państwo tworzy dla siebie takie kompetencje, nie jest taki sam, jak ustawodawstwa przyznającego podobne kompetencje wąsko określonym kategoriom wierzycieli prywatnych […].

6. Sprawa National and Provincial
Building Society, the Leeds
Permanent Building Society and
the Yorkshire Building Society
pko Zjednoczonemu Królestwu,
sk. 117/1996 – wyrok
z 23 października 1997 r.
50.
Skarżący twierdzili, że są ofiarami naruszenia art. 1 Protokołu I […].

56.
Trybunał odnotowuje, że twierdzenia skarżących spółek co do zamiaru
Parlamentu w 1985 i 1986 r. zajmują centralne miejsce w ich zarzutach
dotyczących retroaktywnego cofnięcia ich praw do odyskania pieniędzy,
jakie wpłacili do Skarbu Państwa. Fundamentalnym elementem ich argumentacji w tych zarzutach jest to, że te pieniądze stanowiły w rzeczywistości bezprawne wywłaszczenie ich zasobów pod pozorem opodatkowania.

57.
Bez szkody dla późniejszego badania twierdzeń skarżących spółek, iż
zostały one bezprawnie pozbawione ich roszczeń prawnych do restytucji
ich pieniędzy, z naruszeniem art. 1 Protokołu I, Trybunał jest zdania, że na
wstępie powinien rozstrzygnąć, czy skarżące spółki mają rację w swoich
twierdzeniach, że środki legislacyjne podjęte w 1985 i 1986 r. poddały
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odsetki, które wpłaciły one na rzecz inwestorów w okresie przerwy,
podwójnemu obciążeniu, sprzecznie z zamiarem Parlamentu.

58.
Trzeba w tym względzie odnotować, że gdyby dobrowolne układy
nadal znajdowały zastosowanie między spółkami budowlanymi a Skarbem Państwa, niewątpliwie wchodziłyby w grę odsetki z perspektywy
opodatkowania. Co za tym idzie i tytułem przykładu, Leeds musiałaby
wpłacić Skarbowi od 1.01.1987 r. do 5.04.1987 r. podatek od odsetek nabytych przez jej inwestorów między 1.10.1985 r. a 30.09.1986 r. Odsetki wpłacane w okresie przerwy podlegałyby zatem opodatkowaniu, zaś późniejsze okresy przerw byłyby brane pod uwagę w przyszłych latach fiskalnych
stosownie do tej samej logiki. Dobrowolne układy nie miały żadnego przepisu dotyczącego pomijania odsetek dla celów wyceny podatków.

59.
Ponieważ odsetki uzyskiwane przez inwestorów w okresie przerwy
były im płacone wolne od podatku, skarżące spółki już uzyskały sumy
stanowiące podatek od tych odsetek. Sumy te wchodziły do ich zasobów
czekających na zaksięgowanie. Jest nieuniknionym wnioskiem, że –
gdyby nie podjęto kroków dla uwzględnienia tych sum przy wyjściu
z poprzedniego systemu do systemu aktualnego – skarżące spółki pozostawałyby ze znaczącymi sumami pieniędzy stanowiącymi niezapłacony podatek.
Nie można utrzymywać, że skutkiem układów przejściowych w Regulacjach 1986 r. było poddanie tych sum pieniędzy podwójnemu opodatkowaniu, innemu niż tylko w sensie technicznym, ponieważ żaden podatek
nigdy nie został zapłacony od odsetek płaconych w okresie przerwy przed
zmianą na nowy aktualny schemat wyceny. Być może, przewidując płacenie odsetek w późniejszym okresie rozliczeniowym, skutkiem regulacji
przejściowych byłoby przyśpieszenie płatności podatków należnych Skarbowi w sposób, który zdawałby się nie być zgodny z zasadą wymiaru. Nie
może to jednak stanowić podstawy dla odrzucania wniosku, że wolumen
płatności pozostawał taki sam w starym i nowym systemie oraz że nie było
wzrostu dochodów pobranych od skarżących spółek.
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60.
Nie jest też Trybunał przekonany argumentami skarżących spółek,
jakoby wyrok Izby Lordów w sprawie Woollwich 1 udzielał wsparcia ich
poglądowi, że skutkiem mechanizmu przejściowego w Regulacjach 1986
było poddanie odsetek platnych inwestorom w okresie przerwy podwójnemu opodatkowaniu, innemu niż tylko w sensie teoretycznym, zważywszy na sposób, w jaki zasada wymiaru była dostosowana. Jak wskazano
powyżej, gdyby zasada wymiaru nie została zmieniona, każda ze skarżących spółek niewątpliwie otrzymałaby niespodziewany zysk, substancjalny
w każdym razie, ale zwłaszcza w przypadku Leeds, która miała najdłuższy
okres przerwy. Nie jest też Trybunał przekonany ich roszczeniem, że Parlament był w błędzie co do skutku układów przejściowych. Wydaje się, że
zarówno dz. 40 Ustawy Finansowej 1985, jak i dz. 47 Ustawy Finansowej
1986 były w pełni dyskutowane na różnych stadiach legislacyjnych wobec
silnego lobbowania ze strony spółek budowlanych co do wyłączenia z takiej
wyceny odsetek płaconych inwestorom w okresie przerwy. Można zatem
powiedzieć, że Parlament nie docenił oddziaływania Regulacji 1986, zważywszy na korzyści, jakie oponenci propozycji wskazywali ministrom
rządu i wyjaśniernie precyzyjnych implikacji nowego schematu dla spółek
budowlanych.

61.
Zważywszy na powyższe wnioski, Trybunał zatem postrzega roszczenia skarżących spółek – jakoby zostały one pozbawione ich legalnych
uprawnień do restytucji sum pieniędzy wpłaconych do Skarbu Państwa
na podstawie unieważnionych Regulacji co do jasnego rozumienia, że
pieniądze te były zamierzone przez Parlament na przemianę w podatki –
jako bezpodstawne, bo nie podlegały one podwójnemu opodatkowaniu,
a zatem nie zostały bezprawnie wywłaszczone […].

64.
Z powyższych powodów rząd domagał się od Trybunału stwierdzenia,
że art. 1 Protokołu I nie znajduje zastosowania, ponieważ skarżące spółki
nie mogą ważnie zgłaszać roszczeń do „mienia”.

75

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim...

65.
Komisja uważała, że postępowanie restytucyjne, wszczęte przez spółki
Leeds oraz Narodowe i Prowincjonalne, dotyczyło „mienia”, zważywszy na
zakres orzeczenia Izby Lordów w sporze Woolwich 2. Gdyby rząd nie działał tak, jak działał, i nie zabezpieczył przejścia dz. 53 Ustawy z 1991 r. przez
Parlament, nic by nie sugerowało, że władze mają jakąś solidną obronę
przed roszczeniem restytucyjnym.

66.
Zdaniem Komisji, było jednak mniej pewnym, czy postępowanie w trybie nadzoru sądowego oraz drugi zbior postępowania restytucyjnego
dotyczyły „mienia”. Była jednak Komisja gotowa zakładać, że roszczenia te
dotyczą mienia, zważywszy na podstawy postępowania oraz na fakt, że
stanowiło to drogi alternatywne w stosunku do stwierdzania roszczeń
restytucyjnych, które zostały wyeliminowane przez dz. 53 Ustawy z 1991 r.
Przed Trybunałem delegat Komisji oswiadczył, że Komisja faktycznie
zakładała, że roszczenia prawne stwierdzane przez każdą ze skarżących
spółek stanowiły mienie, wprowadzające do gry zd. III art. 1 Protokołu I,
które zastrzega prawo Umawiającego się Państwa do wydawania ustaw,
jakie uzna za konieczne dla zabezpieczenia płatności podatków.

67.
Trybunał odnotowuje, że orzeczenie Izby Lordów w sporze Woolwich 2
leży w centrum twierdzenia skarżących spółek, iż roszczenia, których
dochodziły w każdym z trzech zbiorów postępowania, oznaczały „mienie”
w znaczeniu art. 1 Protokołu I. W tym granicznym orzeczeniu Izba Lordow
ustaliła, że powód dysponuje prima facie uprawnieniem common-law co
do zwrotu sum wpłaconych władzy publicznej w formie podatków we
wniosku opartym na ultra vires. Woolwich odzyskała odsetki od sum
wpłaconych do Skarbu Państwa na mocy tak wyjaśnionego prawa dotyczącego restytucji juz wpłaconych do końca 1987 r. pieniędzy, które zostały
od niej zebrane przez Skarb Państwa na podstawie Regulacji, które na tym
stadium zostały uznane za nieważne przez High Court.
Jednakże spółki Leeds oraz National and Provincial nie dysponowały
orzeczeniem sądu na ich korzyść i można kwestionować, czy można je
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postrzegać w takich okolicznościach jako dysponujące prawem nabytym
do odzyskania ich pieniędzy w tym czasie (por. mutatis mutandis, Stran
Greek Refineries and Stratis Andreadis, pkt 61–62). Moc ich twierdzenia
w tym względzie spoczywa zasadniczo w fakcie, że – po pierwsze – Skarb
Państwa wypłacił na rzecz Woolwich zasadniczą sumę, gdy ujawniono, że
Regulacja 11 (4) z Regulacji 1986 r. była wadliwa, stwarzając ryzyko, iż
układy przejściowe mogą nie zostać uratowane pomimo wydania dz. 47
Ustawy Finansowej 1986 r., oraz – po drugie – Izba Lordów w sprawie
Woollwich 1 ostatecznie stwierdziła, że Regulacje 1986, w tym układy
przejściowe, są nieważne w całości. Znaczące w tym względzie jest to, że
rząd przystał na wniesienie przez Leeds oraz National and Provincial
meritum spraw, wskazując tym samym, że w braku dz. 53 Ustawy 1991 r.
one by sprawy przegrały.

68.
Trzeba jednocześnie zauważyć, że spółki Leeds oraz National i Provincial wszczęły swoje postępowanie restytucyjne w czasie, gdy prawo dotyczące restytucji faktycznie nie było korzystne dla wyniku ich spraw. Wyrok
Izby Lordów w sprawie Woolwich 2, który był centralny dla ich roszczenia
i ustanawiał uprawnienie oznaczające mienie, faktycznie został wydany
rok po wydaniu nakazu. […] wątpliwym jest, czy te dwie spółki budowlane
mogły dysponować „prawowitą ekspektatywą” […].

69.
Odnotowując, że spółki Leeds oraz National i Provincial w najlepszym
razie można postrzegać jako mające kruchą podstawę dla twierdzenia
o prawie oznaczającym „mienie”, Trybunał jest zdania, że o roszczeniach
stwierdzanych w postępowaniu w trybie nadzoru sądowego oraz drugim
zbiorze postępowania restytucyjnego, wniesionych przez wszystkie trzy
spółki skarżące w maju i czerwcu 1992 r., odpowiednio, nie można powiedzieć, jakoby były wystarczająco ustalone czy oparte na jakiejkolwiek „prawowitej ekspektatywie” […].

70.
Nie wyrażając żadnego definitywnego wniosku co do tego, czy którekolwiek z roszczeń skarżących spółek można właściwie postrzegać jako
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stanowiące mienie, Trybunał – podobnie jak Komisja – gotów jest pracować na roboczym założeniu, że w świetle wyroku Woolwich 2 skarżące
spółki miały mienie w formie nabytych praw do restytucji, z których
chciały skorzystać w sposób bezpośredni i pośredni w różnych postępowaniach wszczętych w 1991 i 1992 r. Postępując tak, odnotowuje on, że
argumenty wysunięte na poparcie ich twierdzeń, iż mają one mienie, są
nierozdzielnie związane z ich zarzutami, że zostały one niesprawiedliwie
tego mienia pozbawione. Będzie zatem traktowal art. 1 Protokołu I jako
znajdujacy zastosowanie dla potrzeb badania, czy doszło do ingerencji
w ich roszczenia prawne, a jeśli tak, czy ingerencja ta w danych okolicznościach była usprawiedliwiona […].

74.
Trybunał odnotowuje, że jest zgoda co do tego, że środki retroaktywne
działały w sposób, który stanowił ingerencję w korzystanie z mienia przez
skarżące spółki. Na roboczym założeniu, że odnośne roszczenia prawne
oznaczały mienie w znaczeniu art. 1 Protokołu I, Trybunał nie widzi
powodu, by dochodzić do wniosku przeciwnego. Oceni zatem, czy ta
ingerencja była usprawiedliwiona, czy też nie […].

77.
Komisja stwierdziła, że ingerencja w rozszczenia prawne skarżących
spółek była usprawiedliwiona oraz że nie doszło do naruszenia art. 1 Protokołu I. Parlament poprzez dz. 47 Ustawy 1986 upoważnił Skarb Państwa
do obciążenia podatkiem odsetek wypłaconych inwestorom w okresie
przerwy. Celem dz. 53 Ustawy z 1991 r. oraz dz. 64 Ustawy z 1992 r. było
zapobieżenie frustracji tego zamiaru przez spółki budowlane, z wykorzystaniem defektów technicznych w przygotowanych Regulacjach. Przyjmując środki retroaktywne dla potwierdzenia tego zamiaru i dla zabezpieczenia płatności podatków, ustawodawstwo nie przekreśliło słusznej
równowagi między wymaganiami interesu powszechnego a ochroną
praw podstawowych skarżących spółek.

78.
Trybunał przypomina, że art. 1 Protokołu I gwarantuje substancjalnie
prawo do własności. Obejmuje on trzy odmienne normy. Norma pierwsza,
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która jest wyrażona w zd. I ust. 1 i ma charakter generalny, ustala zasadę
niezakłóconego korzystania z mienia. Norma druga, w zd. II tegoż ustępu,
dotyczy pozbawienia mienia i poddaje to pewnym warunkom. Norma trzecia, zawarta w ust. 2, uznaje, że Umawiające się Państwa mają tytuł do kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym bądź dla
zabezpieczenia płatności podatków albo innych należności czy grzywien.
Jednakże te trzy normy nie są „odmienne” w sensie braku powiązania między nimi: normy druga i trzecia dotyczą konkretnych ingerencji
w prawo do niezakłóconego korzystania z własności, a zatem powinny
być rozumiane w świetle zasady ogólnej ogłoszonej w normie pierwszej
(por. m.in. Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, pkt 55).

79.
Zważywszy na fakt, że podstawa rzekomego pozbawienia praw skarżących spółek została ustanowiona pierwszymi bezskutecznymi krokami
podjętymi przez Parlament, by odsetki płatne w okresie przerwy zamienić
na podatek, wydaje się Trybunałowi podejściem najbardziej naturalnym
badanie ich zarzutów pod kątem kontroli korzystania z własności zgodnie
z interesem powszechnym „dla zapewnienia płatności podatków”, co podpada pod normę z ust. 2 art. 1. Tak czyniąc, przypomina on, że już ustalił,
że układy przejściowe zawarte w Regulacjach 1986 – wbrew twierdzeniom
skarżących spółek – nie nakładały podwójnego opodatkowania na odsetki
płacone ich inwestorom w okresie przerwy ani nie oznaczały bezprawnego wywłaszczenia ich dóbr.
Wysiłki dla zapewnienia formalnej podstawy prawnej – po pierwsze i bezowocnie – w dz. 47 Ustawy Finansowej 1986, po drugie – w dz. 53 Ustawy
z 1991 r. dla nadania skutku prawowitemu zamiarowi Parlamentu przy
okazji przyjmowania wadliwych regulacji, by móc je rozumieć także jako
środki dla zapewnienia platności podatków. Należy przypomnieć w tym
względzie, że niezależnie od przejścia do systemu aktualnego odnośne
odsetki zawsze powinny być brane pod uwagę dla celów podatkowych.

80.
Zgodnie z dobrze utrwalonym orzecznictwem Trybunału (por. m.in.
Gasus Dosier- und Fördertechnik, pkt 62), ingerencja, w tym wynikająca
ze środka dla zapewnienia płatności podatków, musi osiągać „słuszną
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równowagę” między wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty
a wymaganiami ochrony praw podstawowych jednostki. Zainteresowanie
osiąganiem tej równowagi jest odzwierciedlone w strukturze art. 1 jako
całości, w tym w jego ust. 2: musi zatem zachodzić rozsądny stosunek
proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym celem.
Ponadto, określając, czy wymóg ten jest spełniony, uznaje się, że Umawiające się Państwo, także przy projektowaniu i urzeczywistnianiu polityki
w sferze opodatkowania, korzysta z szerokiego marginesu oceny, a Trybunał szanuje ocenę ustawodawcy w takich sprawach, chyba że jest ona
pozbawiona rozsądnej podstawy (por. Gasus Dosier- und Fördertechnik,
pkt 60).

81.
Wobec tego Trybunał odnotowuje, że – wydając dz. 53 Ustawy z 1991 r.
ze skutkiem retroaktywnym – Parlament był zainteresowany przywróceniem i potwierdzeniem swego pierwotnego zamiaru, który został przekreślony przez ustalenie Izby Lordów w sporze Woolwich 1, że Regulacje 1986
były ultra vires z powodów technicznych. Decyzja w sprawie zaradzenia
wadom technicznym Regulacji z efektem retroaktywnym została podjęta
przed 7.03.1991 r., a więc przed datą, gdy spółki Leeds oraz National and
Provincial wydały swoje pozwy i niezależnie od nieuniknionego wszczęcia pierwszego zbioru postępowania restytucyjnego. Chociaż dz. 53 miał
za skutek wyeliminowanie roszczeń restytucyjnych dwóch ze skarżących
spółek, nie wydaje się Trybunałowi, że najwyższy cel środka był pozbawiony rozsądnej podstawy, zważywszy na względy interesu publicznego, które leżały u podłoża propozycji legislacji z efektem retroaktywnym i wsparcie tej propozycji przez Parlament.
Faktycznie wchodzi w grę oczywisty i przymuszający interes dla zapewnienia, by prywatne jednostki nie wykorzystywały sposobności przemiany
na nowy reżim płatności podatków i nie negowały dochodów Skarbu z racji
li tylko niedbałych defektów w ustawodawstwie podatkowym, zwłaszcza
gdy jednostki takie toczyly debaty nad pierwotną propozycją w Parlamencie i – nie zgadzając się z tą propozycją – dobrze rozumiały, że było solidnym zamiarem Parlamentu włączyć ją do ustawodawstwa.
Nie mogą też skarżące spółki utrzymywać, że skutkiem środka jest
nałożenie na nie nadmiernego i indywidualnego ciężaru, zważywszy, że
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odsetki, które musiały one płacić swym inwestorom w okresie przerwy,
byłyby i tak brane pod uwagę dla celów podatkowych, gdyby dobrowolne
układy zachowywały swoją moc. Nie mogą one twierdzić, że doznały
szkody innej niż w tym sensie, że zostały potraktowane odmiennie niż
Woolwich. Jednakże substancja tego twierdzenia ma być rozważana na
podstawie ich zarzutu opartego na art. 14 Konwencji, w związku z art. 1
Protokołu I.

82.
Trzeba odnotować, że historia wydania dz. 64 Ustawy 1992 również
musi być postrzegana jako ta sama walka między wysiłkami legislacyjnymi
dla zabezpieczenia płatności podatków przez skarżące spółki a ich próbami sfrustrowania tych wysiłków wszelkimi legalnymi środkami i odzyskania tego podatku. Kwestionowanie ważności zarządzeń Skarbu stanowilo w istocie inicjatywę ze strony wszystkich trzech skarżących spółek na
rzecz pośredniego odzyskania tego, co dwóm spośród nich zanegowano
wskutek dz. 53 Ustawy 1991.
Jeżeli wydanie tego ostatniego przepisu można uznać za usprawiedliwione na podstawach interesu publicznego, tak samo ten interes publiczny może prawnie usprawiedliwiać dążenie państwa pozwanego do
udaremnienia prób kwestionowania Zarządzeń Skarbu. Przy tej okazji
wchodziło w grę o wiele więcej niż stwierdzenie prawa Parlamentu do
zabezpieczenia podatków od odsetek płaconych przez spółki budowlane
w okresie przerwy, ponieważ wrażliwość Zarządzeń Skarbu na kwestionowanie prawne rodziła ryzyko utraty bardzo substancjalnych sum dochodu
zbieranego od 1986 r. od instytucji innych niż spółki budowlane. Względy
interesu publicznego przemawiające na rzecz wyeliminowania tej niepewności co do zgodności z prawem zbieranego dochodu muszą być
postrzegane jako wymuszające i przeważające nad interesami bronionymi przez skarżące spółki przy kwestionowaniu legalności rat ustalonych Zarządzeniami Skarbu, wraz z próbą ponownego obejścia pierwotnego zamiaru Parlamentu.

83.
Trybunał uważa zatem, że działania podjęte przez państwo pozwane
nie rujnowały równowagi, jaka musi być osiągana między ochroną praw
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skarżących spółek do restytucji a interesem publicznym w zabezpieczeniu
platności podatków.
Co za tym idzie, nie doszlo do naruszenia art. 1 Protokołu I.

84.
Skarżące spółki utrzymywały, że zarzucane środki – zważywszy na
ich efekt dyskryminacyjny – prowadziły do naruszenia art. 1 Protokołu I,
w związku z art. 14 Konwencji […].

87.
Komisja, z którą zgodził się rząd, doszła do wniosku, że nie bylo naruszenia pod takim nagłówkiem. W przeciwieństwie do Woolwich, nikt ze
skarżących nie wszczął postępowania dla zakwestionowaniua ważności
Regulacji 1986. Tylko Woolwich poniosło koszty i przyjęło na siebie ryzyko
sporu. Spółek skarżących nie można zatem uważać za znajdujące się w tym
samym położeniu co Woolwich. W każdym razie istnieje rozsądne i obiektywne usprawiedliwienie odmienności traktowania, zważywszy na względy
interesu publicznego motywujace wydanie dz. 53 Ustawy 1991 oraz właściwość wyłączenia Woolwich z retroaktywnych skutków tego środka, jako
że tamta spółka budowlana zabezpieczyła prawomocny wyrok sądu na
swoją korzyść.
Co do dz. 64 Ustawy 1992, Komisja stwierdziła, że przepis ten stosuje się
powszechnie i nie może być uważany za dyskryminacyjny w swoich skutkach. Rząd ten wniosek poparł.

88.
Trybunał przypomina, że art. 14 Konwencji udziela ochrony przed dyskryminacją w korzystaniu z praw i wolności gwarantowanych przez inne
substancjalne postanowienia Konwencji. Jednakże nie każda odmienność
traktowania oznacza naruszenie tego artykułu. Należy ustalić, że inne osoby
w analogicznej czy relewantnie podobnej sytuacji korzystają z traktowania
preferencyjnego oraz że nie ma rozsądnego i obiektywnego usprawiedliwienia takiej odmienności. Ponadto Umawiające się Państwa korzystają
z marginesu przy ocenie, czy i w jakim zakresie różnice w skądinąd podobnych sytuacjach usprawiedliwiają odmienne traktowanie w prawie (por.
Stubbings and Others v. the United Kingdom, wk z 22.10.1996, pkt 72).
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89.
Jasnym jest, że skarżące spółki znajdowały się w analogicznej, jeśli nie
identycznej sytuacji w kontekście oddziaływania mechanizmu przejściowego z Regulacji 1986 na pieniądze trzymane w ich rezerwach. Jednakże
tylko Woolwich podjęła niezależne i odważne stanowisko podejmując się
zakwestionowania prawnego ważności Regulacji. Ta spółka budowlana
nie przestraszyła się podjętej przez Parlament próby stłumienia sporu
poprzez wydanie dz. 47 Ustawy Finansowej 1986.
Jak można przypuszczać, działanie Woolwich cieszyło się poparciem
skarżących spółek, a Leeds w szczególności może być postrzegana jako
wyraźnie manifestująca swą solidarność z Woolwich. Trybunał podziela
jednak pogląd Komisji, że tylko Woolwich wykazała swoją gotowość
poniesienia kosztów i ryzyka sporu, wszczynając złożone i kosztowne
postępowanie przeciwko Skarbowi Państwa i przy dwóch okazjach angażując Izbę Lordów.W międzyczasie wydano dz. 53 Ustawy 1991, a Leeds
oraz National i Provincial nie protestowały poza wydaniem pozwów, podczas gdy Woolwich zapewniła sobie zwycięstwo w Izbie Lordów, a istnieją
realne szanse, że Izba Lordów podtrzyma orzeczenie Sądu Apelacyjnego
w postępowaniu restytucyjnym co do odsetek od zapłaconych sum. Warto
też zauważyć, że władze już wypłaciły na rzecz Woolwich podatek, który
był ściągany od jej odsetek od 31.08.1987 r. W tych okolicznościach Trybunał nie uznaje, jakoby skarżące spółki faktycznie znajdowały się w relewantnie podobnej sytuacji do sytuacji Woolwich.

90.
Trybunał uważa również, że – nawet gdyby można było postrzegać
skarżące spółki jako znajdujace się w relewantnie podobnej sytuacji do
Woolwich, zważywszy na ich argument dotyczący skutku erga omnes
środka dochodzonego przez Woolwich – istniało jednak rozsądne i obiektywne usprawiedliwienie dla rozróżnienia poczynionego w dz. 53 Ustawy
1991. Było celem Parlamentu wydanie tego przepisu dla przywrócenia
jego pierwotnego zamiaru zabezpieczenia podatku od odsetek płaconych
inwestorom w okresie przerwy i uchronienie Regulacji przed jakimkolwiek dalszym wykorzystywaniem podstaw technicznych. Decyzja o takim
działaniu retroaktywnym została uznana przez Trybunał za usprawiedliwioną w interesie publicznym. Wyłączenie Woolwich z retroaktywnego
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skutku dz. 53 można uważać na rozsądnych i obiektywnych podstawach
za usprawiedliwione, zważywszy że do czasu wydania tego działu Woolwich osiągnęła w Izbie Lordow prawomocny wyrok na swoją korzyść i zrozumiałym było, że Parlament nie chce ingerować w orzeczenie sądowe,
które zakończyło spór trwający przez ponad 3 lata.

91.
Co do skutku dz. 64 Ustawy 1992, Trybunał odnotowuje, że środek ten
powszechnie się stosował do spółek budowlanych, banków oraz innych
instytucji depozytowych. Jak można przypuszczać, Woolwich nie była
zainteresowana ważnością Zarządzeń Skarbu, ponieważ nie miała interesu w ich zwalczaniu. Nie można jednak utrzymywać, że dz. 64 uwieczniał jakąkolwiek odmienność traktowania między Woolwich a skarżącymi
spółkami, która wynikala z dz. 53 Ustawy 1991, zważywszy na wcześniejsze wnioski Trybunału dotyczące tego zarzutu.

92.
Z uwagi na powyższe, Trybunał dochodzi zatem do wniosku, że nie
doszło do naruszenia art. 1 Protokołu I, w związku z art. 14 Konwencji.

93.
Skarżace spółki utrzymywały dalej, że środki podjęte przez państwo
pozwane pozbawiły je prawa dostępu do sądu dla rozstrzygniecia o ich
prawach cywilnych co do restytucji pieniędzy, do których miały one tytuł
prawny. Twierdziły, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji […].

96.
Komisja doszła do wniosku, że art. 6 ust. 1 znajduje zastosowanie. Dwa
zbiory postępowania restytucyjnego miały charakter pieniężny. Postępowanie w trybie nadzoru sądowego było ściśle powiązane z drugim zbiorem postępowania restytucyjnego i stanowiło część sekwencji sporu,
który miał swe korzenie w wadliwym zaprojektowaniu dz. 40 Ustawy
Finansowej 1985 oraz przepisów przejściowych Regulacji 1986.
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97.
Trybunał uważa, że oba zbiory postępowania restytucyjnego były akcjami
prywatnoprawnymi i były rozstrzygające dla określenia prywatnoprawnych
uprawnień do znaczących sum pieniędzy. Wnioskowi temu nie stoi na przeszkodzie fakt, że prawa dochodzone w tym postępowaniu miały swoją podstawę w ustawodawstwie podatkowym i w obowiązku skarżących spółek co
do rozliczania podatku na podstawie tego ustawodawstwa (por. mutatis
mutandis, Editions Periscope v. France, wl z 26.03.1992, pkt 40).

98.
Co do postępowania w trybie nadzoru sądowego warto zauważyć, że
było ono ściśle powiązane z drugim zbiorem postępowania restytucyjnego i stanowiło część skalkulowanej strategii ponownego potwierdzenia
roszczeń prywatnoprawnych, które zostały unieważnione przez dz. 53
Ustawy 1991. W tych okolicznościach i niezależnie od publicznoprawnego
charakteru tego sporu, postępowanie w trybie nadzoru sądowego również
musi być uważane za rozstrzygające dla uprawnień prywatnoprawnych.

99.
Trybunał dochodzi zatem do wniosku, że art. 6 ust. 1 Konwencji znajduje zastosowanie […].

104.
Komisja doszła do wniosku, że doszło do naruszenia art. 6 ust. 1. Chociaż mogły istnieć prawowite powody dla wprowadzenia dz. 53 Ustawy
1991 oraz dz. 64 Ustawy 1992, poprzez retroaktywne uprawomocnienie
Regulacji 1986 i Zarządzeń Skarbu, które były przedmiotem zawisłego
sporu, państwo pozwane ingerowało poprzez ustawodawstwo w sposób,
który był rozstrzygający dla zapewnienia korzystnego wyniku postępowania, którego ono samo było stroną. Skutkiem środków było więc
pozbawienie skarżących spółek ich prawa do określenia ich praw i obowiązków o charakterze cywilnym w rezultacie słusznej rozprawy przed
sądem.
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105.
Trybunał przypomina, że art. 6 ust. 1 Konwencji ucieleśnia „prawo do
sądu”, którego prawo dostępu, tj. prawo do wszczęcia postępowania przed
sądem w sprawach o charakterze cywilnym, stanowi jeden z aspektów.
Prawo to nie jest jednak absolutne, lecz może podlegać ograniczeniom; są one dorozumianie dozwolone, bo prawo dostępu z samej swej
natury wymaga uegulowania przez państwo. Pod tym względem Umawiające się Państwa dysponują pewnym marginesem oceny, aczkolwiek
ostateczna decyzja co do przestrzegania wymagań Konwencji należy do
Trybunału. Musi się on upewnić, że zastosowane ograniczenia nie ograniczają czy nie redukują pozostawionego jednostce dostępu w taki sposób lub w takim zakresie, że sama istota prawa doznaje szwanku. Ograniczenie nie da się ponadto pogodzić z art. 6 ust. 1, jeśli nie kieruje się
ono celem prawowitym oraz jeśli nie zachodzi rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym celem (por.
Stubbings and Others, pkt 50).

106.
Trzeba na wstępie zauważyć, że skutkiem dz. 53 Ustawy 1991 było
pozbawienie Leeds oraz National i Provincial ich szans zwycięstwa
w postępowaniu restytucyjnym przeciwko Skarbowi Państwa. Dz. 64
Ustawy 1992 efektywnie usunął wszelką nadzieję, jaką wszystkie trzy
skarżące spółki mogły mieć co do przywrócenia ich szans na zabezpieczenie korzystnego wyniku przeciwko Skarbowi Państwa oraz odzyskanie zapłaconego przez nie podatku. Na żadnym stadium ustawodawstwo nie ingerowało bezpośrednio, by zakazać skarżącym spółkom
dostępu do sądu dla rozstrzygnięcia o prawach, których one dochodziły. Można przypuszczać, że końcowym rezultatem dz. 53 i 64 było
udaremnienie wszelkich prób dochodzenia ich roszczeń przez skarżące spółki, ponieważ Parlament – środkami ustawodawstwa bezpośredniego – osłonił Regulacje 1986 i Zarządzenia Skarbu przed kontrolą
sądową. Co za tym idzie, skarżące spółki podjęły decyzję o przerwaniu
różnych postępowań, jakie wszczęły, wiedząc, że nie mają one szans
powodzenia.
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107.
Zważywszy na powyższe względy, Trybunał musi zbadać, czy działanie
podjęte przez ustawodawstwo przy obu okazjach dla pozbawienia skarżących spółek ich szans na zwycięstwo w sporze przeciwko państwu pozwanemu, stanowiło ingerencję w ich prawo dostępu do sądu. Tak postępując,
bedzie on miał na względzie wszelkie okoliczności sprawy i podda ścisłej
kontroli powody przytaczane przez państwo pozwane na usprawiedliwienie interwencji, do jakiej doszło w toku sporu w rezultacie retroaktywnego
skutku dz. 53 Ustawy 1991 oraz dz. 64 Ustawy 1992.

108.
Trzeba zauważyć, po pierwsze, że skarżące spółki kwestionowały od
samego początku ich obowiązek zapłaty podatku od odsetek, które zapłaciły inwestorom w okresie przerwy. Interesy spółek budowlanych były
znane Parlamentowi podczas przyjmowania dz. 40 Ustawy Finansowej
1985 oraz dz. 47 Ustawy Finansowej 1986. Wydając inkryminowane środki,
Parlament jasno potwierdzil swój zamiar uwzględnienia odsetek płaconych
w okresie przerwy dla celów podatkowych w sposób wskazany w Regulacjach 1986.

109.
Skarżące spółki zostały następnie zaangażowane w walkę ze Skarbem
w sądach celem obejścia tego zamiaru, opierając się – po pierwsze – na
defektach technicznych Regulacji 1986, a – po drugie – na rzekomych defektach Zarządzeń Skarbu. Kierowały się wynikiem sporu Woolwich 1 i gdy ta
ostatnia spółka budowlana odniosła sukces w postaci unieważnienia Regulacji 1986 na podstawach technicznych, Leeds oraz National and Provincial
wszczęły swoje własne postępowanie w formie powództw restytucyjnych
celem wykorzystania luki ujawnionej przez Izbę Lordów w sprawie Woolwich 1. Zważywszy jednak na jasny cel Parlamentu przy okazji przyjmowania zarzucanych środków, można rozsądnie uznać, że te dwie skarżące
spółki antycypowały przy okazji zakończenia sporu Woolwich 1, że Skarb
postara się o aprobatę Parlamentu celem wyleczenia defektów technicznych
w Regulacjach 1986 i w oparciu o względy interesu publicznego nie dopuści
do utraty z przyczyn technicznych już ściągniętych substancjalnych sum […].
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111.
Chociaż jest prawdą, że władze wyraźnie uznawały, iż wydanie dz. 64
Ustawy 1992 miało położyć kres postępowaniu w trybie nadzoru sądowego
wszczętemu przez wszystkie trzy skarżące spółki, postępowanie to stanowiło
w rzeczywistości następne stadium w walce ze Skarbem i świadomą strategię dla sfrustrowania pierwotnego zamiaru Parlamentu. Dowodzi tego cel
skarżących spółek w postaci wszczęcia postępowania restytucyjnego dla
potrzeb odzyskania nie mniej niż wpłaciły one na rzecz Skarbu Państwa na
podstawie Regulacji 1986. Zważywszy na reakcję władz na wynik sporu Woolwich 1, skarżące spółki nie mogły bezpiecznie się oprzeć na bezczynności
Skarbu w obliczu dalszego kwestionowania pierwotnego zamiaru Parlamentu, tym bardziej, że kwestionowanie to było ukierunkowane na ważność
Zarządzeń Skarbu, które stanowiły podstawę prawną dla zgromadzenia od
1986 r. bardzo substancjalnych sum pieniędzy, nie tylko od spółek budowlanych, lecz także od banków i innych instytucji depozytowych.

112.
Jak odnotowano wyżej, Trybunał jest specjalnie wyczulony na niebezpiczeństwa inherentnie tkwiące w ustawodawstwie retroaktywnym, które
ma za skutek wywieranie wpływu na sądowe rozstrzyganie sporu, w którym
państwo jest stroną, także tam, gdzie skutkiem jest uczynienie zawisłego
sporu skazanym na przegraną. Poszanowanie rule of law oraz pojęcia słusznego procesu wymagają, by wszelkie powody przytaczane na usprawiedliwienie takich środków były traktowane z najwyższym możliwym stopniem
ostrożności (por. Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis, pkt 49).
Nie może być jednak art. 6 ust. 1 interpretowany jako uniemożliwiający
jakąkolwiek ingerencję władz w zawisłe postępowania prawne, w których
jest ono stroną. Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie ingerencja spowodowana przez dz. 64 Ustawy 1992 miała mniej drastyczny charakter niż
ingerencja, która doprowadziła Trybunał do stwierdzenia naruszenia art. 6
ust. 1 w sprawie Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis. W tamtej
sprawie skarżący i państwo pozwane zaangażowali się w spór na okres
9 lat, przy czym skarżący dysponowali na swoją korzyść wykonalnym
wyrokiem przeciwko państwu. Postępowanie w trybie nadzoru sądowego
wszczęte przez skarżące spółki nie osiągnęło nawet stadium rozprawy
inter partes. Przyjmując dz. 64 Ustawy 1992 ze skutkiem retroaktywnym,
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władze w niniejszej sprawie miały nawet bardziej wymuszające motywy
interesu publicznego dla pozbawienia szans powodzenia wszczętego
przez skarżące spółki postępowania w trybie nadzoru sądowego oraz kontynuowanego postępowania restytucyjnego niż było to w przypadku dz.
53 Ustawy 1991. Kwestionowanie Zarządzeń Skarbu stwarzało niepewność
co do substancjalnych sum dochodu zgromadzonych od 1986 r.
Trzeba też zauważyć, że skarżące spółki w swych wysiłkach na rzecz
sfrustrowania zamiaru Parlamentu zawsze były świadome prawdopodobieństwa, że Parlament również spróbuje sfrustrować ich wysiłki, zważywszy na zdecydowane stanowisko zajęte w związku z wydaniem dz. 47
Ustawy Finansowej 1986 oraz dz. 53 Ustawy 1991. Skupiły one uwagę władz
na sektorze podatkowym, obszarze, w którym odwołanie sie do ustawodawstwa retroaktywnego nie ogranicza się do Zjednoczonego Królestwa
i musiały być świadome tego, że względy interesu publicznego co do
zabezpieczenia Regulacji 1986 nie będa łatwe do przezwyciężenia.

113.
Z powyższych powodów Trybunał dochodzi do wniosku, że skarżące
spółki nie mogą w danych okolicznościach prawowicie zarzucać, że zanegowano im prawo dostępu do sądu dla potrzeb rozstrzygnięcia sądowego
o ich prawach. Co za tym idzie, nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

114.
Skarżące spółki zarzucały dodatkowo, że inkryminowane środki naruszały art. 6 ust. 1 Konwencji, w zwiazku z art. 14 […].

117.
Komisja nie widziała konieczności badania zarzutów skarżących spółek pod tym nagłówkiem, zważywszy na jej wniosek na podstawie art. 6
ust. 1 Konwencji.

118.
Trybunał zauważa, że zarzuty podniesione przez skarżące spółki pod
tym nagłówkiem odzwierciedlają substancję ich wcześniejszych zarzutów
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na podstawie art. 1 Protokołu I, w związku z art. 14. Doszedł on do wniosku
w związku z tamtymi zarzutami, że Woolwich i skarżące spółki nie znajdowały się w relewantnie podobnej sytuacji oraz że w każdym razie istniało
rozsądne i obiektywne usprawiedliwienie dla wykluczenia Woolwich z retroaktywnych skutków dz. 53 Ustawy 1991. Nie można ważnie twierdzić, że
dz. 64 Ustawy 1992 był w swym skutku dyskryminacyjny.

119.
Trybunał uważa, że powody, które przytoczył w związku z powyższym
ustaleniem, wspierają również wniosek, iż nie doszło do naruszenia art. 6
ust. 1, w związku z art. 14 Konwencji.
Trybunał stwierdza zatem, że skarżące spółki nie były ofiarami naruszenia pod tym nagłówkiem.

7. Sprawa Öztürk pko Turcji,
sk. 22479/93 – wyrok
z 28 września 1999 r.
41.
Skarżący twierdził, że jego skazanie za przestępstwo z art. 312 KK naruszało art. 10 Konwencji […].

49.
[…] wydawcy nie muszą podzielać poglądów wyrażonych w pracach,
które oni publikują. Zapewniając jednak autorom medium, uczestniczą
oni w korzystaniu z wolności ekspresji, podlegając zastępczo „obowiązkom i odpowiedzialności”, jakie autorzy ponoszą, rozpowszechniając
publicznie swoje poglądy (por. mutatis mutandis, Sürek v. Turkey, nr 1,
ECHR 1999-IV, pkt 63).
Mówiąc krótko, Trybunał uważa, że skazanie p. Öztürka za pomoc w publikowaniu i rozpowszechnianiu książki p. Behrama, niewątpliwie stanowiło ingerencję w korzystanie w jego wolności ekspresji na podstawie
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art. 10 ust. 1 (por. mutatis mutandis, Engel and Others, pkt 94–95; oraz
Müller and Others v. Switzerland, wk z 24.05.1988, pkt 27–28) […].

53.
Komisja uważała, że art. 312 ust. 2 KK przewidywał wystarczającą podstawę dla skazania skarżącego.

54.
Trybunał odwołuje się do ustalonego orzecznictwa wskazującego, że
jednym z wymogów płynących z wyrażenia „przepisane prawem” jest
przewidywalność danego środka. Norma nie może zatem być uznana za
„prawo”, jeśli nie jest sformułowana z wystarczającą precyzją umożliwiającą obywatelowi regulowanie jego postępowania: musi on być zdolny
– w razie potrzeby za stosownym poradnictwem – przewidywać, w stopniu, który w danych okolicznościach jest rozsądny, konsekwencje, jakie
dane działanie może pociagać. Konsekwencje takie nie muszą być przewidywalne z absolutną pewnością: doświadczenie wskazuje, że jest to
nie do osiągnięcia. Z drugiej strony, chociaż pewność jest wysoce pożądana, mogłaby z kolei prowadzić do nadmiernej sztywności, a prawo
musi być zdolne dotrzymać kroku zmieniajacym się okolicznościom.
Co za tym idzie, wiele ustaw jest ujętych w terminach, które – w większym czy mniejszym stopniu – są niejasne, a których interpetacja i stosowanie jest kwestią praktyki (por. Rekvenyi v. Hungary, ECHR 1999-III,
pkt 34).

55.
Trybunał uznaje, że w rozważanym obszarze trudno byłoby sformułować ustawy z absolutną precyzją oraz że pewien stopień elastyczności
może być pożądany dla umożliwienia sądom krajowym oceny, czy dana
publikacja ma być uważana za separatystyczną propagandę mogącą podżegać innych do nienawiści i wrogości. Bez względu na to, jak jasno sformułowane jest postanowienie, nieuniknienie istnieje potrzeba jego interpretacji przez sądy, których funkcją sądową jest właśnie wyjaśnianie
niejasnych punktów i rozpraszanie wszelkich wątpliwości co do interpretacji ustawodawstwa […].
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W niniejszej sptrawie Trybunał zauważa, że – wbrew twierdzeniom
skarżącego – art. 312 ust. 2 nie nadaje Sądom Bezpieczeństwa Narodowego nadmiernej dyskrecji dla potrzeb interpretacji elementów konstytutywnych określonego przezeń przestępstwa. […] Ponadto, orzecznictwo
w tym zakresie, cytowane przez rząd, ustala pewne zasady rządzące kwalifikacją i karaniem podżegania do popełnienia przestępstwa […].

57.
Krótko mówiąc, Trybunał – podobnie jak Komisja – akceptuje, że ingerencja w prawo skarżącego do wolności ekspresji, będąca rezultatem skazania go na podstawie art. 312 ust. 2 KK, może być postrzegana jako przepisana prawem […].

63.
[…] Po wskazaniu na szczególne znaczenie debaty politycznej, zasadniczego elementu demokratycznego społeczeństwa, Komisja doszła w niniejszej sprawie do wniosku, że – nawet uwzględniając margines oceny władz
krajowych – nałożona na skarżącego sankcja nie była usprawiedliwiona na
podstawie art. 10 Konwencji […].

66.
Jak by to nie było, Trybunał przypomina, że niewiele jest miejsca na
podstawie art. 10 ust. 2 Konwencji dla ograniczeń wypowiedzi politycznych czy debaty w sprawach zainteresowania publicznego. Nadto, granice dopuszczalnej krytyki są szersze w stosunku do rządu niż w stosunku
do prywatnego obywatela czy nawet polityka […].

71.
Co za tym idzie, Trybunał jest zdania, że nie zostało w niniejszej sprawie ustalone, iżby w czasie odnośnej publikacji istniała „nagląca potrzeba
społeczna” mogąca usprawiedliwić ustalenie, że dana ingerencja była
„proporcjonalna w stosunku do realizowanego celu prawowitego”.
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72.
Nie może też Trybunał zaakceptować argumentacji rządu opartej na
„rozwoju orzecznictwa”, że – tam, gdzie pierwotnemu naruszeniu Konwencji później zaradzono – Trybunał nie może już rozsądzać sprawy.

73.
Jedynym zadaniem Trybunału jest ocena szczególnych okoliczności
danej sprawy i przypomina on, że decyzja czy środek korzystny dla skarżącego co do zasady nie wystarcza dla pozbawienia go statusu „ofiary”,
chyba że władze krajowe uznały – wyraźnie bądź co do substancji – naruszenie Konwencji, po czym przyznały zadośćuczynienie (por. m.in. Amuur v.
France, wk z 25.06.1996, pkt 36). W niniejszej sprawie jednak skarżący nie
skorzystał nawet z żadnej tego rodzaju decyzji czy środka […].
Nawet zakładając, że „rozwój w orzecznictwie” przemawiał na rzecz
uniewinnienia p. Behrama, można jedynie odnotować, że nie było to
wystarczająco istotne, by skłonić Trybunał Kasacyjny do zaradzenia sytuacji, którą obecnie skarżący zarzuca przed Trybunałem.

74.
Co za tym idzie, Trybunał dochodzi do wniosku, że doszło do naruszenia art. 10 Konwencji.

8. Sprawa byłego Króla Grecji
i Innych pko Grecji, sk. 25701/94,
wyrok z 23 listopada 2000 r.
61.
Trybunał nie może zgodzić się z rządem, że członkowie rodziny królewskiej nie mają w Grecji w ogóle żadnej własności prywatnej […].
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64.
Wreszcie, jeśli chodzi o odwoływanie się rządu do norm specjalnych
zastosowalnych do własności królewskiej, takich jak reguły zwolnienia
z podatków, Trybunał nie widzi, dlaczego normy takie miałyby per se eliminować fundamentalnie prywatny charakter tych własności. Tak np. nie jest
nieznanym dla Głów Państw korzystanie z immunitetu podatkowego, jeśli
chodzi o ich własność prywatną […].

91.
[…] okoliczności wyjątkowe – takie, jak sposób, w jaki własność była
nabywana i używana, przywileje, jakie w przeszłości przyznawano byłej
rodzinie królewskiej, zwolnienia dóbr królewskich z podatku oraz ich
utrzymywanie na koszt Państwa Greckiego – uzasadniały brak jakiejkolwiek rekompensaty.

92.
[…] rząd twierdził, że Ustawa nr 2215/1994 pośrednio objęła zagadnienie rekompensaty, przewidując odpisanie wszelkich podatków należnych
Państwu Greckiemu od byłej rodziny królewskiej, poczynając od 1974 r.
W ten sposób była rodzina królewska została zwolniona z substancjalnych
długów podatkowych […].

98.
Jeśli chodzi o argument rządu, że zagadnienie rekompensaty zostało
pośrednio objęte, Trybunał zauważa, że rekompensata przewidziana
Dekretem ustawodawczym nr 225/1973 jest w niniejszej sprawie irrelewantna, jako że Ustawa nr 2215/1994 jest jedyną podstawą prawną ingerencji zarzucanej przez skarżących. Ani też okoliczności, na które powołuje się rząd, nie mogą być uznane za zapłatę rekompensaty. W tym
względzie Trybunał zgadza się ze skarżącymi, gdy twierdzą, że w kontekście odnośnego wywłaszczenia nie było wzajemnych długów dających się
sobie przeciwstawić. Przywileje przyznane w przeszłości rodzinie królewskiej lub zwolnienia podatkowe czy też odpisanie wszystkich podatków
należnych od byłej rodziny królewskiej nie miały żadnego bezpośredniego
znaczenia dla zagadnienia proporcjonalności, a ewentualnie mogłyby być

94

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

wzięte pod uwagę przy dokładnej wycenie roszczeń skarżących o słuszne
zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji […].

9. Sprawa Franz Fischer pko Austrii,
sk. 37950 – wyrok z 29 maja 2001 r.
20.
Skarżący zarzucał naruszenie art. 4 Protokołu VII […].

22.
Trybunał przypomina, że celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania karnego, które zakończyło się prawomocnym orzeczeniem (por. Gradinger v. Austria, wk z 23.10.1995, pkt 53) […].

25.
Trybunał zauważa, że sformułowanie art. 4 Protokołu VII nie odnosi się
do „tego samego przestępstwa”, lecz raczej do „ponownego” sądzenia i karania za przestępstwo, za które skarżący został prawomocnie uniewinniony
bądź skazany. Chociaż prawdą jest, że sam fakt, iż pojedynczy czyn stanowi więcej niż jedno przestępstwo, nie jest sprzeczny z tym artykułem,
Trybunał nie może ograniczyć się do ustalenia, że skarżący był na podstawie tego czynu sądzony albo karany za nominalnie różne przestępstwa.
Trybunał, podobnie jak Austriacki Trybunał Konstytucyjny, odnotowuje,
że są przypadki, w których jeden czyn – na pierwszy rzut oka – zdaje się
stanowić więcej niż jedno przestępstwo, gdy tymczasem bliższe zbadanie
wykazuje, że tylko jedno przestępstwo podlega ściganiu, ponieważ ogarnia ono całe zło zawarte w innych. Oczywistym przykładem byłby czyn,
który stanowi dwa przestępstwa, z których jedno zawiera precyzyjnie te
same elementy co drugie, plus jeden dodatkowy. Mogą istnieć inne przypadki, w których przestępstwa jedynie nieznacznie na siebie zachodzą.
Tam, gdzie różne przestępstwa oparte na jednym czynie są ścigane
kolejno, jedno po prawomocnym orzeczeniu co do drugiego, Trybunał
musi zbadać, czy takie przestępstwa mają te same zasadnicze elementy…
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26.
Pogląd ten wspiera orzeczenie w sprawie Ponsetti and Chesnel v.
France (ECHR, z 14.09.1999, 1999-VI), dotyczące odrębnych skazań za
dwa przestępstwa podatkowe wynikające z braku przedłożenia deklaracji
podatkowej, gdzie rząd pozwany twierdził również, że był to przykład
jednego czynu stanowiącego więcej niż jedno przestępstwo. Trybunał
jednak badał, czy odnośne przestępstwa różniły się w swoich zasadniczych elementach.

27.
Można też twierdzić, że to właśnie odróżnia sprawę Gradinger od
sprawy Oliveira. W sprawie Gradinger zasadnicze elementy przestępstwa
administracyjnego dotyczącego prowadzenia pojazdu pod wpływem
alkoholu nie różniły się od elementów stanowiących okoliczności specjalne w art. 81 ust. 2 Kodeksu Karnego, a mianowicie prowadzenia pojazdu
przy poziomie alkoholu we krwi 0,8 g. lub więcej na litr. Nie było jednak
tak oczywistego zachodzenia na siebie zasadniczych elementów w przestępstwach w sprawie Oliveira.

28.
W niniejszej sprawie skarżący był najpierw skazany przez władzę
administracyjną za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu na podstawie dz. 5 (1) i 99 (1) (a) Ustawy o ruchu drogowym. W kolejnym postępowaniu karnym został on skazany za spowodowanie śmierci w wyniku
niedbalstwa, ze specjalnym elementem na podstawie art. 81 ust. 2 KK co
do „zaintoksykowania się”. Trybunał odnotowuje, że wchodzą w grę dwie
różnice między sprawą Gradingera a sprawą niniejszą: postępowanie
prowadzono w odwrotnej kolejności i nie było sprzeczności między faktyczną oceną władzy administracyjnej i sądów karnych, ponieważ wszyscy oni stwierdzali, że skarżący miał poziom alkoholu we krwi powyżej
0,8 g. na litr.

29.
Trybunał uważa jednak, że różnice te nie są rozstrzygające. Jak wyżej
stwierdzono, kwestia, czy zasada non bis in idem została naruszona, doty-
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czy relacji między dwoma odnośnymi przestępstwami, a zatem może nie
zależeć od kolejności, w jakiej odnośne postępowania są prowadzone.
Jeśli chodzi o fakt, że p. Gradinger był uniewinniony ze specjalnego elementu na podstawie art. 81 ust. 2 KK, ale skazany za prowadzenie pojazdu
pod wpływem alkoholu, podczas gdy niniejszy skarżący został skazany za
oba przestępstwa, Trybunał powtarza, że art. 4 Protokołu VII nie ogranicza
się do prawa do niebycia podwójnie karanym, lecz obejmuje prawo do
niebycia podwójnie sądzonym. Decydującym w niniejszej sprawie jest to,
że na podstawie jednego czynu skarżący był sądzony i karany podwójnie,
ponieważ administracyjne przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu na podstawie dz. 5A (1) i 99 (1) (a) Ustawy o ruchu drogowym oraz specjalne okoliczności na podstawie art. 81 ust. 2 KK, w interpretacji sądów, w swych zasadniczych elementach się nie różniły.

30.
Trybunał nie został przekonany argumentem rządu, że sprawę rozstrzygnęła redukcja do 1 miesiąca kary więzienia, będącej ekwiwalentem grzywny płaconej w postępowaniu administracyjnym. Redukcja
kary więzienia na mocy prerogatywy łaski Prezydenta Federalnego nie
może zmienić powyższego ustalenia, że skarżący był podwójnie sądzony
za zasadniczo to samo przestępstwo, oraz fakt, że oba jego skazania
trwają […].

31.
Trybunał wreszcie zauważa, że w sprawie podobnej do niniejszej
Umawiające się Państwa mają swobodę unormowania, które z dwóch
przestępstw ma podlegać ściganiu. Zauważa nadto, że sytuacja prawna
w Austrii uległa zmianie po wyroku TK z 5.12.1996 r. i obecnie przestępstwo administracyjne prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu na
podstawie dz. 5 (1) i 99 (1) (a) Ustawy o ruchu drogowym nie będzie ścigane, jeżeli fakty ujawniają również specjalne elementy przestępstwa na
podstawie art. 81 ust. 2 KK.

32.
Zatem doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII […].
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10. Sprawa Ferrazzini pko Włochom,
sk. 44759/98 – wyrok ETPC
z 12 lipca 2001 r.
Stan faktyczny
Skarżący z drugą osobą przekazał ziemię, własność i pewną sumę pieniędzy na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością A., którą właśnie
utworzył i której prawie całego kapitału właścicielem był, bezpośrednio
lub pośrednio, i był też jej przedstawicielem. Spółka, której przedmiotem
było organizowanie wakacji na farmie dla turystów (agroturismo), zwróciła się do władz podatkowych o zredukowanie stosowanej stawki podatków płatnych w kontekście ww. transferu własności, zgodnie z ustawą,
którą uważała za stosującą się, i zapłaciła należną według niej sumę.
Sprawa dotyczy trojakiego postępowania. Pierwsze dotyczyło głównie
podatku od wzrostu kapitału, zaś dwa pozostałe podatku od rejestracji,
podatku hipotecznego i podatku od transferu kapitału. W tym pierwszym
władze podatkowe zarządziły dodatkową ocenę podatkową z racji nieprawidłowej wyceny własności przekazanej spółce. W sumie zażądały zapłacenia sumy 43.624.700 lirów włoskich tytułem podatku i należnej kary.
Skarżący odwołał się do Rejonowej Komisji Podatkowej w Oristano o anulowanie tej wyceny. W międzyczasie władze podatkowe powiadomiły
Komisję, że akceptują stanowisko skarżącego i wniosły o skreślenie
sprawy. 4.04.1998 r. Komisja sprawę skreśliła.
W dwóch pozostałych postępowaniach władze podatkowe wydały
dwie uzupełniające wyceny podatkowe wobec A., na tej podstawie, że
spółka nie miała tytułu do zmniejszonych rat podatku, na jakie się powoływała. Władze zagroziły karą 20% należnych podatków, jeśli opłata nie
zostanie dokonana w ciągu 60 dni. Skarżący, w imieniu własnym, choć
sprawa dotyczyła spółki A., złożył dwa wnioski do Rejonowej Komisji
Podatkowej w Oristano celem anulowania ocen uzupełniających. W dwóch
orzeczeniach z 1999 r. Komisja odrzuciła wnioski skarżącego, na tej podstawie, że transferowana własność, w tym basen i kort tenisowy, nie może
być traktowana jako normalne aktywa spółki rolnej. A. odwołała się do
Okręgowej Komisji Podatkowej.

98

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zarzuty
Skarżący zarzucał, że długość postępowania, wbrew art. 6 ust. 1 Konwencji, przekraczała „rozsądny czas” […].
Skarżący zarzucał również, że był prześladowany przez sądy włoskie
i opierał się przy tym na art. 14 Konwencji […].

Orzeczenie Trybunału
18.
Trybunał zauważa, że obie strony uznają, iż art. 6 nie znajduje zastosowania w swym nagłówku karnym. Jeśli chodzi o nagłówek cywilny, i pomimo
istnienia ustalonego orzecznictwa powoływanego przez rząd, Trybunał
uważa, że zarzut rodzi kwestie prawne, które są na tyle złożone, by nie
nadawać się do rozwiązania na stadium dopuszczalności. Co za tym idzie,
rozstrzygnięcie tego zarzutu, w tym kwestii podniesionej przez rząd co do
zastosowalności art. 6 ust. 1 Konwencji, zależy od zbadania meritum.

19.
Skoro tak, zarzutu tego nie można uznać za niedopuszczalny na tej
podstawie, że nie da się on pogodzić ratione materiae z postanowieniami
Konwencji. Trybunał dalej odnotowuje, że nie ustalono żadnej innej podstawy dla uznania go za niedopuszczalny, a zatem należy go uznać za
dopuszczalny […].

23.
Skoro jest zgoda co do tego, że istniał „spór” (contestation), zadanie
Trybunału ogranicza się do rozstrzygnięcia, czy dotyczył on „praw i obowiązków o charakterze cywilnym”.

24.
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, koncepcja „praw i obowiązków
o charakterze cywilnym” nie może być interpretowana wyłącznie z odwołaniem się do prawa krajowego państwa pozwanego. Trybunał kilkakrotnie stwierdził zasadę, że koncepcja ta ma charakter „autonomiczny”
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w znaczeniu art. 6 ust. 1 Konwencji (por. m.in. König pko Niemcom, wk
z 28.06.1978, pkt 88–89; oraz Bordona pko Portugalii, wk z 8.07.1987, pkt 42).
W niniejszej sprawie Trybunał to orzecznictwo potwierdza. Uważa on, że
wszelkie inne rozwiązanie prowadziłoby do rezultatów, które nie dałyby
się pogodzić z przedmiotem i celem Konwencji (por. mutatis mutandis,
König, pkt 88; oraz Maaouia pko Francji, ECHR 2000-X, pkt 34).

25.
Interesy pieniężne oczywiście wchodzą w grę w postępowaniu podatkowym, ale wykazanie, że spór ma „pieniężny” charakter, samo w sobie nie
wystarcza do przesądzenia o zastosowalności art. 6 ust. 1 (por. Pierre-Bloch
pko Francji, wk z 21.10. 1997, pkt 51; oraz Pellegrin pko Francji, ECHR 1999-VIII, pkt 60; Editions Pėriscope pko Francji, wk z 26.03.1992, pkt 40). W szczególności, zgodnie z tradycyjnym orzecznictwem instytucji konwencyjnych:
„Mogą istnieć zobowiązania »pieniężne« wobec państwa czy jego władz
niższych, które z punktu widzenia art. 6 ust. 1 mają być uważane za należące wyłącznie do dziedziny prawa publicznego i – co za tym idzie – za
nieobjęte pojęciem »praw i obowiązków o charakterze cywilnym«. Poza
grzywnami nakładanymi jako »sankcja karna«, może się w szczególności
zdarzyć – gdzie zobowiązanie, które w swym charakterze jest »pieniężne«
– że wynika ono z ustawodawstwa podatkowego bądź w inny sposób
stanowi element normalnych obowiązków cywilnych w demokratycznym społeczeństwie” (por. m.in. Schouten i Meldrum pko Holandii, wk
z 9.12.1994, pkt 50; Company S. and T. pko Szwecji, DR 50, s. 140; oraz
Kustannus oy Vapaa Ajanelija AB, Vopaa-Analeijain Liitto-Fritānkarnas
Förbund r.y. and Kimmo Sundstrom pko Finlandii, DR 85, s. 46).

26.
Jednakże Konwencja jest dokumentem żywym, który trzeba interpretować w świetle warunków dzisiejszych (por. m.in. Johnston and others pko
Irlandii, wk z 18.12.1986, pkt 53) i należy do Trybunału badanie, czy w świetle
zmienionych stanowisk w społeczeństwie co do prawnej ochrony, jaka
powinna być przyznawana jednostkom w ich stosunkach z państwem,
zakres art. 6 ust. 1 nie powinien być rozciągany tak, by objąć spory pomiędzy obywatelami a władzami publicznymi co do zgodności z prawem krajowym decyzji władz podatkowych.
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27.
Relacje między jednostką a państwem w wielu sferach ewoluowały
w ciągu 50 lat, jakie upłynęły od przyjęcia Konwencji, wraz z regulacjami
państwowymi coraz bardziej ingerującymi w stosunki prywatnoprawne.
Prowadziło to Trybunał do stwierdzania, że procedury klasyfikowane na
podstawie prawa krajowego jako element „prawa publicznego” mogły
wejść w zakres art. 6 pod jego nagłówkiem „cywilnym”, jeżeli wynik był
rozstrzygający dla praw i obowiązków prywatnych, w odniesieniu do
takich spraw, jak np. sprzedaż ziemi, prowadzenie kliniki prywatnej, interesy własnościowe, udzielanie zezwoleń administracyjnych dotyczących
warunków praktyki zawodowej lub licencji na sprzedaż napojów alkoholowych (por. m.in. Ringeisen pko Austrii, wk z 16.07.1971, pkt 94; König,
pkt 94–95; Sporrong and Lönnroth pko Szwecji, wk z 23.09.1982, pkt 79;
Allan Jacobsson pko Szwecji [nr 1], wk z 23.10.1989, pkt 73; Benthem pko
Holandii, wk z 23.10.1985, pkt 36l oraz Tre Traktorer AB pko Szwecji, wk
z 7.07.1989, pkt 43).

28.
Prawa i obowiązki przysługujące jednostce nie muszą jednak być w swym
charakterze cywilne. Prawa i obowiązki polityczne, jak np. prawo do kandydowania w wyborach do Zgromadzenia Narodowego (por. Pierre-Bloch,
pkt 50), nawet jeśli w takim postępowaniu wchodziły w grę interesy pieniężne (ibidem, pkt 51), nie są w swym charakterze cywilnymi, a w konsekwencji art. 6 ust. 1 nie znajduje zastosowania. Nie znajduje też to postanowienie zastosowania do sporów pomiędzy władzami administracyjnymi
a tymi spośród ich pracowników, którzy zajmują stanowiska zakładające
udział w sprawowaniu kompetencji nadanych prawem publicznym (por.
Pellegrin, pkt 66–67). Podobnie, wydalenie cudzoziemców nie prowadzi
do sporów (contestations) co do praw cywilnych z punktu widzenia art. 6
ust. 1 Konwencji, który – co za tym idzie – nie znajduje zastosowania (por.
Maaouia, pkt 37–38).

29.
W dziedzinie podatków rozwój, jaki miał miejsce w demokratycznych
społeczeństwach nie ugodził jednak w fundamentalny charakter obowiązku
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płacenia podatków przez jednostki czy spółki. W porównaniu z położeniem,
gdy przyjmowano Konwencję, rozwój ten nie oznaczał dalszych ingerencji
państwa w „cywilną” sferę życia indywidualnego. Trybunał uważa, że sprawy
podatkowe nadal stanowią część twardego rdzenia prerogatyw władzy
publicznej, wraz z publicznym charakterem relacji między podatnikiem
a dominującą wspólnotą. Mając na względzie to, że Konwencja i jej Protokoły
mają być interpretowane jako całość, Trybunał zauważa również, że art. 1
Protokołu I, który dotyczy ochrony własności, zastrzega prawo państw do
wydawania takich ustaw, jakie uznają za konieczne dla zapewnienia płatności podatków (por. mutatis mutandis, Gasus Dosier- und Fördertechnik
GmBH pko Holandii, wk z 23.02.1995, pkt 60).

30.
Zasada, zgodnie z którą zawarte w Konwencji koncepcje autonomiczne
muszą być interpretowane w świetle dzisiejszych warunków w demokratycznych społeczeństwach, nie daje Trybunałowi kompetencji interpretowania art. 6 ust. 1 tak, jak gdyby przymiotnik „cywilne” w tekście nie figurował (z tym ograniczeniem, jakie przymiotnik ten z konieczności nakłada na
kategorię „praw i obowiązków”, do których artykuł ten znajduje zastosowanie).

31.
Co za tym idzie, art. 6 ust. 1 Konwencji do niniejszej sprawy się nie stosuje […].

33.
Trybunał przypomina, że dyskryminacja nie jest przez Konwencję
zakazana, chyba że odmienne środki są podejmowane wobec osób znajdujących się w sytuacjach porównywalnych (por. Belgijska sprawa językowa, wk z 23.07.1968, pkt 9–10).

34.
Skarżący nie wyjaśnił, w jaki sposób doszłoby do naruszenia tego
postanowienia. Co za tym idzie, ponieważ zarzut ten nie został uzasadniony, Trybunał uważa, że nie ma przejawu naruszenia tego postanowie-
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nia oraz że zarzut ten zatem trzeba odrzucić jako oczywiście bezpodstawny na podstawie art. 35 ust. 3 i 4 Konwencji.

11. S
 prawa S.A. Dangeville pko
Francji, sk. 36677/97 – wyrok
ETPC z 26 marca 2002 r.
46.
Trybunał zauważa, że – wymagając płatności VAT w kontekście transakcji negocjowanych przez brokerów ubezpieczeniowych w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. – ustawodawstwo francuskie nie dawało
się pogodzić z postanowieniami art. 13-B-a Szóstej Dyrektywy Rady
Wspólnot Europejskich z 17 maja 1977 r., która stosowała się bezpośrednio
od 1 stycznia 1978 r. do owego okresu. Wynika to z Szóstej i Dziewiątej
Dyrektywy, odnośnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, okólnika administracyjnego z 2 stycznia 1986 r. oraz
wyroku Rady Stanu z 30 października 1996 r. w sprawie S.A. Revert et
Badelon. Powszechnie się jednak uznaje, że – nawet działająca w biznesie
jako broker ubezpieczeniowy – skarżąca spółka zapłaciła VAT za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. Właśnie to na korzyść skarżącego
stwierdził w drugim zbiorze postępowania Apelacyjny Sąd Administracyjny 1 lipca 1992 r.
Trybunał zauważa dalej, że od czasu jego wyroku w sprawie Nicolo z 20
października 1989 r. Rada Stanu chciała weryfikować zgodność norm
francuskich z normami międzynarodowymi. Rada Stanu już stwierdziła
we wcześniejszej sprawie przed rozstrzyganiem drugiej apelacji skarżącej
spółki, że państwo ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa wspólnotowego z racji niemożliwości pogodzenia z nim środka krajowego.

47.
Co do reguły „klasyfikacji środków”, na której opierał się rząd, Trybunał
zauważa, że już od swojej pierwszej apelacji roszczenie skarżącej spółki
oparte było na normie wspólnotowej, która była doskonale jasna, precyzyjna
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i bezpośrednio zastosowalna. Prawo to nie zanikło wraz z wyrokiem Rady
Stanu z 1986 r. i w konsekwencji trwało podczas drugiego zbioru postępowania. Trybunał przypomina, że fakt, iż Rada Stanu opierała się na dawnej
zasadzie, nie może sam przez się usprawiedliwić braku przestrzegania
obecnych wymogów prawa europejskiego (por. mutatis mutandis, Delcourt v. Belgium, wk z 17.01/1970, pkt 36). Wskazuje w związku z tym na to,
że Konwencja jest dokumentem żywym, który musi być interpretowany
w świetle dzisiejszych warunków i pojęć aktualnie dominujących w demokratycznych państwach (por. m.in. Burghartz v. Switzerland, wk z 22.02.1994,
pkt 28). Zatem reguła proceduralna dotycząca „klasyfikacji postępowań”
nie może powodować zaniku prawa substancjalnego stworzonego przez
Szóstą Dyrektywę.

48.
W świetle powyższego Trybunał stwierdza, że skarżąca spółka miała
ważne roszczenie przeciwko państwu, gdy wnosiła swoje dwie apelacje
w sprawie VAT błędnie opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
1978 r. Roszczenie o tym charakterze „stanowiło aktywa”, a zatem oznaczało „mienie” w znaczeniu zd. I art. 1 Protokołu I, który – co za tym idzie
– znajduje w niniejszej sprawie zastosowanie (por. m.in. Pressos Compania Naviera S.A. and Others, pkt 31).
W każdym razie Trybunał uważa, że skarżąca spółka dysponowała
co najmniej prawowitą ekspektatywą tytułu do uzyskania zwrotu spornej sumy (por. Pine Valley Developments Ltd. and Others v. Ireland, wk
z 29.11.1991, pkt 51).

49.
Na podstawie orzecznictwa Trybunału, art. 1 Protokołu I, który w substancji gwarantuje prawo własności, obejmuje trzy różne normy. Pierwsza, która jest wyrażona w zd. I ust. 1 i ma charakter ogólny, ustala zasadę
niezakłóconego korzystania z własności. Norma druga, w zd. II tegoż
ustępu, dotyczy pozbawienia mienia i poddaje je pewnym warunkom.
Trzecia, zawarta w ust. 2, uznaje, że Umawiające się Państwa mają m.in.
tytuł do kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym. Normy druga i trzecia, które zajmują się szczególnymi przykładami
ingerencji w prawo do niezakłóconego korzystania z własności, muszą
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być postrzegane w świetle zasady ogólnej ustalonej w normie pierwszej
(por. m.in. Sporrong and Lönnroth, pkt 61; Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, pkt 62; Pressos Compania Naviera S.A and Others, pkt 33; oraz
Pholcas v. France, wk z 23.04.1996, pkt 51).

50.
Wyrok Rady Stanu z 30.10.1996 r. pozbawił skarżącą spółkę jej prawa
do roszczenia o zwrot sumy nadpłaconego VAT. Trybunał zauważa dalej,
że w swym pierwszym wyroku z 26.02.1986 r. Rada Stanu odmówiła
podtrzymania roszczenia skarżącej spółki, pomimo przepisów Szóstej
Dyrektywy oraz okólnika administracyjnego z 2.01.1986 r., które zwalniały brokerów ubezpieczeniowych z obowiązku opłacania VAT za okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 1978 r. W związku z tym warto zauważyć, że
okólnik administracyjny dotyczył tylko podatników, którzy otrzymali
uzupełniającą wycenę podatków z racji nieopłacenia odnośnego podatku
VAT. Decyzje te oznaczały ingerencję w prawo, którego skarżąca spółka
mogła dochodzić na podstawie prawa wspólnotowego i zastosowalnego
okólnika administracyjnego, dotyczących zwrotu długów, a w konsekwencji w prawo wszystkich osób, a w szczególności skarżącej spółki, do
niezakłóconego korzystania z ich mienia.

51.
Trybunał zauważa, że skarżąca spółka zarzucała, iż została pozbawiona
swego mienia w znaczeniu zd. II ust. 1 art. 1. To prawda, że ingerencja
w korzystanie z roszczeń przeciwko państwu może stanowić pozbawienie
mienia (por. Pressos Compania Naviera, pkt 34). Jeśli chodzi jednak o opłacanie podatków, bardziej naturalnym podejściem byłoby badanie zarzutów pod kątem kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem
powszechnym „dla zabezpieczenia płatności podatków”, co podpada pod
normę w ust. 2 art. 1 (por. Building Societies, pkt 79).
Trybunał nie widzi konieczności rozstrzygania tego zagadnienia,
ponieważ dwie normy nie są „odmienne” jako niemające ze sobą związku,
a zajmują się jedynie konkretnymi przykładami ingerencji w prawo do
niezakłóconego korzystania z mienia i – co za tym idzie – muszą być
postrzegane w świetle zasady ogłoszonej w zd. I ust. 1 […].
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52.
Dla potrzeb zd. I ust. 1 Trybunał powinien zbadać, czy została zachowana słuszna równowaga między wymaganiami interesu powszechnego
wspólnoty a wymaganiami ochrony podstawowych praw jednostki (por.
Sporrong and Lonnroth, pkt 69) […].

55.
Opierając się na okólniku administracyjnym z 2.01.1986 r., Trybunał
uważa, że miał on służyć dostosowaniu prawa krajowego do istotnych
dyspozycji Szóstej Dyrektywy z 1977 r. Zdaniem Trybunału, chodziło w sposób oczywisty o prawowity zamiar, zgodny z „interesem powszechnym”
z punktu widzenia art. 1 Protokołu I.

56.
Jeśli chodzi o wyroki Rady Stanu, Trybunał stwierdza, że argumentacja
rządu opiera się na zastosowaniu tradycyjnej zasady jurysdykcyjnej, a mianowicie zasady „rozróżnienia środków odwoławczych”, inaczej zwanej
„zasadą rozróżnienia sporów”, która zakazuje podejmowania – na podstawie powództwa o odpowiedzialność w oparciu o prawo powszechne –
próby zaspokojenia roszczenia odrzuconego w trybie odwołania o charakterze specjalnym. Uznając, że miało to powagę rzeczy osądzonej, z uwagi
na jej wcześniejszy wyrok z 1986 r., Rada Stanu po prostu stosowała tę
zasadę.
Trybunał musi odwołać się do swoich uwag dotyczących argumentacji
związanej z zasadą „rozróżnienia środków odwoławczych”, a nie widzi
powodów, by odstępować od nich, gdy chodzi o ocenę „interesu
powszechnego”. Szczególnie rygorystyczna interpretacja tej zasady proceduralnej dokonana przez Radę Stanu – zważywszy na okoliczności tego
przypadku – pozbawiałaby skarżącą jedynej procedury krajowej mogącej
zapewnić środek wystarczający dla zabezpieczenia poszanowania postanowienia art. 1 Protokołu I (por. mutatis mutandis, Miragall Excolano and
Others v. Spain, wk z 25.01.2000, pkt 38).
Trybunał nie widzi żadnego innego powodu mogącego usprawiedliwić – z punktu widzenia interesu powszechnego – odmowę wyprowadzenia przez Radę Stanu konsekwencji z normy bezpośrednio zastoso-
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walnego prawa wspólnotowego. Jeśli chodzi o wyrok Fantask wydany
przez TS WE i cytowany przez rząd, Trybunał nie dostrzega, w jakim sensie
wyrok ten mógłby usprawiedliwiać takie postawienie sprawy, skoro dotyczył on kwestii zwłoki w odwołaniu oraz przeszkód dla powództwa o zwrot
wynikających z terminu przedawnienia krajowego w dacie wykonalności
odnośnych praw, nie zaś – jak to jest w sprawie niniejszej – odmowy
uwzględnienia samego prawa do zwrotu.

57.
W każdym razie Trybunał stwierdza, że ingerencja pochodzi nie z inicjatywy ustawodawcy, lecz – przeciwnie – z braku interwencji służącej
dostosowaniu prawa krajowego do dyrektywy wspólnotowej […]. Trybunał może jedynie stwierdzić niemożność pogodzenia VAT w kontekście
działalności brokerów ubezpieczeniowych od 1 stycznia do 30 czerwca
1978 r. z postanowieniami art. 13-B-a Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot
Europejskich z 17 maja 1977 r. Może też stwierdzić, że władze francuskie
postanowiły dokonać takiego dostosowania w trybie okólnika administracyjnego z 2 stycznia 1986 r. Wyrok Rady Stanu nie wywiódł zeń konsekwencji, a i sama skarżąca nie zwróciła jej na to uwagi. Trybunał swoją
drogą ustala, że orzecznictwo Rady Stanu dotyczące kontroli zgodności
prawa krajowego z prawem międzynarodowym podlegało znaczącej ewolucji oraz że skarżąca odniosła sukces przed Apelacyjnym Sądem Administracyjnym w Paryżu […].

58.
Zważywszy na powyższe, Trybunał podkreśla, że ingerencja w mienie
skarżącej nie opierała się na wymaganiach interesu powszechnego […].

61.
Trybunał uważa, że w danym przypadku cios wymierzony w „,mienie”
skarżącej był dysproporcjonalny. Zatem, jeśli chodzi o roszczenie skarżącej do wierzytelności należnej od państwa, w braku procedur krajowych
dających środek wystarczający dla zapewnienia słów „oskarżenie karne”,
ochrony prawa do poszanowania jej mienia (por. a contrario wk Phocas,
pkt 60), zerwana została słuszna równowaga pomiędzy wymaganiami
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interesu powszechnego wspólnoty a imperatywami zagwarantowania
praw podstawowych jednostki.

62.
Doszło zatem do naruszenia art. 1 Protokołu I.

12. Sprawa Janosevic pko Szwecji,
sk. 34619/97 – wyrok ETPC
z 23 lipca 2002 r.
59.
Skarżący zarzucał fakt, że decyzje Władzy Podatkowej dotyczące dodatkowych podatków oraz dopłat podatkowych były egzekwowane przed
rozstrzygnięciem sporów przez sąd. W szczególności, utrzymywał on,
że postępowanie dotyczące wyceny podatków nie zostało zrealizowane
w rozsądnym czasie oraz że nie mógł on uzyskać słusznej rozprawy w zawisłych postępowaniach. Co więcej, został on pozbawiony swojego prawa
do domniemania niewinności do czasu uznania za winnego zgodnie z prawem. Opierał się na art. 6 Konwencji […].

64.
Trybunał konsekwentnie stwierdzał, że na ogół spory podatkowe nie
wchodzą w zakres „praw i obowiązków o charakterze cywilnym” na podstawie art. 6 Konwencji, pomimo skutków pieniężnych, jakie z konieczności dla podatnika powodują (por. Ferrazini, pkt 29). Fakty niniejszej sprawy
nie stwarzają podstaw dla rewidowania tego wniosku.

65.
Zważywszy na fakt, że dopłaty podatkowe zostały nałożone na skarżącego, powstaje kwestia, czy postępowanie w sprawie niniejszej nie dotyczy rozstrzygnięcia co do „oskarżenia karnego”. Trybunał przypomina, że
koncepcja „oskarżenia karnego” w znaczeniu art. 6 jest koncepcją autono-
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miczną. Przy rozstrzyganiu, czy przestępstwo kwalifikuje się jako „karne”,
trzy kryteria mają być stosowane: prawna kwalifikacja przestępstwa w prawie krajowym; charakter przestępstwa oraz charakter i stopień dolegliwości grożącej kary (por. m.in. Öztürk v. Germany, wk z 21.02.1984, pkt 50;
oraz Lauko v. Slovakia, wk z 2.09.1998, pkt 56).

66.
Jeśli chodzi o krajową kwalifikację dopłat podatkowych, Trybunał
zauważa, że nie są one nakładane na podstawie przepisów prawnokarnych, lecz zgodnie z różnymi ustawami podatkowymi. Co więcej, rozstrzygają co do nich władze podatkowe oraz sądy administracyjne. Jak się
wydaje ponadto, szwedzki ustawodawca i sądy uważały, że na podstawie
szwedzkiego systemu prawnego dopłaty podatkowe nie są określane jako
kary kryminalne, lecz raczej jako sankcje administracyjne (por. wyrok
NSA). W konsekwencji, chociaż pod niektórymi względami dopłaty podatkowe były stawiane na stopie równości z karami kryminalnymi, Trybunał
stwierdza, że nie można powiedzieć o dopłatach podatkowych, jakoby
należały do prawa karnego na podstawie krajowego systemu prawnego.

67.
Koniecznym jest zatem zbadanie dopłat podatkowych w świetle drugiego i trzeciego z wyżej wspomnianych kryteriów. Kryteria te są alternatywne, a nie kumulatywne: by art. 6 się stosował z mocy słów „oskarżenie
karne”, wystarczy, że dane przestępstwo powinno mieć charakter „karny”
z punktu widzenia Konwencji albo powinno czynić zainteresowaną osobę
podlegającą sankcji, która – z racji swego charakteru i stopnia dolegliwości – generalnie należy do sfery „karnej”. Nie wyklucza to możliwości
zastosowania podejścia kumulatywnego tam, gdzie odrębna analiza każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku co do istnienia „oskarżenia karnego” (por. Lauko, pkt 57).

68.
Jeśli chodzi o charakter postępowania wobec skarżącego, Trybunał
zauważa, że Władza Podatkowa oraz Sąd Administracyjny Hrabstwa
stwierdziły, że skarżący dostarczał nieprawidłowych informacji w swoich
zeznaniach podatkowych. Wynikające dopłaty podatkowe były nakładane
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zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – inter alia, z rozdz. 5, dz. 1 i 2
Ustawy Podatkowej – dotyczącym wszystkich osób mających opłacać
podatki w Szwecji, a nie jakiejś określonej grupy o statusie specjalnym.
Co więcej, chociaż wchodzi w grę – jak twierdził rząd – finansowy interes publiczny w zapewnieniu, by władze podatkowe dysponowały adekwatnymi i prawidłowymi informacjami przy wycenie podatków, informacje
te są zapewniane za pośrednictwem pewnych wymogów ustalonych
w szwedzkim ustawodawstwie podatkowym, którym towarzyszy zagrożenie
znaczącą karą finansową w razie ich niedopełnienia. To prawda, że dopłaty
podatkowe były nakładane na skarżącego na podstawach obiektywnych,
bez potrzeby ustalania jakiegokolwiek kryminalnego zamiaru czy niedbalstwa z jego strony. Jednakże brak elementów subiektywnych nie musi
pozbawiać przestępstwa jego kryminalnego charakteru; przestępstwa karne
oparte wyłącznie na elementach obiektywnych można znaleźć w ustawach
Umawiających się Państw (por. Salabiaku v. France, wk z 7.10.1988, pkt 27).
W związku z tym Trybunał zauważa, że niniejszy system dopłat podatkowych zastąpił wcześniejsze procedury czysto kryminalne. Wydaje się, że
przejście od wcześniejszego systemu, który był systemem kar za zawinione
czy niedbałe postępowanie, do nowego systemu opartego na czynnikach
obiektywnych, było uzasadniane potrzebą większej wydolności.
Ponadto, niniejsze dopłaty podatkowe nie są zamierzone jako rekompensata pieniężna tytułem jakichkolwiek kosztów, jakie mogą być poniesione w rezultacie postępowania podatnika. Głównym celem odnośnych
przepisów w sprawie dopłat podatkowych jest wywarcie presji na podatników, by przestrzegali swoich obowiązków i karanie naruszeń tych
obowiązków. Kary są odstraszające i karzące. Ten charakter jest zwyczajowym elementem wyróżniającym karę kryminalną (por. Öztürk, pkt 53).
Zdaniem Trybunału, generalny charakter przepisów prawnych w sprawie
dopłat podatkowych oraz cel kar, które są zarazem odstraszające i karzące,
wystarcza do wykazania, że z punktu widzenia art. 6 Konwencji skarżący
został oskarżony o przestępstwo karne.

69.
Kryminalnego charakteru przestępstwa dowodzi ponadto dolegliwość grożącej i rzeczywistej kary. Szwedzkie dopłaty podatkowe są
nakładane w proporcji do podatku unikanego poprzez dostarczenie nie-
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prawidłowych czy nieadekwatnych informacji. Dopłaty podatkowe, normalnie ustalane w wysokości 20% lub 40% unikanego podatku, w zależności od typu tego podatku, nie mają żadnej granicy górnej i mogą dojść
do bardzo znacznych sum. W niniejszej sprawie dopłaty nałożone decyzjami Władzy Podatkowej były bardzo substancjalne, osiągając w sumie
161.261 koron szwedzkich. To prawda, że dopłaty nie mogą podlegać
zamianie na wyrok więzienia w razie ich niezapłacenia; jednakże to nie
jest rozstrzygające dla kwalifikacji przestępstwa jako „karnego” na podstawie art. 6 (por. Lauko, pkt 58).

70.
Trybunał odnotowuje również, że Sąd Najwyższy uznał w swoim
wyroku z 29.11.2000 r., że wchodziły w grę ważkie argumenty dla uznania
art. 6 zastosowalnym na podstawie jego nagłówka karnego do postępowania dotyczącego dopłat podatkowych. NSA w wyrokach z 15.12.2000 r.
stwierdził, że szwedzkie dopłaty podatkowe mają być traktowane jako
podlegające art. 6.

71.
Podsumowując, Trybunał dochodzi do wniosku, że postępowanie
dotyczące dopłat podatkowych nałożonych na skarżącego dotyczyło rozstrzygnięcia o „oskarżeniu karnym” w znaczeniu art. 6 Konwencji. Zatem,
postanowienie to znajduje zastosowanie do niniejszej sprawy […].

78.
Trybunał odnotowuje, po pierwsze, że postępowanie co do wyceny
podatków nadal trwa; wyroki Sądu Administracyjnego Hrabstwa były
wydane 7.12.2001 r., a skarżący wniósł potem apelację do Apelacyjnego
Sądu Administracyjnego […].

79.
Trzeba nadto zauważyć, że odnośne postępowanie krajowe dotyczy
zarówno podatków, jak i dopłat. W świetle jego konkluzji, że art. 6 nie stosuje się do sporu co do samego podatku, Trybunał zbada postępowanie
w zakresie, w jakim dotyczy ono „oskarżenia karnego” przeciwko skarżą-
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cemu, choć takie badanie z konieczności obejmie w pewnym zakresie
„czyste” wyceny podatków.

80.
Trybunał przypomina, że art. 6 ust. 1 Konwencji ucieleśnia „prawo do
sądu” – którego jednym z aspektów jest prawo dostępu – jako konstytutywny element prawa do słusznego procesu. Prawo to nie jest absolutne,
lecz może podlegać dorozumianie dozwolonym ograniczeniom. Ograniczenia takie nie mogą jednak ograniczać czy redukować dostępu osoby
w taki sposób bądź w takim zakresie, iż sama esencja prawa doznaje
szwanku. Nie dawałyby się one pogodzić z art. 6 ust. 1, gdyby nie kierowały
się prawowitym celem bądź gdyby nie zachodził rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym celem (por.
m.in. Deweer v. Belgium, wk z 27,02.21980,pkt 48–49; oraz Ait-Mouhoub
v. France, wk z 28.10.1998, pkt 52).

81.
Trybunał odnotowuje, że podstawą różnych postępowań w niniejszej
sprawie są decyzje Władzy Podatkowej z 22. i 27.12.1995 r., które nałożyły
dodatkowe podatki oraz dopłaty podatkowe na skarżącego. Władze podatkowe są organami administracyjnymi, których nie można uważać za spełniające wymagania art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał jednak uważa, że
Umawiające się Państwa mogą dysponować swobodą upoważniania
władz podatkowych do nakładania sankcji, takich jak dopłaty podatkowe,
nawet jeśli opiewają one na znaczne sumy. System taki da się pogodzić
z art. 6 ust. 1 tak długo, jak długo podatnik może wnieść każdą taką godzącą
w niego decyzję przed organ sądowy z pełną jurysdykcją, w tym z kompetencją uchylenia kwestionowanej decyzji we wszelkich aspektach, co
do kwestii zarówno faktycznych, jak i prawnych (por. Bendenoun, pkt 46;
oraz Umlauft v. Austria, wk z 23.10.1995, pkt 37–39).

82.
Na podstawie prawa szwedzkiego apelacje przeciwko decyzjom Władzy Podatkowej z 22. i 27.12.1995 r., jak również jej decyzji z 21.05.1996 r.
dotyczącej wniosku o wstrzymanie egzekucji, należą do sądów administracyjnych. Skarżący skorzystał z tego środka. Jasne więc jest, że sądy
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administracyjne są kompetentne do badania kwestii dotyczących dopłat
podatkowych. To prawda, że w konsekwencji prowadzą one postępowanie, które ma charakter karny z punktu widzenia Konwencji, aczkolwiek
nie dysponują generalną jurysdykcją do zajmowania się zagadnieniami,
które są kwalifikowane jako należące do prawa karnego na podstawie
szwedzkiego systemu prawnego. Trybunał zauważa jednak, że sądy
administracyjne – podobnie jak sądy o jurysdykcji generalnej, które rozstrzygają zagadnienie upadłości – dysponują jurysdykcją do badania
wszelkich aspektów przedłożonych im spraw. Ich badanie nie ogranicza
się do kwestii prawnych, lecz może obejmować zagadnienia faktyczne,
w tym ocenę dowodów. Jeżeli się nie zgadzają z ustaleniami Władzy
Podatkowej, mają kompetencję uchylenia decyzji, od których apelowano.
Z tych powodów Trybunał stwierdza, że postępowanie sądowe w tej sprawie było prowadzone przez sądy, które zapewniają gwarancje wymagane przez art. 6 ust. 1.

83.
Pozostaje jednak do rozstrzygnięcia, czy normy rządzące apelacjami
od decyzji władz podatkowych, a w szczególności, czy zastosowanie
tych norm w niniejszej sprawie uniemożliwiało skarżącemu uzyskanie
skutecznego dostępu do sądu. Pod tym względem Trybunał przypomina, że zamiarem Konwencji jest zagwarantowanie nie praw, które są
teoretyczne czy iluzoryczne, lecz praw, które są praktyczne i skuteczne.
Szczególnie jest tak w przypadku prawa dostępu do sądu, a to z uwagi
na wyróżniające się miejsce zajmowane w demokratycznym społeczeństwie przez prawo do słusznego procesu (por. Airey v. Ireland, wk
z 9.10.1979, pkt 24).

84.
Na podstawie ustaw podatkowych, relewantnych dla sprawy niniejszej,
zwłaszcza rozdz. 6 dz. 6 i 7 Ustawy Podatkowej, gdy jest wnoszona apelacja
do sądu administracyjnego hrabstwa, władza podatkowa powinna ponownie swoją decyzję rozważyć. Jedynie, jeśli wchodzą w grę powody specjalne, apelacje można skierować bezpośrednio do sądu. Zatem w normalnym przypadku ponowne rozważenie przez władzę podatkową stanowi
przesłankę badania apelacji przez sąd […].
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86.
Wkrótce po wniosku skarżącego do Władzy Podatkowej o ponowne
rozważenie wyceny jego podatków zostały podjęte wobec niego środki
egzekucyjne, na podstawie nowej wyceny, która prowadziła do ogłoszenia
go bankrutem przez Sąd Rejonowy 10.06.1996 r. Nadto, jego wniosek
o wstrzymanie mający zapobiec bezpośredniej egzekucji został odrzucony
przez Sąd Administracyjny Hrabstwa 11.07.1996 r., ponieważ nie był on
zdolny do zapewnienia wymaganej gwarancji bankowej.

87.
Powyższe fakty pokazują, że zarzucane decyzje Władzy Podatkowej
miały dla skarżącego poważne implikacje. Rodziły one konsekwencje nie
tylko dla jego prywatnych finansów, lecz także dla jego biznesu taksówkowego […].

88.
To prawda, że od skarżącego nie odzyskano żadnych pieniędzy, oraz
że – z uwagi na brak możliwych do zajęcia dóbr – został on ogłoszony
bankrutem na podstawie samego długu podatkowego. W konsekwencji
dopłaty podatkowe nigdy nie zostały przez skarżącego zapłacone. Trybunał mimo wszystko uważa, że podjęte środki egzekucyjne – obejmujące także dopłaty, które pozostawały do zapłacenia, oraz sytuacja,
w jakiej znalazł się skarżący – czyniły dlań niezbędnym dysponowanie
skutecznym dostępem do sądów celem właściwego zrealizowania procedur. W braku tego sama esencja tego prawa doznawała szwanku.
Warto odnotować, że rozdz. 6 dz. 6 Ustawy Podatkowej nakazuje, by
ponowne rozważenie przez Władzę Podatkową następowało możliwie
najszybciej […].

90.
Zważywszy na powyższe, a w szczególności na to, co wchodzi w grę
dla skarżącego, Trybunał uważa, że – potrzebując prawie trzech lat na rozstrzygnięcie co do wniosków skarżącego o ponowne rozważenie wyceny
– Władza Podatkowa nie działała ze skwapliwością wymaganą przez okoliczności sprawy, a zatem niestosownie opóźniła rozstrzygnięcie przez

114

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

sąd głównych zagadnień dotyczących nałożenia dodatkowych podatków
i dopłat podatkowych. W konsekwencji skarżący nie dysponował skutecznym dostępem do sądów.
Co za tym idzie, doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji w aspekcie
prawa dostępu do sądu […].

106.
Trybunał zauważa, że ani art. 6, ani żadne inne postanowienie Konwencji nie może być postrzegane jako wykluczające co do zasady podejmowanie środków egzekucyjnych, zanim decyzje w sprawie dopłat finansowych staną się prawomocne. Co więcej, przepisy dopuszczające
wcześniejszą egzekucję niektórych kar kryminalnych można znaleźć
w ustawach innych Umawiających się Państw […].

107.
Oceniając, czy w niniejszej sprawie niezwłoczna egzekucja dopłat
przekraczała wyżej wspomniane granice, Trybunał zauważa, po pierwsze, że interesy finansowe państwa, które są tak przemożnym względem
w utrzymywaniu wydolnego systemu podatkowego, nie mają takiej
samej wagi w tej sferze. Jest tak dlatego, że – chociaż dopłaty finansowe
mogą dotyczyć znacznych sum pieniędzy – nie jest ich zamiarem
wywieranie presji na podatników, by przestrzegali swych obowiązków
na podstawie ustaw podatkowych ani karanie naruszeń. Zatem dopłaty
stanowią środek zapewniający, by państwo otrzymywało podatki należne
na podstawie relewantnego ustawodawstwa. Co za tym idzie, podczas
gdy silny interes finansowy może usprawiedliwiać zastosowanie przez
państwo reguł standardowych, a nawet domniemań prawnych przy ocenie podatków i dopłat podatkowych oraz bezpośredniego ściągania
podatków, nie może on sam przez się usprawiedliwić niezwłocznej
egzekucji dopłat podatkowych.

108.
[…] System, który dopuszcza egzekucję znacznych sum dopłat podatkowych, zanim sąd rozstrzygnie co do obowiązku płacenia dopłat, podlega zatem krytyce i powinien zostać poddany ścisłej kontroli.
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109.
Trybunał jest jednak powołany do rozstrzygnięcia, czy w niniejszej
sprawie wyżej wspomniane granice wczesnej egzekucji zostały przekroczone na szkodę skarżącego. Pod tym względem Trybunał zauważa, że
– chociaż decyzje w sprawie dopłat podatkowych pozostawały wiążące,
a dopłaty podlegające wykonaniu, a prawo skarżącego do skutecznego
dostępu do sądu wymagało, by sądy działały bez zbędnej zwłoki – żadna
suma w rzeczywistości nie została od skarżącego odzyskana. Co więcej,
z uwagi na brak jego dóbr, skarżący mógł zostać uznany bankrutem na
podstawie samego długu podatkowego. W tych okolicznościach Trybunał
stwierdza, że przewidziana przez prawo szwedzkie możliwość zapewnienia w niniejszej sprawie zwrotu jakiejkolwiek płaconej sumy stanowiła
wystarczającą gwarancję interesów skarżącego.

110.
Z uwagi na powyższe Trybunał uważa, że prawo skarżącego do domniemania niewinności nie zostało w niniejszej sprawie naruszone.
Co za tym idzie, nie doszło pod tym względem do naruszenia art. 6 ust.
1 i 2 Konwencji.

Zbieżna opinia s. Thomassena, s. 37–38
s. 37
[…] mam pewne zastrzeżenia co do bardziej ogólnego rozumowania
większości Trybunału dotyczącego relacji między praesumptio innocentiae a wczesną egzekucją kar podatkowych w ogóle […].
Generalnym punktem wyjścia ustalonym przez większość jest, że „ani
art. 6, ani żadne inne postanowienie Konwencji nie może być postrzegane
jako wykluczające co do zasady podejmowanie środków egzekucyjnych,
zanim decyzje w sprawie dopłat podatkowych staną się prawomocne”.
Przeciwnie, moją preferencją byłoby stwierdzenie, że co do zasady domniemanie niewinności winno być postrzegane jako wykluczające egzekucję
sankcji kryminalnych, zanim sąd rozstrzygnie o odpowiedzialności zainteresowanej osoby. W przeciwnym razie prawo jednostki do rozstrzygnięcia o oskarżeniu karnym przez sąd zostałoby pozbawione wszelkiego
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realnego znaczenia. Znajdowałoby to zastosowanie do postępowania
dotyczącego dopłat podatkowych.
Dla badania usprawiedliwienia wczesnej egzekucji kar podatkowych
Trybunał proponuje równoważenie interesów państwa w priorytetowej
egzekucji z prawami jednostki. Propozycja ta nie daje jednak pełnej jasności co do tego, jak praesumptio innocentiae ma ograniczać interesy
państwa. Moje podejście dotyczyłoby raczej stwierdzenia, że zasada podlega naruszeniu, gdy taka priorytetowa egzekucja ma skutek sankcji.
[…] Gdy na podatnika nakładana jest kara za złożenie fałszywej deklaracji
podatkowej, a on to neguje, kara taka co do zasady nie ma podlegać egzekucji, zanim sąd nie zbada zagadnienia, czy deklaracja była nieprawidłowa.
Być może specyficzne interesy państwa mogłyby usprawiedliwić
podejście odmienne, np. tam, gdzie zachodzi rozsądna obawa, że zainteresowana osoba opuści kraj bądź będzie ukrywać swoje dobra dla uniknięcia egzekucji. Jednakże w takim równoważeniu, jakie zaproponowała
większość, interesy państwa nie powinny być szanowane do tego stopnia,
by wczesna egzekucja nabierała charakteru sankcji.

13. S
 prawa Luordo pko Włochom,
sk. 32180/96 – wyrok
z 17 lipca 2003 r.
66.
Trybunał przypomina, że art. 1 Protokołu I do Konwencji zawiera trzy
różne normy. Pierwsza, która jest wyrażona w zd. I ust. 1 i ma charakter
ogólny, ogłasza zasadę poszanowania własności; druga, figurująca w zd. II
tegoż ustępu, ma na względzie pozbawienie własności i poddaje je pewnym warunkom; trzecia, wpisana w ust. 2, przyznaje Umawiającym się
Państwom kompetencję m.in. reglamentacji korzystania z mienia zgodnie z interesem powszechnym. Normy druga i trzecia, które zajmują się
szczególnymi przypadkami ingerencji w prawo własności, winny być
interpretowane w świetle zasady uświęconej przez normę pierwszą
(Iatridis v. Greece, ECHR 1999-II, pkt 55; Immobiliare Saffi v. Italy, ECHR
1999-V).
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67.
Trybunał uważa, że w rezultacie wyroku orzekającego upadłość skarżący został pozbawiony nie swojej własności, lecz zarządzania i dysponowania jego dobrami, których zarząd przekazano syndykowi. Ingerencja
w prawo do poszanowania mienia przedstawia się zatem jako reglamentacja korzystania z mienia w rozumieniu ust. 2 art. 1 Protokołu I.

68.
Trybunał stwierdza, że zakaz zarządzania przez skarżącego jego
dobrami oraz dysponowania nimi ma na celu spłacenie wierzycieli
upadłościowych. Odnośna ingerencja kierowała się zatem celem prawowitym i zgodnym z interesem powszechnym, a mianowicie ochroną
praw innych osób.

69.
Trybunał przypomina, że środek ingerencji powinien zapewniać „słuszną
równowagę” między wymaganiami interesu powszechnego a wymogami
zabezpieczenia podstawowych praw jednostki. Badanie takiej równowagi
przejawia się w strukturze całości art. 1, a więc także w jego ust. 2: powinien zachodzić rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi
środkami a realizowanym celem. Kontrolując poszanowanie tego wymogu,
Trybunał przyznaje państwom szeroki margines oceny, tak co do wyboru
modalności działania, jak i oceny, czy ich konsekwencje okazują się prawowite, w interesie powszechnym, w służbie osiągnięcia celu odnośnej
ustawy (por. Chassagnou and Others v. France, ECHR 1999-III, pkt 75;
Immobiliare Saffi, pkt 49).

70.
Trybunał zauważa, że ograniczenie prawa skarżącego do poszanowania jego mienia samo w sobie nie podlega krytyce, zwłaszcza z uwagi na
rozpatrywany cel prawowity oraz margines oceny przyznany państwu
przez art. 1 ust. 2. System taki rodzi jednak ryzyko nałożenia na skarżącego
nadmiernego ciężaru w zakresie możliwości dysponowania jego mieniem, zwłaszcza w świetle długotrwałości postępowania, które – tak, jak
niniejsze – rozciąga się na 14 lat i 8 miesięcy […].
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Trybunał podkreśla więc, że ograniczenie prawa skarżącego do poszanowania jego mienia przez cały czas trwania postępowania było usprawiedliwione, ponieważ – chociaż w zasadzie pozbawienie zarządu i dysponowania mieniem jest środkiem koniecznym dla osiągnięcia realizowanego
celu – konieczność takiego środka z upływem czasu się redukuje. Zdaniem
Trybunału, długie trwanie tego postępowania prowadziło do zerwania równowagi, jaką należy zapewniać między powszechnym interesem spłacenia
wierzycieli upadłościowych a indywidualnym interesem skarżącego do
poszanowania jego mienia. Ingerencja w prawo skarżącego jawi się zatem
jako dysproporcjonalna w stosunku do realizowanego celu.

71.
Z uwagi na powyższe Trybunał dochodzi do wniosku, że doszło do
naruszenia prawa skarżącego do poszanowania jego mienia, jak je gwarantuje art. 1 Protokołu I do Konwencji […].

14. Sprawa Ezeh i Connors pko
Zjednoczonemu Królestwu,
sk. 39865/98 – wyrok z 9.10.2003
66.
Skarżący zarzucali na podstawie art. 6 ust. 3/c/ Konwencji brak przedstawicielstwa prawnego i – alternatywnie – pomocy prawnej przy okazji
przesłuchiwania ich przed naczelnikiem więzienia w postępowaniu
dyscyplinarnym wszczętym przeciwko nim na podstawie Reguł Więziennych.
W wyroku z lipca 2002 r. Izba stwierdziła, że postępowanie określało
oskarżenie karne przeciwko skarżącym w znaczeniu art. 6 ust. 1 oraz że
doszło do naruszenia drugiego aspektu art. 6 ust. 3/c/; ponieważ zanegowano im prawo do przedstawicielstwa prawnego. Przed Wielką Izbą skarżący zgadzali się, zaś rząd się nie zgadzał z obydwoma ustaleniami Izby,
a większość spostrzeżeń wobec Wielkiej Izby dotyczyła zastosowalności
art. 6 do postępowania przeciwko skarżącym.
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67.
Trybunał przypomina, że sprawy przedłożone Wielkiej Izbie ogarniają
wszystkie aspekty skargi badane poprzednio przez Izbę w jej wyroku, a nie
tylko sprawy, które uzasadniały przedłożenie spraw Wielkiej Izbie stosownie do art. 43 ust. 2 Konwencji […].

69.
Izba przyjęła za punkt wyjścia dla określenia zastosowalności aspektu
karnego art. 6 kryteria ustalone przez Trybunał w wyroku Engel i Inni pko
Holandii (wk z 8.06.1976, pkt 82–83), w ich zastosowaniu do kontekstu
więziennego w wyroku Campbell i Fell pko Zjednoczonemu Królestwu
(wk z 28.06.1984, pkt 68–69) […].

84.
Chociaż w Campbell i Fell Trybunał uznał szczególny charakter środowiska więziennego, który odróżniał więzienia od kontekstu wojskowego
badanego w Engel, podkreślił on fundamentalny charakter gwarancji
słusznej rozprawy z art. 6 oraz to, że w stosownych przypadkach nie ma
racji przemawiających na rzecz pozbawiania więźniów gwarancji z tego
artykułu.

85.
W okolicznościach takich, jak w Campbell i Fell, Wielka Izba zgadza się
z Izbą, że prawidłowo jest zastosować kryteria Engel do faktów niniejszych
spraw celem określenia, gdzie umiejscowić linię podziału pomiędzy sferą
„karną” a „dyscyplinarną”. Trybunał uczyni to w sposób zgodny z przedmiotem i celem art. 6 Konwencji, zwracając „należną uwagę” na kontekst
więzienny oraz na „praktyczne względy polityki” na rzecz ustanowienia
szczególnego więziennego reżimu dyscyplinarnego.

86.
Jest ponadto ustalonym orzecznictwem Trybunału, że kryteria drugie i trzecie ustalone w Engel są alternatywne, nie muszą być kumulatywne; by ogłosić art. 6 zastosowalnym, wystarczy to, że dane przestępstwo z racji swego charakteru ma być uważane za „karne” z punktu
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widzenia Konwencji bądź że przestępstwo to jest zagrożone sankcją,
która – z racji swego charakteru i swojej dolegliwości – należy generalnie do sfery „karnej” (por. Öztürk v. Germany, wk z 21.02.1984, pkt 54;
oraz Lutz v. Germany, wk z 25.08.1987, pkt 55). Nie wyklucza to możliwości przyjęcia podejścia kumulatywnego tam, gdzie odrębna analiza
każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku co do
istnienia oskarżenia karnego (por. Bendenoun v. France, wk z 24.02.1994,
pkt 47; Benham v. the United Kingdom, wk z 10.06.1996, pkt 56; Garyfallou AEBE v. Greece, wk z 24.09.1997, pkt 33; oraz Lauko v. Slovakia, wk
z 2.09.1998, pkt 57) […].

90.
Przestępstwa, o które skarżący byli oskarżeni, kwalifikowane były przez
prawo krajowe jako dyscyplinarne […].

91.
Jednakże tak ustalone przez prawo krajowe wskazania mają li tylko formalną i relatywną wartość; „rzeczywisty charakter przestępstwa jest czynnikiem o wiele ważniejszym” (por. Engel, pkt 82).

92.
[…] Izba doszła do wniosku, że wchodzące w grę czynniki nadają oskarżeniom pewien koloryt, który nie odpowiada w pełni oskarżeniu o czysto
dyscyplinarnym charakterze […].

100.
Wyjaśniając autonomiczny charakter koncepcji „karne” w art. 6 Konwencji, Trybunał podkreślił, że Umawiające się Państwa nie mogą dyskrecjonalnie kwalifikować przestępstwa jako dyscyplinarnego, a nie karnego, bądź ścigać sprawcę przestępstwa „mieszanego” w płaszczyźnie
raczej dyscyplinarnej, a nie karnej, ponieważ to poddawałoby działanie
fundamentalnych klauzul art. 6 ich suwerennej woli. Rola Trybunału na
podstawie tego artykułu polega zatem na upewnieniu się, że sfera dyscyplinarna nie wkracza w niewłaściwy sposób do sfery karnej (por. Engel,
pkt 81) […].
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103.
W niniejszej sprawie Trybunał odnotowuje, po pierwsze, że odnośne
przestępstwa odniesione były do grupy posiadającej status szczególny,
mianowicie do więźniów, odróżniającej się od wszystkich obywateli.
Trybunał nie akceptuje jednak twierdzenia rządu, że fakt ten przesądza
o dyscyplinarnym prima facie charakterze przestępstw. To tylko jeden
z „relewantnych wskaźników” służących ocenie charakteru przestępstwa
(por. Campbell i Fell, pkt 71).

104.
Po drugie, przed Wielką Izbą nie kwestionowano tego, że oskarżenie
przeciwko pierwszemu skarżącemu odpowiadało przestępstwu w zwyczajnym prawie karnym. […] To prawda również, że wyjątkowa powaga
przestępstwa może wskazywać na jego karny charakter (por. Campbell
i Fell). Ale to nie wskazuje odwrotnie, jakoby mniejszy charakter przestępstwa mógł – sam przez się – usunąć je z zakresu art. 6, ponieważ nie ma
niczego w Konwencji, co by sugerowalo, że karny charakter przestępstwa
– w znaczeniu drugiego z kryteriów Engel – koniecznie wymagał jakiegoś
stopnia powagi (por. Öztürk, pkt 53). Oparcie się w wyroku Campbell i Fell
(por. pkt 72) na dolegliwości kary było kwestią istotną dla trzeciego z kryteriów Engel, w przeciwstawieniu do czynnika określającego charakter
przestępstwa […].

106.
Co za tym idzie, Trybunał uważa, że czynniki te – nawet jeśli same
przez się nie były wystarczające dla wniosku, iż przestępstwa, o które
skarżący byli oskarżeni, mają być postrzegane jako „karne” z punktu
widzenia Konwencji – w oczywisty sposób nadają im pewien koloryt,
który nie odpowiada w pełni przestępstwom o czysto dyscyplinarnym
charakterze.

107.
Trybunał stwierdza – podobnie jak Izba – że jest przeto koniecznym
zwrócić się ku trzeciemu kryterium: charakteru i stopnia dolegliwości kary,
która groziła skarżącym (por. Engel, pkt 82; oraz Campbell i Fell, pkt 72).
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108.
Jeśli chodzi o charakter kary, Izba uważała, że jakiekolwiek prawo do
zwolnienia nie powstawało aż do upływu dodatkowych dni zasądzonych na
podstawie art. 42 Ustawy z 1991 r. Prawną podstawą zatrzymania skarżących w tych dodatkowych dniach nadal pozostawalo pierwotne skazanie,
a detencja na podstawie prawa krajowego była w pełni zgodna z prawem.
Izba stwierdziła jednak, że skarżący byli przetrzymywani w więzieniu po
dacie, w której zostaliby zwolnieni, w konsekwencji odrębnego postępowania dyscyplinarnego niezwiązanego ze skazaniem pierwotnym. W kwestii
dolegliwości wchodzącego w grę pozbawienia wolności, rzeczywiście
zasądzonego, Izba stwierdziła, że to pozbawienie wolności winno być
postrzegane jako znacząco krzywdzące oraz że domniemanie, iż oskarżenie owocujące takimi skazaniami ma charakter karny, nie może zostać
obalone […].

120.
Charakter i dolegliwość kary, która groziła skarżącym (por. Engel, pkt
82), są określane w trybie odniesienia się do maksymalnej kary potencjalnej, jaką przewiduje odnośne prawo (por. Campbell i Fell, pkt 72; Weber
v. Switzerland, 3wk z 22.05.1990, pkt 34; Demicoli v. Malta, wk z 27.08.1991,
pkt 34; Benham, pkt 56; oraz Gatryfallou AEBE, pkt 33–34).
Kara rzeczywiście orzeczona jest relewantna dla określenia (por. Campbell i Fell, pkt 73; oraz Bendenoun, pkt 47), ale nie może zmniejszyć tego,
co pierwotnie zagrażało (por. Engel, pkt 85) […].

129.
W tych okolicznościach Trybunał stwierdza, że pozbawienie wolności,
które groziło i które rzeczywiście orzeczono wobec skarżących, nie może
zostać uznane za tak mało znaczące czy błahe, by obalić domniemywany
charakter karny skierowanego przeciwko nim oskarżenia.
Trybunał odnotowuje, że kara maksymalna, jaka mogła zostać orzeczona wobec p. Engela i kara rzeczywiście orzeczona wobec niego – 2 dni
ścisłego aresztu – została uznana za zbyt krótką, by należeć do sfery karnej. W każdym razie odnotowuje on, że najniższa kara nałożona w niniejszej sprawie jest substancjalnie większa niż w sprawie Engel.

123

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim...

130.
W takich okolicznościach Trybunał dochodzi do wniosku, podobnie
jak Izba, że charakater oskarżeń, wespół z charakterem i dolegliwością kar,
były takie, że oskarżenia przeciwko skarżącym stanowiły oskarżenia karne
w znaczeniu art. 6 Konwencji, który to artykuł znajduje zastosowanie do
ich przesłuchań […].

132.
Skarżący zgadzali się z Izbą, że doszło do naruszenia drugiego aspektu
art. 6 ust. 3/c/, ponieważ nie dopuszczono ich przedstawicielstwa prawnego. […] Ponieważ aspekt drugi art. 6 ust. 3/c/ jest w swej ochronie nieograniczony, odmowa przedstawicielstwa prawnego podczas przesłuchania ich stanowiła naruszenie tego postanowienia […].

134.
Trybunał nie znajduje żadnej różnicy między stanowiskami przed Izbą
i Wielką Izbą, i nie widzi żadnego powodu, by odstępować w niniejszej
sprawie od ustaleń Izby co do naruszenia aspektu drugiego art. 6 ust. 3/c/
Konwencji. Dochodzi zatem do wniosku, że – z powodów ustalonych
przez Izbę w jej wyroku i wskazanych powyżej – doszło do naruszenia
tego postanowienia.

15. Sprawa Manasson pko Szwecji,
sk. 41265/98 – wyrok polub.
z 20 lipca 2004
1.
17.02.1998 r. Manasson skierował skargę do Europejskiej Komisji Praw
Człowieka, zarzucając naruszenie art. 6 Konwencji, a także art. 6, w związku
z art. 14 Konwencji oraz art. 4 Protokołu VII do Konwencji.
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7.
Jesienią 1994 r. Władza Podatkowa Hrabstwa Sztokholm przeprowadziła audyt podatkowy firmy taksówkowej skarżącego. Decyzjami z 1995
i 1996 r. nałożyła nań wysokie podatki, a później także dopłaty podatkowe
sięgające 20–40%, płatne w lutym i maju 1996 r.

8.
Skarżący 4.03.1996 r. apelował od tych decyzji, co nie miało jednak
skutku zawieszającego. Jego wniosek odrzucono, a ostateczną negatywną
decyzję podjął NSA 17.09.1997 r.

9.
15.04.1997 r. Urząd Egzekucyjny złożył do Sądu Rejonowego w Sztokholmie wniosek o ogłoszenie upadłości skarżącego. Jego majątek nie wystarczał
na pokrycie długów.

10.
Co więcej, 31.01.1997 r. Rada Administracyjna Hrabstwa cofnęła skarżącemu licencję na prowadzenie biznesu taksówkowego […].

12.
Wyrokiem z 2.12.1998 r. Sąd Administracyjny Hrabstwa podtrzymał
decyzję Władzy Podatkowej, a potem uczynił to Sąd Apelacyjny. NSA
odmówil przyjęcia kasacji skarżącego.

13.
11.03.2004 r. Trybunał otrzymał następującą deklarację rządu Szwecji
[…]: „Rząd szwedzki i skarżący, by zakończyć postępowanie przed Trybunałem, osiągnęli następujące przyjazne porozumienie oparte na prawach
człowieka, jak je gwarantuje Konwencja:
a/ Rząd wypłaci ex gratia skarżącemu sumę 44.000 euro […];
b/ Skarżący oświadcza, że nie będzie miał żadnych dalszych roszczeń
wobec Państwa Szwedzkiego opartych na faktach niniejszej skargi" […].
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14.
Trybunał przyjmuje do wiadomości porozumienie osiągnięte między
stronami (art. 39 Konwencji). Zadowala się tym, że jest ono oparte na
poszanowaniu praw człowieka, jak zostały one określone w Konwencji
i Protokołach do niej.

15.
Co za tym idzie, sprawa powinna zostać skreślona z listy.

16. Sprawa Nikitin pko Rosji,
sk. 50178/99 – wyrok
z 20 lipca 2004 r.
31.
Skarżący twierdził, że postępowanie w trybie nadzoru, które miało
miejsce po jego prawomocnym uniewinnieniu, stanowiło naruszenie
jego prawa, by nie być sądzonym ponownie w postępowaniu karnym za
przestępstwo, za które został on prawomocnie uniewinniony. Twierdził,
że co najmniej miał on być ponownie sądzony w oparciu o te same zarzuty,
ponieważ sam fakt, że Prokurator Generalny złożył wniosek o nadzór
sądowy, prowadził potencjalnie do ponownego ścigania. Opierał się przy
tym na art. 4 Protokołu VII do Konwencji […].

35.
Trybunał zauważa, że ochrona przed podwojeniem postępowania karnego jest jedną ze specyficznych gwarancji powiązanych z ogólną gwarancją słusznej rozprawy w postępowaniu karnym. Powtarza on, że celem
art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania karnego, które
się zakończyło prawomocnym orzeczeniem (por. m.in. Gradinger, pkt 53).
Trybunał zauważa dalej, że aspekt powtarzalności procesu lub kary zajmuje centralne miejsce w problemie prawnym, którym się zajmuje art. 4
Protokołu VII. W wyroku Oliveira pko Szwajcarii (30.07.1998, pkt 27) fakt, że
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kary w dwóch zbiorach postępowania nie były kumulatywne, był istotny
dla stwierdzenia, że nie dochodzi do naruszenia przepisu tam, gdzie prowadzone są dwa zbiory postępowania co do pojedynczego czynu.

36.
Wracając do nadzoru sądowego nad uniewinnieniem, prowadzonego
w okolicznościach takich, jak w niniejszej sprawie, Trybunał określi najpierw,
jakie elementy – jeżeli w ogóle – z art. 4 Protokołu VII można odnaleźć
w takim postępowaniu. W tym celu zwróci uwagę na następujące aspekty:
– czy istniało „prawomocne” orzeczenie, zanim interweniowała instancja nadzoru, albo czy nadzór stanowił integralną część zwyczajnego
postępowania i sam wydawał prawomocne orzeczenie;
– czy skarżący był „ponownie sądzony” w postępowaniu przed Prezydium; oraz
– czy skarżącemu „groziło ponowne sądzenie” z mocy wniosku Prokuratora Generalnego.
Trybunał zbada wreszcie, czy w okolicznościach sprawy postępowanie w trybie nadzoru mogło doprowadzić do jakiejkolwiek formy podwojenia postępowania karnego, wbrew ochronie zapewnianej przez art. 4
Protokołu VII.

37.
Stosownie do Sprawozdania Wyjaśniającego do Protokołu VII, które
samo się odwołuje do Europejskiej Konwencji w sprawie międzynarodowej ważności wyroków karnych, „orzeczenie jest prawomocne, »jeżeli,
zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem, nabrało ono mocy res iudicata. Jest
tak, gdy jest ono nieodwołalne, tj. gdy nie są dostępne żadne dalsze środki
zwyczajne albo gdy strony wyczerpały takie środki bądź dopuściły do
upływu terminu, nie skorzystawszy z nich«”.

38.
Trybunał zauważa, że prawo proceduralne owego czasu pozwalało
niektórym urzędnikom kwestionować wyrok, który nabrał mocy. Podstawy badania w trybie nadzoru były te same, co przy składaniu zwyczajnej apelacji. Jeśli chodzi o uniewinnienia, wniosek o badanie w trybie
nadzoru mógł zostać złożony w ciągu roku od nabrania mocy przez dane
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orzeczenie. Zakładając, że Prezydium uznałoby wniosek Prokuratora
Generalnego oraz że postępowanie zostałoby wznowione, wydawane
zarządzenie stanowiłoby nadal jedyne orzeczenie w sprawie karnej
skarżącego, w braku jakiegokolwiek innego obowiązującego orzeczenia,
i właśnie to orzeczenie byłoby „prawomocne”. Wynika stąd zatem, że
ówczesny krajowy system prawny w Rosji nie traktował orzeczeń, takich
jak uniewinnienie w sprawie niniejszej, jako „prawomocnych” aż do
upływu termin na złożenie wniosku o postępowanie w trybie nadzoru. Na
tej podstawie orzeczenie Prezydium Sądu Najwyższego z 13.09.2000 r. co
do odrzucenia wniosku o postępowanie w trybie nadzoru stało się w tej
sprawie orzeczeniem „prawomocnym”. Przy takiej interpretacji art. 4 Protokołu VII mie miałby żadnego zastosowania w sprawie niniejszej, jak
wszystkie orzeczenia przed Trybunałem dotyczące pojedynczego zbioru
postępowania.

39.
Trybunał powtarza jednak, że wniosek o nadzór w celu anulowania
prawomocnego wyroku jest formą apelacji nadzwyczajnej, bo nie jest
on bezpośrednio dostępny pozwanemu w sprawie karnej, a jego zastosowanie zależy od dyskrecjonalnego uznania upoważnionych urzędników. Tak np. Trybunał nie uznał, że badanie w trybie nadzoru stanowi
skuteczny środek krajowy, czy to w cywilnym, czy też w karnym kontekście (por. Tumilovich v. Russia, dec., 22.06.1999, oraz Berdzenishvili
v. Russia, dec., ECHR 2004-II), i stwierdził, że uchylenie wyroku w trybie nadzoru sądowego może stworzyć problemy co do pewności prawnej przysługującej pierwotnemu wyrokowi (por. Brumarescu v. Romania, ECHR 1999-VII, pkt 62; oraz Ryabkych v. Russia, ECHR 20093-IX,
pkt 56–58).

40.
Trybunał zauważa, że wniosek Prokuratora Generalnego o badanie
uniewinnienia w trybie nadzoru badało Prezydium. Na tym stadium jego
rozstrzygnięcie było ograniczone do kwestii, czy uznać wniosek o postępowanie w trybie nadzoru. W okolicznościach sprawy niniejszej Prezydium odrzuciło wniosek o nadzór i prawomocnym orzeczeniem pozostało to z 17.04.2000 r.
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41.
Wynika stąd, że skarżacy nie był „sądzony ponownie” w rozumieniu
art. 4 ust. 1 Protokołu VII w postępowaniu, w którym Prezydium Sądu Najwyższego odrzuciło wniosek Prokuratora Generalnego o postępowanie
w trybie nadzoru w sprawie uniewinnienia skarżącego.

42.
Trybunał badał dalej, czy skarżącemu – jak on twierdził – „groziło
ponowne sądzenie”. Zauważa on, że – gdyby wniosek został uznany – art.
380 obowiązującego wówczas Kodeksu Postępowania Karnego wymagałby od Prezydium wybrania jednej z opcji określonych powyżej w pkt
27. Co istotne, Prezydium nie miało kompetencji nowego badania merytorycznego w tym samym postępowaniu, lecz tylko rozstrzygnięcia, czy
poprzeć wniosek Prokuratora Generalnego, czy też go odrzucić.

43.
Wygląda zatem na to, że potencjalna możliwość wznowienia postępowania była w tej sprawie zbyt odległa czy pośrednia, by stanowić „zagrożenie” z punktu widzenia art. 4 ust. 1 Protokołu VII.

44.
Chociaż elementy omawiane powyżej w pkt 40–43 są same w sobie
wystarczające dla wykazania, że postępowanie w trybie nadzoru w niniejszej sprawie nie prowadziło do naruszenia art. 4 Protokołu VII, Trybunał
zauważa, że istnieje substancjalny, a zatem ważniejszy, powód dla osiągnięcia tego samego wniosku. Uważa on, że punktem kluczowym w niniejszej sprawie jest to, że postępowanie w trybie nadzoru w żadnym razie nie
mogło doprowadzić do podwojenia postępowania karnego w rozumieniu
art. 4 ust. 1 Protokołu VII, a to z powodów następujących.

45.
Trybunał zauważa, że art. 4 Protokołu VII dokonuje jasnego rozróżnienia
między drugim ściganiem czy sądzeniem, co jest zakazane z mocy ust. 1
tego artykułu, a wznowieniem procesu w wyjątkowych okolicznościach, co
jest przewidziane w jego ust. 2. Art. 4 ust. 2 Protokołu VII wyraźnie zajmuje
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się możliwością, że jednostka – zgodnie z prawem krajowym – może podlegać ściganiu na podstawie tych samych zarzutów tam, gdzie sprawa jest
wznawiana w następstwie pojawienia się nowych dowodów bądź ujawnienia fundamentalnego defektu w poprzednim postępowaniu.

46.
Trybunał odnotowuje, że obowiązujące w owym czasie ustawodawstwo rosyjskie dozwalało – na podstawie nowego czy nowo ujawnionego
dowodu bądź fundamentalnego defektu – na wznowienie sprawy karnej,
w której wydano prawomocne orzeczenie (art. 384–390 KPK). Procedura
ta oczywiście wchodzi w zakres art. 4 ust. 2 Protokołu VII. Trybunał
zauważa jednak, że dodatkowo istniał również system, który dopuszczał
nadzór nad sprawą na podstawie błędu prawniczego dotyczącego punktów prawa i procedury (tryb nadzoru wg art. 371–383 KPK). Przedmiotem
takiego postępowania pozostawał ten sam zarzut karny oraz ważność jego
poprzedniego określenia. Gdyby wniosek przyjęto i postępowanie wznowiono dla potrzeb dalszego badania, ostatecznym efektem postępowania
w trybie nadzoru byłoby uchylenie wszystkich decyzji podjętych poprzednio przez sądy i określenie zarzutu karnego w nowym orzeczeniu. W tym
zakresie efekt postępowania w trybie nadzoru jest taki sam, jak przy wznowieniu, ponieważ obydwa tryby stanowią formę kontynuacji poprzedniego postępowania. Trybunał dochodzi zatem do wniosku, że z punktu
widzenia zasady non bis in idem postępowanie w trybie nadzoru można
uważać za szczególny typ wznowienia postępowania w zakresie art. 4 ust.
2 Protokołu VII.

47.
Argument skarżącego, jakoby postępowanie w trybie nadzoru było
zbędne i stanowiło nadużycie procesu, jest irrelewantny w kwestii zgodności z art. 4 Protokołu VII: sposób, w jaki kompetencja była wykonywana,
ma relatywną wartość w stosunku do ogólnej słuszności postępowania
karnego i nie może być rozstrzygającym dla zidentyfikowania procedury
jako „wznowienia”, w przeciwstawieniu do „drugiego procesu”. Wedle faktów sprawy niniejszej, postępowanie mające na celu zapewnienie nadzoru było raczej próbą wznowienia postępowania, nie zaś próbą „drugiego
procesu”.
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48.
Trybunał wreszcie zauważa, że zgodność z wymogiem legalności na
podstawie art. 4 ust. 2 Protokołu VII jest w niniejszej sprawie niewątpliwa.

49.
Trybunał dochodzi do wniosku, że skarżącemu nie groziło ponowne
ściganie ani karanie w znaczeniu art. 4 ust. 1 Protokołu VII do Konwencji oraz że – co za tym idzie – nie doszło do naruszenia tego postanowienia.

50.
Skarżący utrzymywał, że postępowanie w trybie nadzoru prowadzone
po jego prawomocnym uniewinnieniu stanowiło naruszenie jego prawa
do słusznego procesu. Opierał się przy tym na art. 6 ust. 1 Konwencji […].

54.
Trybunał powyżej stwierdził, że postępowanie w trybie nadzoru w niniejszej sprawie dawało się pogodzić z zasadą non bis in idem wpisaną w art. 4
Protokołu VII, która sama w sobie stanowi jeden z aspektów słusznego
procesu. Sam fakt, że postępowanie w trybie nadzoru zastosowane
w niniejszej sprawie dawało się pogodzić z art. 4 Protokołu VIII, nie jest
jednak wystarczający do stwierdzenia zgodności z art. 6 Konwencji. Trybunał musi rozstrzygnąć co do zgodności z art. 6 niezależnie od swojego
wniosku na podstawie art. 4 Protokołu VII.

55.
Trybunał w szczególności powtarza, że wcześniej już stwierdził, że
postępowanie w trybie nadzoru może rodzić problemy pewności prawnej, ponieważ wyroki w sprawach cywilnych pozostają otwarte dla nadzoru bezgranicznie na stosunkowo mało istotnych podstawach (por.
Brumarescu i Ryabykh). Położenie w kontekście spraw karnych jest nieco
odmienne, przynajmniej jeśli chodzi o uniewinnienia, ponieważ nadzoru można się domagać jedynie w ciągu roku od daty odnośnego uniewinnienia.
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56.
Co więcej, Trybunał zauważa, że wymogi pewności prawnej nie są absolutne. W sprawach karnych muszą być one oceniane w świetle np. art. 4 ust.
2 Protokołu VII, który wyraźnie pozwala państwu na wznowienie sprawy,
gdy wznikają nowe fakty bądź gdzie ujawniony zostaje fundamentalny
defekt w poprzednim postępowaniu, który może mieć wpływ na wynik
sprawy. Możliwość ponownego badania czy wznowienia spraw była również uważana przez Komitet Ministrów jako gwarancja restytucyjna, zwłaszcza w kontekście wykonywania wyroków Trybunału. W swojej Rekomendacji nr R(2000)2 w sprawie ponownego badania lub wznowienia niektórych
spraw na szczeblu krajowym w następstwie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka domagał się on od państw członkowskich zapewnienia, by ich krajowe systemy prawne przewidziały procedurę, za pośrednictwem której sprawa mogłaby być badana ponownie czy wznawiana.

57.
Zatem sama możliwość wznowienia sprawy karnej daje się prima facie
pogodzić z Konwencją, w tym z gwarancjami art. 6. Jednakże pewne specjalne okoliczności sprawy mogą dowodzić, że realny sposób, w jaki z niej
się korzysta, ugodzi w samą esencję słusznego procesu. W szczególności
Trybunał musi ocenić, czy w danej sprawie kompetencja wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w trybie nadzoru była realizowana przez władze tak, by dążyć – w maksymalnie możliwym zakresie – do słusznej równowagi między interesami jednostki a potrzebą zapewnienia skuteczności
systemu karnego wymiaru sprawiedliwości.

58.
Trybunał przywiązuje szczególną wagę do argumentu, że w sprawie
skarżącego Prezydium rozstrzygało jedynie kwestię, czy sprawa ma zostać
ponownie otwarta, czy też nie.
Gdyby uchyliło uniewinnienie, z konieczności oznaczałoby to odrębny
zbiór postępowania kontradyktoryjnego co do meritum przed kompetentnymi sądami. Decyzja Prezydium oznaczała krok proceduralny, który nie
był niczym więcej, jak tylko przesłanką nowego określenia zarzutu karnego.
Trybunał zauważa, że Prezydium Sądu Najwyższego odrzuciło wniosek
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Prokuratora Generalnego, ustaliwszy, że jest on oparty na defektach, którym
zaradzić w pełni miały same władze ścigania przed, a nie po prawomocnym
wyroku. Sam wniosek Prokuratora Generalnego podlegał krytyce jako arbitralny i stanowiący nadużycie procesu. Nie miał on jednak żadnego decydującego wpływu na słuszność procedury ponownego otwarcia jako całości, która była w pierwszym rzędzie sprawą zainteresowania Prezydium
(por. mutatis mutandis, Voloshchuk v. Ukraine, dec., 14.10.2003, oraz Sardin
v. Russia, dec., ECHR 2004-II). Co za tym idzie, arbitralność wniosku Prokuratora Generalnego o otwarcie ponowne postępowania nie mogła zaszkodzić i nie zaszkodziła określeniu zarzutów karnych w sprawie niniejszej.

59.
Trybunał dochodzi do wniosku, że władze prowadzące w niniejszej
sprawie postępowanie w trybie nadzoru zapewniały słuszną równowagę
między interesami skarżącego a potrzebą zapewnienia właściwego wymiaru
sprawiedliwości.

60.
Jeśli chodzi o postępowanie przed Prezydium Sądu Najwyższego, jego
wynik był korzystny dla skarżącego, wobec czego nie może on w związku
z tym postępowaniem twierdzić, że jest ofiarą naruszenia jego prawa do
słusznej rozprawy. Co więcej, zgodnie z ustalonym orzecznictwem organów konwencyjnych, art. 6 nie znajduje zastosowania do postępowania
dotyczącego bezowocnego wniosku o ponowne otwarcie sprawy. Jedynie nowe postępowanie, po przyznaniu wznowienia, można by uważać za
dotyczące określenia oskarżenia karnego (por. inter alia, X. v. Austria, dec.
Komisji z 8.05.1978, DR 14. s. 174; oraz Ruiz Mateos and Others v. Spain,
dec. Komisji z 2.12.1994, DR 79-B, s. 141).

61.
Co za tym idzie, Trybunał nie stwierdza naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji […].
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17. Sprawa Jussila pko Finlandii,
sk. 73053/01 – wyrok
z 23 listopada 2006 r.
Stan faktyczny
22.05.1998 r. Urząd Podatkowy w Hame wezwał skarżącego, który prowadził warsztat naprawy samochodów, do przedłożenia spostrzeżeń dotyczących rzekomych błędów w jego zeznaniu co do podatku VAT za lata
fiskalne 1994 i 1995. 9.07.1998 r. Urząd stwierdził niedomogi w prowadzeniu przez skarżącego księgowości i dokonał ponownej oceny VAT, opierając się na ocenie przewidywanego dochodu skarżącego, wyższej od zadeklarowanego przezeń dochodu. Zarządził zapłacenie kar podatkowych
w wysokości 10% ponownie ocenionej odpowiedzialności podatkowej.
Skarżący odwołał się do Sądu Administracyjnego Hrabstwa Uusimaa
(później Sąd Administracyjny w Helsinkach). Zażądał ustnej rozprawy
oraz by inspektor podatkowy i wskazany przez skarżącego ekspert zostali
przesłuchani w charakterze świadków. Żądania te spełniono. 13.06.2000 r.,
Sąd Administracyjny stwierdził, że rozprawa ustna w sprawie oczywiście
nie jest konieczna, ponieważ obie strony przedłożyły na piśmie wszystkie
konieczne informacje. Odrzucił też roszczenia skarżącego. 13.04.2001 r.
Naczelny Sąd Administracyjny odmówił skarżącemu prawa do apelacji.

Zarzuty
22.
Skarżący zarzucał, że postępowanie w sprawie kar podatkowych nie
było rzetelne, ponieważ w jego sprawie sądy nie odbyły rozprawy ustnej.

Orzeczenie Trybunału
29.
Niniejsza sprawa dotyczy postępowania, w którym skarżącego uznano
za odpowiedzialnego, w wyniku błędów w jego zeznaniach podatkowych,
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za opłacenie podatku i dodatkowej kary w wysokości 10%. Ocena podatku
i nałożenie znajduje się poza zakresem art. 6 pod jego nagłówkiem cywilnym (por. Ferrazzini, pkt 29). Powstaje zatem w niniejszej sprawie zagadnienie, czy postępowanie było „karne” w autonomicznym znaczeniu art.
6, a zatem czy wymagało gwarancji art. 6 pod tym nagłówkiem.

30.
Ustalone orzecznictwo Trybunału uznaje trzy kryteria badane w ocenie
zastosowalności aspektu kryminalnego. Kryteria te, czasem nazywane „kryteriami Engel”, zostały ostatnio potwierdzone przez Wielką Izbę w sprawie
Ezeh i Connors pko Zjednoczonemu Królestwu (ECHR 2003-X, pkt 82):
„[…] po pierwsze, koniecznym jest wiedzieć, czy przepisy określające
zarzucane przestępstwo należą, zgodnie z systemem prawnym państwa
pozwanego, do prawa karnego, dyscyplinarnego, czy też do ich obu. To
tylko punkt wyjścia. Tak uzyskane wskazania mają wartość jedynie formalną i relatywną i muszą być badane w świetle wspólnego mianownika
odnośnego ustawodawstwa różnych Umawiających się Państw.
Prawdziwy charakter przestępstwa jest czynnikiem o wielkim znaczeniu […]. Jednakże nadzór Trybunału na tym się nie zatrzymuje. Nadzór taki
byłby iluzoryczny, gdyby nie brał także pod uwagę stopnia dolegliwości
kary, którą dana osoba jest zagrożona […]”.

31.
Kryteria drugie i trzecie są alternatywne, a niekoniecznie kumulatywne. Wystarczy, że dane przestępstwo w swym charakterze jest uważane za karne albo że przestępstwo czyni osobę zagrożoną karą, która
przez swój charakter i stopień dolegliwości należy generalnie do sfery
karnej (por. Ezeh i Konnors, pkt 86). Relatywny brak powagi kary nie
może pozbawić przestępstwa jego z istoty karnego charakteru (por. Öztürk
pko Niemcom, wk z 21.02.1984, pkt 54; Lutz pko Niemcom, wk z 25.08.1987,
pkt 55). Nie wyklucza to podejścia kumulatywnego tam, gdzie oddzielna
analiza każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku
co do istnienia oskarżenia karnego (por. Ezeh i Konnors, pkt 86; Bendenoun, pkt 47).
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32.
Trybunał badał, czy jego orzecznictwo popiera odmienne podejście
w sprawach fiskalnych lub podatkowych. Zauważa on, że w sprawie Bendenoun, która dotyczyła nałożenia kar podatkowych czy kary za unikanie
podatków (VAT i podatek od korporacji wobec spółki skarżącego oraz jego
odpowiedzialność za osobisty podatek dochodowy), Trybunał wyraźnie
się nie powołał na sprawę Engel and Others pko Holandii (8.06.1976)
i wyliczył cztery elementy jako istotne dla zastosowalności w tej sprawie
art. 6: że prawo określające kary obejmuje wszystkich obywateli jako
podatników; że kara podatkowa nie jest zamierzona jako pieniężna rekompensata za szkodę, lecz w istocie jako kara odstraszająca od powrotu do
przestępstwa; że jest ona nakładana na podstawie normy ogólnej, której
cel jest zarówno odstraszający, jak karny; oraz że kara podatkowa ma
charakter zasadniczy (422.534 franki francuskie wobec skarżącego oraz
570.398 wobec jego spółki, co odpowiada euro 64.415 oraz 86.957). Czynniki te można jednak uważać za istotne w tym kontekście dla oceny stosowania drugiego i trzeciego z kryteriów Engel do faktów sprawy, a nie
ma wskazania na to, by Trybunał zamierzał odstępować od wcześniejszego orzecznictwa bądź ustalać odrębne zasady w sferze podatkowej.
Należy podkreślić, że Trybunał w wyroku Bendenoun nie traktował żadnego z czterech elementów jako rozstrzygającego i przyjął podejście
kumulatywne przy stwierdzaniu zastosowalności art. 6 pod jego nagłówkiem karnym.

33.
W sprawie Janosevic pko Szwecji (ECHR 2002-VII) Trybunał nie powołał się na wyrok Bendenoun ani na jego szczególne podejście, lecz procedował bezpośrednio na podstawie wyżej zidentyfikowanych kryteriów
Engel. Aczkolwiek powołano się na dolegliwość kary rzeczywistej i potencjalnej (kara podatkowa 161.261 koron szwedzkich, ok.17.284 euro, tyle że
nie ustalono w tej sprawie górnej granicy kar podatkowych), była to
odrębna i dodatkowa podstawa kryminalnej charakteryzacji przestępstwa,
która już była ustalona przy badaniu charakteru przestępstwa (por.
Janosevic, pkt 68–69; Vastberga Taxi Aktiebolag and Vulic pko Szwecji, wk
z 23.07.2002, rozstrzygnięta na podobnej podstawie).
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34.
W kolejnej sprawie Morel pko Francji (dec. ECHR 2003-IX) stwierdzono
jednak, że art. 6 nie znajduje zastosowania wobec kary podatkowej w wysokości 10% (4.450 franków, 678 euro), która „nie była szczególnie wysoka”,
a zatem była „odległa od »bardzo substancjalnego« poziomu” wymaganego
dla klasyfikowania jej jako kryminalnej. Decyzja, która stosowała raczej kryteria Bendenoun, a nie Engel, przywiązuje szczególne znaczenie do dolegliwości kary na niekorzyść innych kryteriów Bendenoun, zwłaszcza dotyczącego charakteru przestępstwa (oraz celu kary) i nie odwołuje się do
nowszej sprawy Janosevic. Jako taka, wydaje się ona bardziej odpowiadać
podejściu Komisji w sprawie Bendenoun pko Francji (raport Komisji
z 10.12.1992), w której Komisja oparła zastosowalność art. 6 głównie na stopniu dolegliwości kary, w odróżnieniu od Trybunału w tej samej sprawie,
który ważył wszystkie aspekty sprawy w podejściu ściśle kumulatywnym.
Sprawa Morel stanowi wyjątek, bo opiera się na braku dolegliwości kary jako
eliminującym sprawę z zakresu art. 6, chociaż inne kryteria (norma ogólna,
niekompensacyjny charakter, cel odstraszający i karny) były spełnione.

35.
Wielka Izba zgadza się z podejściem przyjętym w sprawie Janosevic,
które daje szczegółową analizę zagadnień w wyroku co do meritum, i to
po wysłuchaniu stron (por. Morel jako decyzja o dopuszczalności). Nie
powstała w orzecznictwie żadna ustalona czy autorytatywna podstawa dla
twierdzenia, że lżejszy charakter przestępstwa, w postępowaniu podatkowym lub gdzie indziej, może być rozstrzygający dla eliminowania przestępstwa, skądinąd karnego w swym charakterze, z zakresu art. 6.

36.
Trybunał nie jest przekonany, iżby charakter postępowania w sprawie
kar podatkowych był taki, że pozostaje ono bądź powinno pozostawać
poza ochroną z art. 6. Argumenty takie upadały również w kontekście
więziennych kar dyscyplinarnych czy lżejszych przestępstw drogowych
(por. m.in. Ezeh i Konnors, oraz Öztürk). Chociaż nie ma wątpliwości co
do znaczenia podatków dla efektywnego funkcjonowania państwa, Trybunał nie jest przekonany, iżby usunięcie gwarancji proceduralnych

137

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim...

w nakładaniu kar w tej sferze było konieczne dla utrzymywania skuteczności systemu fiskalnego ani by odpowiadało duchowi i celowi Konwencji. Zatem, Trybunał w tej sprawie zastosuje wyżej zidentyfikowane
kryteria Engel.

37.
Powracając do kryterium pierwszego, wydaje się, że kary podatkowe
w tej sprawie nie były kwalifikowane jako karne, lecz jako stanowiące
część reżimu fiskalnego. Nie jest to jednak rozstrzygające.

38.
Kryterium drugie, charakter przestępstwa, jest ważniejsze. Trybunał
zauważa, że – jak w sprawach Janosevic i Bendenoun – można powiedzieć, że kary podatkowe nakładane były ogólnymi przepisami prawnymi powszechnie stosującymi się do podatników. Nie jest on przekonany argumentem rządu, że VAT znajduje zastosowanie li tylko do
ograniczonej grupy o specjalnym statusie; jak w sprawach poprzednich,
skarżący miał ponosić odpowiedzialność jako podatnik. Fakt, że optował
na rzecz rejestracji VAT w celach handlowych, nie zmienia tego położenia. Jak to rząd uznaje, kary podatkowe nie były zamierzone jako pieniężna rekompensata za szkodę, lecz jako kara odstraszająca od przestępstwa. Można zatem dojść do wniosku, że kary podatkowe były
nakładane przez normę, której cele były odstraszające i karzące. Trybunał uważa, że to ustanawia kryminalny charakter przestępstwa. Lżejszy
charakter kary odróżnia tę sprawę od spraw Janosevic i Bendenoun, jeśli
chodzi o kryterium trzecie, ale nie eliminuje sprawy z zakresu art. 6. Tak
więc, art. 6 znajduje zastosowanie pod jego nagłówkiem karnym pomimo
lżejszego charakteru kar podatkowych.

39.
Trybunał musi zatem zbadać, czy postępowanie dotyczące kar podatkowych odpowiadało wymaganiom art. 6, zwracając należną uwagę na
fakty konkretnej sprawy, w tym na wszelkie istotne zjawiska wynikające
w kontekście opodatkowania.
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40.
Ustna i publiczna rozprawa stanowi fundamentalną zasadę wpisaną
w art. 6 ust. 1. Zasada ta jest szczególnie ważna w kontekście kryminalnym, gdzie generalnie w pierwszej instancji musi występować sąd, który
w pełni odpowiada wymogom art. 6 (por. Findlay pko Zjednoczonemu
Królestwu, 25.02.1997, pkt 79) i gdzie skarżący ma tytuł do „wysłuchania”
jego sprawy, wraz ze sposobnością inter alia przedłożenia dowodów na
swoją obronę, wysłuchania dowodów przeciwko niemu, oraz zbadania
i krzyżowego przesłuchania świadków.

41.
Obowiązek odbycia rozprawy nie jest jednak absolutny (por. Håkansson
and Sturesson pko Szwecji, 21.02.1990, pkt 66). Mogą wchodzić w grę
postępowania, w których rozprawa ustna może nie być wymagana, np.
tam, gdzie nie ma problemów wiarygodności czy kwestionowanych faktów, które wymagają rozprawy, a sądy mogą rzetelnie i rozsądnie rozstrzygać sprawę na podstawie przedłożeń stron oraz innych materiałów pisemnych (por. np. Dory pko Szwecji, 12.11.2002, pkt 37; oraz Pursiheimo pko
Finlandii, dec. 25.11.2003; por. Lundevall pko Szwecji, 12.11.2002, pkt 39;
oraz Salomonsson pko Szwecji, 12.11.2002, pkt 39; a także Göc pko Turcji,
ECHR 2002-V, pkt 51, gdzie skarżący był przesłuchany co do elementów
cierpienia osobistego wpływającego na poziom rekompensaty).

42.
Trybunał nadto uznał, że władze krajowe mogą zwracać uwagę na
wymogi wydolności i ekonomii i twierdzić, że np. systematyczne odbywanie rozpraw może stanowić przeszkodę dla szczególnej staranności
wymaganej w sprawach zabezpieczenia socjalnego i ostatecznie uniemożliwić przestrzeganie wymogu rozsądnego czasu z art. 6 ust. 1 (por.
Schuler-Zgraggen pko Szwajcarii, 24.06.1993, pkt 58). Chociaż wcześniejsze sprawy podkreślały, że rozprawy powinny być odbywane przed sądem
pierwszej i jedynej instancji, chyba że wchodziły w grę okoliczności wyjątkowe uzasadniające zwolnienie z tego (por. np. Håkansson and Sturesson,
pkt 64; Fredin pko Szwecji, nr 2, 23.02.1994, pkt 21–22; oraz Allan Jacobsson pko Szwecji, nr 2, 19.02.1998, pkt 46), Trybunał wyjaśnił, że charakter
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okoliczności, które mogłyby usprawiedliwiać zwolnienie z rozprawy ustnej, zasadniczo zależy od charakteru zagadnień rozstrzyganych przez
kompetentny sąd krajowy, a nie od częstotliwości takich sytuacji. To nie
oznacza, iżby odmowa odbycia rozprawy ustnej mogła być usprawiedliwiona jedynie w rzadkich przypadkach (por. Miller pko Szwecji, 8.02.2005,
pkt 29). Nadrzędna zasada rzetelności wpisana w art. 6 jest, jak zawsze,
względem kluczowym (por. mutatis mutandis, Pėlissier and Sassi pko
Francji, ECHR 1999-II, pkt 52; oraz Sejdovic pko Włochom, ECHR 2006-II,
pkt 90).

43.
Aczkolwiek można zauważyć, że ww. sprawy, w których rozprawa
ustna nie była uważana za konieczną, dotyczyły postępowań wchodzących pod nagłówek cywilny art. 6 ust. 1 oraz że wymogi rzetelnej rozprawy
są najbardziej ścisłe w sferze prawa karnego, Trybunał nie wyklucza, że
w sferze karnej traktowanej przed trybunałem czy sądem też można nie
wymagać rozprawy ustnej. Pomimo względu, że pewną powagę przywiązuje się do postępowania karnego, które zajmuje się określeniem odpowiedzialności karnej oraz nałożeniem karnej i odstraszającej sankcji,
rozumie się samo przez się, że istnieją sprawy karne, które nie powodują
żadnego znaczącego stopnia stygmatyzacji. Oczywiste, że istnieją „zarzuty
karne” różnej wagi. Co więcej, przyjęta przez instytucje konwencyjne
autonomiczna interpretacja pojęcia „oskarżenie karne” poprzez zastosowanie kryteriów Engel podparła stopniowe poszerzanie nagłówka karnego na sprawy ściśle nie należące do tradycyjnych kategorii prawa karnego, np. na kary administracyjne (Öztürk), więzienne postępowanie
dyscyplinarne (Campbell i Fell pko Zjednoczonemu Królestwu, 28.05.1984),
prawo celne (Salabiaku pko Francji, 7.10.1988), prawo konkurencji (Sociėtė
Stenuit pko Francji, 27.02.1992) oraz kary nakładane przez sąd dysponujący jurysdykcją w sprawach finansowych (Guisset pko Francji, ECHR
2000-IX). Kary finansowe różnią się od twardego rdzenia prawa karnego;
w konsekwencji gwarancje spod nagłówka karnego niekoniecznie będą
się stosować z ich pełną surowością (por. Bendenoun i Janosevic, pkt 46
i 81, odpowiednio, gdzie uznano za dające się pogodzić z art. 6 ust. 1 nakładanie kar karnych w pierwszej instancji przez organ administracyjny czy
niesądowy, oraz – a contrario – Findlay).
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44.
Należy też powiedzieć, że fakt, iż postępowanie ma ogromne znaczenie osobiste dla skarżącego, jak to jest w niektórych sprawach ze sfery
zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, nie jest rozstrzygającym dla konieczności odbycia rozprawy (por. Pirinen pko Finlandii,
16 maja 2006).

45.
Aczkolwiek Trybunał stwierdził, że art. 6 ust. 1 Konwencji rozciąga się
na postępowanie w sprawie dopłat podatkowych, postanowienie to nie
znajduje zastosowania do sporu dotyczącego podatków jako takich (por.
Ferazzini pko Włochom). Nie jest jednak niczym niezwykłym dla postępowania łączenie różnych elementów i może się okazać niemożliwym
oddzielenie tych części postępowania, które określają „oskarżenie karne”,
od tych części, które tego nie czynią. Co za tym idzie, Trybunał musi zbadać odnośne postępowanie w zakresie, w jakim dotyczy ono „oskarżenia
karnego” wobec skarżącego, choćby wzgląd ten musiał z konieczności
zawierać w sobie do pewnego stopnia „czystą” ocenę podatku (por. Georgiou pko Zj. Królestwu, dec. z 16 maja 2000 oraz Strāg Datatjānster AB pko
Szwecji, dec. z 21 czerwca 2005).

46.
W sprawie niniejszej celem skarżącego w związku z żądaniem rozprawy było zakwestionowanie wiarygodności i akuratności sprawozdania
z inspekcji podatkowej poprzez przepytanie inspektora podatkowego i uzyskanie wsparcia z zeznań jego własnego eksperta, ponieważ – jego zdaniem – inspektor podatkowy niewłaściwie interpretował wymogi ustalone w odnośnym ustawodawstwie, a także z uwagi na niedokładne
wyliczenie jego stanu finansowego. Zatem jego powody żądania rozprawy
w znacznej części dotyczyły ważności oceny podatku, która jako taka nie
wchodzi w zakres art. 6, aczkolwiek wchodziła w grę kwestia dodatkowa,
czy prowadzenie księgowości przez skarżącego było na tyle wadliwe, iż
usprawiedliwiało dopłaty. Trybunał Administracyjny, który skorzystał ze
środka w postaci żądania pisemnych spostrzeżeń inspektora podatkowego,
a potem oświadczenia eksperta wybranego przez skarżącego, stwierdził
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w danych okolicznościach, iż rozprawa ustna jest oczywiście niekonieczna,
ponieważ informacje dostarczone przez samego skarżącego stanowiły
wystarczającą podstawę faktyczną dla badania sprawy.

47.
Trybunał nie ma wątpliwości co do tego, że badanie i zapewnienie, by
płatnik podatku miał zapewnione dokładne rozpatrzenie jego sprawy, oraz
by wspierające dokumenty były we właściwy sposób przedstawione, często może być przedmiotem bardziej skutecznego zajmowania się na piśmie niż w argumentacji ustnej. Nie jest też przekonany przez skarżącego,
że w tej konkretnej sprawie wynikały jakiekolwiek zagadnienia wiarygodności w postępowaniu, które by wymagały ustnego przedstawienia dowodów albo przepytywania krzyżowego świadków, i uznaje siłę argumentacji rządu, iż wszelkimi zagadnieniami faktycznymi i prawnymi można
było adekwatnie się zajmować i rozstrzygać je na podstawie wyjaśnień
pisemnych.

48.
Trybunał zauważa dalej, że skarżącemu nie negowano możliwości
domagania się rozprawy ustnej, ale to do sądów należało rozstrzygnięcie,
czy rozprawa jest konieczna (por. mutatis mutandis, Martinie pko Francji,
12 kwietnia 2006, pkt 44). Trybunał Administracyjny zapewnił takie ustalenie wraz z uzasadnieniem. Trybunał odnotowuje również nieznaczną
sumę pieniędzy, jaka wchodziła w grę. Ponieważ skarżącemu zapewniono
dogodną sposobność przedstawienia jego sprawy na piśmie oraz skomentowania twierdzeń władz podatkowych, Trybunał uznaje, że wymogi
słuszności były dopełnione i nie wymagały one – w szczególnych okolicznościach niniejszej sprawy – odbywania rozprawy ustnej.

49.
Co za tym idzie, nie doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.
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Wspólna, częściowo odrębna opinia sędziów
Costa, Cabrak Barreto i Mularoni, do których
dołączył się sędzia Caflisch, s. 15 i nast.
1.
Zgadzamy się z większością co do ustalenia, że w tej sprawie nie doszło
do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

2.
Doszliśmy jednak do tego wniosku, ponieważ uważamy, że artykuł ten
nie znajduje tu zastosowania […].

4.
Wycena podatków oraz ewentualne nakładanie kar podatkowych znajduje się poza zakresem art. 6 ust. 1 pod jego nagłówkiem cywilnym, jak to
Wielka Izba wykazała w sprawie Ferrazzini pko Włochom. W pkt 29 owego
wyroku […] Trybunał uznał, że „sprawy podatkowe nadal stanowią twardy
rdzeń prerogatyw władz publicznych, z publicznym charakterem relacji
między podatnikiem a dominującą wspólnotą”.

5.
W tej sprawie powstaje kwestia, czy art. 6 ust. 1 znajduje zastosowanie
pod jego nagłówkiem karnym, czy też nie. Trybunał, zgodnie z wyrokiem
Engel i inni pko Holandii […] bierze pod uwagę trzy kryteria, co ostatnio
potwierdziła Wielka Izba (por. Ezeh i Connors pko Zjednoczonemu Królestwu, ECHR 2003-10, pkt 82):
a/ zakwalifikowanie „przestępstwa” jako „karnego” według krajowego
porządku prawnego;
b/ sam charakter przestępstwa;
c/ stopień dolegliwości kary grożącej zainteresowanej osobie.

6.
Zgadzamy się z większością, że kryteria te winny być stosowane. Jednak w niniejszej sprawie kryteria pierwsze i trzecie oczywiście nie są
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spełnione. Większość oparła się w istocie na charakterze przestępstwa,
uznając, że:
a/ kary podatkowe były nakładane na podstawie ogólnych przepisów
prawnych powszechnie stosujących się do podatników, oraz że
b/ kary były odstraszające i karzące.

7.
Naszym zdaniem, te dwa aspekty nie wystarczają do stwierdzenia
„oskarżenia karnego” w znaczeniu art. 6 ust. 1.

8.
Po pierwsze, dlaczego nie można by nałożyć kar administracyjnych
(w formie kar podatkowych) na wszystkich podatników, którzy naruszają
prawo, i jakie to rozumowanie prowadzi do wniosku, że takie kary administracyjne mają charakter kryminalny?

9.
Po drugie, kary czysto administracyjne, jak też kary kryminalne mogą
mieć cel odstraszający i cel karzący. W przeszłości Trybunał doszedł już
do takiego ustalenia (por. m.in. Öztürk pko Niemcom, 21.02.1984, pkt 53;
oraz Janosevic pko Szwecji, ECHR 2002-VII, pkt 68). Przeciwnie, w sprawie Bendenoun pko Francji (24.02.1994, pkt 47), cytowanej w pkt 31
wyroku, Trybunał dokonał lepszej i, naszym zdaniem, słuszniejszej analizy, biorąc pod uwagę w dziedzinie podatkowej (której specyficzny charakter został podkreślony w wyroku Ferrazzini) kryterium czwarte, uzupełniające trzy kryteria Engel, a mianowicie fakt, że kary podatkowe były
„bardzo substancjalne”. W tymże punkcie wyroku Bendenoun Trybunał
doszedł do następującego wniosku: „Zważywszy różne aspekty sprawy,
Trybunał odnotowuje dominację tych, które mają konotację kryminalną.
Żaden z nich nie jest rozstrzygający sam w sobie, ale wzięte razem i kumulatywnie czynią one odnośny »zarzut« »kryminalnym« w znaczeniu art.
6 ust. 1, który znajduje zatem zastosowanie”. A contrario, tam, gdzie (jak
w sprawie niniejszej) to czwarte kryterium, specyficzne dla kar kryminalnych nie występuje, „konotacja kryminalna” jest znacznie zredukowana do poziomu, w którym – naszym zdaniem – art. 6 nie znajduje już
zastosowania.
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10.
Okoliczności sprawy wskazują, że sytuacja skarżącego nie może być
charakteryzowana jako kryminalna czy mająca „konotację kryminalną”. Po
pierwsze, on po prostu popełnił błędy w swojej księgowości, co spowodowało nieprawidłową wycenę podatku. Czy to musi stanowić przestępstwo
karne? To nie takie pewne. Po drugie, nałożona nań kara wynosiła 10%
ponownie wycenionej odpowiedzialności podatkowej, ok. 308 euro. Czy
rzeczywiście można to opisać jako „bardzo substancjalne” czy choćby „substancjalne”?
Mamy poważne wątpliwości.

11.
Zapewne zachodzi pewna niespójność pomiędzy dwiema liniami
orzecznictwa, które są specyficzne dla sporów podatkowych, jak na to
wskazują wyroki Bendenoun i Janosevic, stąd przekazanie jurysdykcji do
Wielkiej Izby celem rozstrzygnięcia niespójności w rozumieniu art. 30
Konwencji. Jesteśmy jednak przekonani, że linia Bendenoun była mądrzejsza oraz że w sprawie niniejszej ani trzy kryteria Engel, ani dodatkowe
czwarte kryterium z Bendenoun nie zostały spełnione, wobec czego art. 6
ust. 1 nie znajduje zastosowania.
Co więcej, niefortunnym jest rozciągać nagłówek „karny” tego postanowienia tak ekstensywnie, miast uznać, że dziedzina podatków jest dziedziną specyficzną, jak to formalnie stwierdził wyrok Ferrazzini i jak to
wynika z innych postanowień Konwencji (por. sformułowanie ust. 2 art. 1
Protokołu I).

12.
Skoro art. 6 ust. 1 nie znajduje zastosowania, z pewnością nie może
zostać naruszony. […] Co za tym idzie, nie potrzebujemy badać kwestii,
jaka powstała, skoro stwierdzamy, że art. 6 ust. 1 się nie stosuje pod jego
nagłówkiem karnym, ani rozstrzygać, czy zgodzilibyśmy się wówczas
z większością co do ustalenia, że rozprawa publiczna nie była niezbędna.
To wysoce wątpliwa – aczkolwiek hipotetyczna – kwestia.
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Częściowo odrębna opinia sędziego
Loucaidesa, do którego dołączyli się sędziowie
Zupancic i Spielmann, s. 18 i nast.
Zgadzam się z większością, że niniejsza sprawa dotyczy postępowania,
które miało charakter karny, a zatem wymagało gwarancji z art. 6 Konwencji, pod takim nagłówkiem. Nie mogę się z większością zgodzić co do
ustalenia, że z wymogu rozprawy ustnej można w tej czy w jakiejkolwiek
innej sprawie karnej zwolnić.
To pierwszy raz Trybunał stwierdza, że rozprawa ustna może nie być
wymagana w sprawie karnej. Trybunał wcześniej stwierdził, że obowiązek
odbycia takiej rozprawy nie jest absolutny w niektórych postępowaniach
cywilnych. Nie wchodząc w kwestię, czy podejście dotyczące postępowania cywilnego było usprawiedliwione, czy też nie, stosownie do sformułowań art. 6 Konwencji, muszę na wstępie podkreślić, że istnieje ogromna
różnica pomiędzy postępowaniem cywilnym a postępowaniem karnym
pod wieloma względami dotyczącymi wymogu rozprawy ustnej. Przede
wszystkim z tej racji, że postępowanie karne jest bardziej poważne niż
postępowanie cywilne i obejmuje przypisanie odpowiedzialności karnej
– będącym jej konsekwencją – stygmatem, stygmatem, który w każdym
razie istnieje, niezależnie od dolegliwości odnośnego oskarżenia karnego,
choćby była ona bardziej lub mniej poważna, zależnie od stopnia takiej
dolegliwości. Po drugie, w procesie karnym dochodzi do konfrontacji
pomiędzy z jednej strony państwem, sprawującym swoją kompetencję
wymuszania prawa karnego, a z drugiej strony jednostką(ami). Po trzecie,
wyraźne sformułowanie art. 6 co do minimalnych praw osób oskarżonych
o przestępstwo karne na podstawie art. 6 ust. 3 (c), (d) i (e) wyraźnie implikuje, że ustna rozprawa jest kategoryczną i niezbędną przesłanką słusznego procesu karnego […].
Z orzecznictwa Trybunału wynika, że – kiedykolwiek Trybunał stwierdzał, że z rozprawy można zwolnić w stosunku do postępowania karnego
na stadium apelacyjnym – zawsze czynił jasnym, że w pierwszej instancji
rozprawa musi mieć miejsce […].
Trudno mi – w kontekście rzetelnego procesu – rozróżnić, jak to uczyniła
większość w niniejszej sprawie – między przestępstwami karnymi należącymi do „twardego rdzenia prawa karnego” a innymi, które do tej kategorii

146

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

nie należą. Do której kategorii zaliczy się te przestępstwa, które nie wyglądają
na surowe, ale gdy popełnione przez recydywistę, mogą rodzić sankcje
poważne? Wierzę, że gwarancje rzetelnego procesu objęte art. 6 Konwencji
znajdują zastosowanie do wszystkich przestępstw kryminalnych […].
Zatem, skoro się (prawidłowo) ustali, że dane postępowanie jest karne,
wymóg rozprawy publicznej w nim staje się sine qua non. Brak spełnienia
tego wymogu oznacza, moim zdaniem, naruszenie art. 6 Konwencji.

18. Sprawa Intersplav pko Ukrainie,
sk. 803/02 – wyrok z 9 stycznia
2007 r.
26.
Skarżąca spółka zarzucała, że praktyka państwa dotycząca bezpodstawnej odmowy potwierdzenia jej tytułu do odpisu VAT stanowiła ingerencję w niezakłócone korzystanie z jej własności z naruszeniem art. 1
Protokołu I do Konwencji […].

30.
Trybunał wskazuje, że koncepcja „mienia” w pierwszej części art. 1 Protokołu I ma znaczenie autonomiczne, które jest niezależne od formalnej
kwalifikacji w prawie krajowym (por. Beyeler v. Italy, ECHR 2000-I, pkt
100). Zagadnieniem, które wymaga zbadania, jest to, czy okoliczności
sprawy, ujmowane jako całość, nadawały skarżącej tytuł do interesu substancjalnego chronionego przez art. 1 Protokołu I.

31.
W związku z tym Trybunał zauważa, że w niniejszej sprawie spór nie
dotyczy konkretnej sumy odpisu VAT ani rekompensaty za zwłokę, ale
ogólnego tytułu prawnego skarżącej do odpisu VAT i rekompensaty. Trybunał zauważa, że – spełniwszy kryteria i wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym – skarżąca mogła rozsądnie się spodziewać odpisu
VAT, jaki i zapłaciła w toku swej działalności handlowej, jak również
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rekompensaty za jakąkolwiek zwłokę. Choćby konkretny wniosek o odpis
VAT miał podlegać kontroli i zastrzeżeniom kompetentnych władz państwowych, relewantne przepisy Ustawy o podatku od wartości dodanej
nie wymagają uprzedniego nadzoru sądowego dla uprawomocnienia
tytułu spółki do odpisu.
Jeśli chodzi o zarzut rządu wobec wniosku osiągniętego w decyzji
o dopuszczalności, że władze podatkowe nie kwestionowały sum odpisu
VAT żądanych przez skarżącą, Trybunał zauważa, że wniosek ten był
oparty na posiadanych przezeń materiałach. Z materiałów sprawy wynika,
że władze podatkowe nie kwestionowały sum odpisu VAT płaconych skarżącej, lecz po prostu odmówiły potwierdzenia ich bez jakiegokolwiek
widomego powodu, błędnie się opierając na braku kompetencji w sprawach odpisu. Prawdą jest jednak, że przy kilku okazjach, a tylko raz z powodzeniem, władze podatkowe zgłaszały w postępowaniu sądowym zastrzeżenia wobec kalkulacji rekompensaty tytułem zwłoki w odpisie VAT
sporządzonej przez skarżacą. Nie neguje to jednak wniosku Trybunału co
do oryginalnego postępowania w sprawie odpisu VAT.

32.
Chociaż Trybunał nie widzi konieczności określania precyzyjnej treści
i zakresu odnośnego interesu prawnego, czuje się jednak usatysfakcjonowany tym, że wyżej wskazane czynniki wykazują, iż skarżąca miała interes
własnościowy uznany przez prawo ukraińskie i chroniony przez art. 1
Protokołu I (por. mutatis mutandis, Buffalo S.r.l. en liquidation v. Italy,
wk z 3.07.2003, pkt 29).

33.
Strony nie kwestionują tego, że zwłoki w odpisie VAT na rzecz skarżącej można uważać za ingerencję w prawo skarżącej do niezakłóconego
korzystania z jej mienia. Zdaniem Trybunału, sytuacja ta podpada pod
zd. I ust. 1 art. 1 Protokołu I, które ogólnie ustanawia zasadę niezakłóconego korzystania z własności (por. Buffalo, pkt 31) […].

38.
Trybunał przypomina, że państwa mają szeroki margines oceny przy
określaniu, co leży w interesie publicznym, a ustawodawstwo krajowe dys-
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ponuje szeroką dyskrecją w urzeczywistnianiu polityki społecznej i gospodarczej. Ten margines oceny nie jest jednak nieograniczony, a korzystanie
z niego podlega nadzorowi instytucji konwencyjnych (por. Lithgow and
Others v. the United Kingdom, wk z 8.07.1986, pkt 121–122). Zdaniem Trybunału, gdy władze państwowe posiadają jakąkolwiek informację o nadużyciu systemu odpisu VAT przez konkretną jednostkę, mogą one zastosować właściwe środki dla zapobiegania lub powstrzymania takich
nadużyć. Nie może jednak Trybunał zaakceptować argumentu wysuniętego przez rząd, a dotyczącego generalnej sytuacji w sferze odpisów VAT,
w braku jakichkolwiek wskazań na bezpośrednie zaangażowanie skarżącej w takie nadużywające praktyki.

39.
Trybunał odnotowuje dalej, że od kwietnia 1988 r. odpisy VAT na rzecz
skarżącej systematycznie były opóźniane. Zwłoki takie powodowane były
sytuacją, w której władze podatkowe – nie kwestionując, jak wynika z materiałów sprawy, sum odpisów VAT należnych skarżącej – stale sum tych nie
potwierdzały. Takie niedociągnięcie uniemożliwialo skarżącej odzyskanie
odnośnych sum w należnym czasie i stwarzało sytuację chronicznej niepewności. Zmuszało skarżącą do odwoływania się do sądów – regularnie,
z identycznymi roszczeniami. Zdaniem Trybunału, można uznać za rozsądne oczekiwanie, że takie odmowy zdarzą się w jednej czy kilku sprawach. W niniejszej sprawie jednak uciekanie się skarżącej do tego środka
nie przeszkadzało władzom podatkowym w kontynuowaniu ich praktyki
opóźniania płatności VAT, nawet po orzeczeniach sądowych wydawanych
na jej korzyść. Systematyczny charakter niedociągnięć władz państwowych
owocował nakładaniem na skarżącą nadmiernego ciężaru.

40.
Zatem w tych okolicznościach Trybunał uważa, że ingerencja w mienie skarżącej była dysproporcjonalna. Faktycznie, stałe zwłoki w odpisach
VAT i rekompensatach, w związku z brakiem skutecznych środków zapobiegania czy zakończenia takiej praktyki administracyjnej, jak również
stan niepewności co do czasu zwrotu jej funduszy, niweczył „słuszną równowagę” między wymaganiami interesu publicznego a ochroną prawa
do niezakłóconego korzystania z mienia. Zdaniem Trybunału, skarżąca
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ponosiła i nadal ponosi indywidualny i nadmierny ciężar (por. mutatis
mutandis, Buffalo, pkt 39). Co za tym idzie, zaistniało i nadal trwa naruszenie art. 1 Protokołu I […].

19. Sprawa Burden pko
Zjednoczonemu Królestwu,
sk. 13378/05, wyrok Wielkiej Izby
z 29 kwietnia 2008 r.
27.
Skarżące (dwie niezamężne siostry – przyp. T. J.) na podstawie art. 14
Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I, zarzucają, że – w razie śmierci
jednej z nich – żyjąca stanie w obliczu znaczącego podatku od spadku,
wobec jakiego nie stanie przeżywający w małżeństwie czy w partnerstwie
cywilnym […].

29.
Izba jednomyślnie stwierdziła, że – zważywszy na zaawansowany wiek
skarżących i wysokie prawdopodobieństwo, że jedna z nich będzie musiała
płacić podatek od spadku w razie śmierci drugiej – mogą one twierdzić, że
są odnośnym prawem bezpośrednio dotknięte […].

33.
Trybunał zauważa, że – by być zdolną do wniesienia skargi zgodnie
z art. 34 – osoba, organizacja pozarządowa lub grupa jednostek musi być
zdolna do twierdzenia, że „jest ofiarą naruszenia […] praw umocowanych
w Konwencji […]”. By twierdzić, że jest ofiarą naruszenia, osoba musi być
bezpośrednio dotknięta zarzucanym środkiem (por. Ireland v. the United
Kingdom, 18.01.1978, pkt 239–240; Eckle v. Germany, 15.07.1982, pkt 66;
Klass and others v. Germany, 6.09.1978, pkt 33). Konwencja nie przewiduje
zatem wnoszenia actio popularis co do interpretacji praw w niej umocowanych ani nie powala jednostkom zarzucać przepis prawa krajowego
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tylko dlatego, że uważa, nie będąc bezpośrednio nim dotknięta, że może
on być sprzeczny z Konwencją […].

34.
Stoi jednak otworem przed osobą zarzut, że ustawa narusza jej prawa,
w braku indywidualnego środka urzeczywistnienia, jeżeli wymaga zmiany
jej postępowania albo stwarza ryzyko jej ścigania […] albo jeśli jest członkiem kategorii osób, która jest bezpośrednio ustawodawstwem dotknięta
[…]. I tak, w sprawie Marckx skarżące, samotna matka i jej pięcioletnia „nieprawowita” córka, zostały uznane za bezpośrednio dotknięte, a więc i za
ofiary ustawodawstwa, które inter alia ograniczało prawo dziecka do dziedziczenia własności po swojej matce w razie ewentualnej śmierci matki,
ponieważ ustawa automatycznie znajdowała zastosowanie wobec wszystkich dzieci pozamałżeńskich. Przeciwnie, w sprawie Willis pko Zjednoczonemu Królestwu ryzyko pozbawienia skarżącego wdowiej renty ze
względu na płeć w przyszłej hipotetycznej dacie, ponieważ nie było
pewnym, że będzie on spełniał inne ustawowe warunki wypłacenia zasiłku
w dacie, kiedy kobieta w jego położeniu korzystałaby z takiego tytułu.

35.
W sprawie niniejszej Wielka Izba zgadza się z Izbą, że – zważywszy na
wiek skarżących, sporządzone przez nie testamenty oraz wartość własności władanej przez każdą z nich – skarżące ustaliły, iż zachodzi rzeczywiste ryzyko, iż – w niezbyt odległej przyszłości – jedna z nich będzie musiała
zapłacić substancjalny podatek od dziedziczenia własności po swojej siostrze. W tych okolicznościach skarżące zostały bezpośrednio dotknięte
przez ustawodawstwo i mogą twierdzić, że są ofiarami zarzucanego traktowania dyskryminacyjnego […].

40.
Wielka Izba zauważa, że Ustawa o prawach człowieka nie wprowadza
żadnego obowiązku władzy wykonawczej ani ustawodawstwa co do zmiany
prawa w następstwie deklaracji niezgodności oraz że, głównie z tego
powodu, Trybunał stwierdzał przy szeregu poprzednich okazji, że deklaracja taka nie może być uważana za środek skuteczny w rozumieniu art. 35
ust. 1. […] Co więcej, w sprawach […], w których skarżący twierdził, że doznał
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straty czy szkody w rezultacie naruszenia jego praw konwencyjnych,
o deklaracji niezgodności stwierdzano, że nie zapewnia skutecznego
środka, ponieważ nie jest wiążąca dla stron postępowania, w którym
została ona poczyniona i nie może stanowić podstawy dla przyznania
odszkodowania pieniężnego.

41.
Wielka Izba gotowa jest zaakceptować argument rządu, że sprawa
niniejsza może być odróżniona od sprawy Hobbs (dec. z 8.04.2003), zważywszy, że także skarżący nie zarzuca doznania już straty finansowej
w rezultacie rzekomego naruszenia Konwencji. […] Zważywszy jednak, że
jak dotąd było stosunkowo mało takich deklaracji, które stały się prawomocne, Wielka Izba zgadza się z Izbą, że przedwczesnym byłoby stwierdzanie, że postępowanie na podstawie sekcji 4 Ustawy o prawach człowieka zapewnia skuteczny środek jednostkom podnoszącym zarzut
wobec ustawodawstwa krajowego.

42.
Wielka Izba jest jednak świadoma, że zasada, iż skarżący musi najpierw
skorzystać ze środków przewidzianych przez krajowy system prawny,
zanim wniesie skargę do sądu międzynarodowego, jest ważnym aspektem mechanizmu ochrony ustanowionego przez Konwencję (por. Akdivar
and others v. Turkey, 16.09.1996, pkt 65). Europejski Trybunał Praw Człowieka miał być pomocniczym w stosunku do krajowych systemów
ochrony praw człowieka (Akdivar, pkt 65–66) i jest właściwe to, że to sądy
krajowe powinny najpierw mieć sposobność rozstrzygnięcia kwestii
zgodności prawa krajowego z Konwencją oraz że, jeżeli jednak jest następnie wnoszona skarga do Strasburga, Trybunał Europejski powinien korzystać z poglądów sądów krajowych jako będących w bezpośrednim i ciągłym kontakcie z siłami swoich krajów.

43.
Wielka Izba zgadza się z Izbą, że nie można wykluczyć, iż w jakimś czasie w przyszłości praktyka nadawania skutku deklaracjom sądów krajowych o niezgodności poprzez zmianę ustawodawstwa będzie tak pewna,
że wskaże, iż sekcja 4 Ustawy o prawach człowieka ma być interpretowana
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jako nakładająca wiążące zobowiązanie. W tych okolicznościach – za
wyjątkiem sytuacji, w których skuteczny środek wymaga odszkodowania
w związku ze stratą lub szkodą z przeszłości spowodowaną naruszeniem
Konwencji – od skarżących wymagałoby się najpierw wyczerpania tego
środka przed wniesieniem skargi do Trybunału […].

46.
Izba odrzuciła argument rządu, m.in. opierający się na wyroku Marckx,
że art. 1 Protokołu I nie znajduje zastosowania, ponieważ nie ma na podstawie tego artykułu prawa do nabycia mienia. Izba zauważyła, że skarżące zarzucały nie to, że nie mogły nabyć własności, jak w sprawie Marckx, lecz to że przeżywająca spośród nich miałaby zapłacić podatek od
własności istniejącej, którą one wspólnie władały […]. Ponieważ obowiązek płacenia podatków od własności istniejącej wchodzi w zakres art. 1
Protokołu I, znajduje zastosowanie art. 14 […].

58.
Wielka Izba zauważa, że art. 14 uzupełnia inne substancjalne postanowienia Konwencji i Protokołów do niej. Nie ma on istnienia niezawisłego,
ponieważ rodzi skutki jedynie w relacji z „korzystaniem z praw i wolności”
gwarantowanych tymi postanowieniami. Stosowanie art. 14 nie musi
zakładać naruszenia jednego z substancjalnych praw gwarantowanych
przez Konwencję. Wystarczy, że fakty sprawy wchodzą „w zakres” jednego
lub więcej konwencyjnych artykułów (por. Stec and others v. the United
Kingdom, dec., ECHR 2005-X, pkt 39).

59.
Opodatkowanie co do zasady stanowi ingerencję w prawo gwarantowane przez ust. 1 art. 1 Protokołu I, ponieważ pozbawia ono zainteresowaną osobę mienia, mianowicie sumy pieniędzy, która musi być zapłacona. Chociaż ingerencja ta generalnie jest usprawiedliwiona na podstawie
ust. 2 tego artykułu, który wyraźnie przewiduje wyjątek dotyczący płatności podatków lub innych składek, zagadnienie wchodzi jednak w zakres
kontroli Trybunału, ponieważ prawidłowe stosowanie art. 1 Protokołu I
podlega jego nadzorowi (por. Orion-Breclaw S.R.O. pko Czechom, dec.
z 13.01.2004). Ponieważ zarzut skarżących dotyczy wymogu płacenia
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przez żyjącą siostrę podatku od własności dziedziczonej po zmarłej siostrze, Wielka Izba uważa, że zarzut ten wchodzi w zakres art. 1 Protokołu
I oraz że zatem art. 14 znajduje zastosowanie.

60.
Trybunał w swoim orzecznictwie ustalił, że po to, by zrodziło się zagadnienie na podstawie art. 14, musi zaistnieć odmienność traktowania osób
w relewantnie podobnych sytuacjach (por. D.H. i inni pko Czechom, ECHR
2007-IV, pkt 175). Taka odmienność traktowania stanowi dyskryminację,
jeżeli nie ma obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia; innymi słowy,
jeśli nie kieruje się celem prawowitym albo jeśli nie ma rozsądnego stosunku
proporcjonalności pomiędzy użytymi środkami a realizowanym celem.
Umawiające się Państwo korzysta z marginesu w ocenie, czy i w jakim zakresie odmienności w skądinąd podobnych sytuacjach usprawiedliwiają
odmienne traktowanie i margines ten jest zazwyczaj szeroki, gdy chodzi
o ogólne środki strategii gospodarczej lub społecznej (por. Stec, pkt 51–52).

61.
Skarżące twierdzą, że z punktu widzenia podatku od dziedziczenia
znajdują się w relewantnie podobnym czy analogicznym położeniu jak
współmieszkające związki małżeństwa lub partnerstwa cywilnego. Rząd
jednak twierdzi, że nie ma prawdziwej analogii, ponieważ skarżące związane są raczej urodzeniem, a nie decyzją zawarcia formalnej relacji uznanej przez prawo.

62.
Wielka Izba rozpoczyna wskazaniem, że relacja pomiędzy rodzeństwem ma charakter jakościowo odmienny od relacji pomiędzy związkami małżeńskimi czy homoseksualnymi partnerami cywilnymi na podstawie brytyjskiej ustawy o partnerstwie cywilnym. Samą istotą związku
pomiędzy rodzeństwem jest pokrewieństwo, podczas gdy jedną z cech
określających małżeństwo czy związek partnerski jest to, że są one zakazane do członków ścisłej rodziny (por. B. and L. pko Zjednoczonemu Królestwu, dec. z 29.06.2004). Fakt, że skarżące postanowiły mieszkać razem
w swoim dorosłym życiu, jak czyni to wiele związków małżeństwa czy
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partnerstwa cywilnego, nie zmienia tej istotnej odmienności pomiędzy
dwoma typami relacji.

63.
Co więcej. Wielka Izba zauważa, że już stwierdzała, że małżeństwo
nadaje status specjalny osobom, które je zawierają. Korzystanie z prawa do
zawarcia małżeństwa chronione jest przez art. 12 Konwencji i rodzi konsekwencje społeczne, osobiste i prawne (por. B. and L., pkt 34). W sprawie
Shackell Trybunał stwierdził, że sytuacja małżeńskich i heteroseksualnych
pozamałżeńskich wspólnie mieszkających związków nie jest analogiczna
z punktu widzenia zasiłków dla tych żyjących, ponieważ „małżeństwo
pozostaje instytucją, która jest szeroko akceptowana jako nadająca szczególny status osobom, które je zawierają”. Wielka Izba uważa, że pogląd ten
nadal jest prawdziwy.

64.
Od czasu wejścia w życie Ustawy o partnerstwie cywilnym w Zjednoczonym Królestwie związek homoseksualny także może wejść w relację
prawną, która według Parlamentu – na ile się da – ma odpowiadać małżeństwu.

65.
Jak w przypadku małżeństwa, Wielka izba uważa, że prawne konsekwencje partnerstwa cywilnego na podstawie Ustawy z 2004 r., które
związki wyraźnie i świadomie postanawiają zawrzeć, ustawia te typy relacji poza innymi formami współzamieszkiwania. Nie długość czy wspierający charakter relacji są określające, lecz istnienie zobowiązania publicznego, pociągającego zbiór praw i obowiązków o charakterze kontraktowym.
Jak nie może być analogii pomiędzy związkami małżeństwa czy partnerstwa cywilnego, z jednej strony, a heteroseksualnymi czy homoseksualnymi związkami, które postanawiają mieszkać razem, ale nie stają się
mężem i żoną czy partnerami cywilnymi, z drugiej strony, brak takiego
prawnie wiążącego porozumienia, pomimo długotrwałości, fundamentalnie odróżnia je od sytuacji związku małżeństwa czy partnerstwa cywilnego. W ten pogląd nie godzi fakt, że państwa członkowskie przyjęły paletę
odmiennych norm sukcesji pomiędzy żyjącymi w małżeństwie, partner-
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stwie cywilnym a relacjami ściśle rodzinnymi i – podobnie – przyjęły
różne polityki co do przyznawania zwolnienia od podatku od dziedziczenia w stosunku do różnych kategorii przeżywających; co do zasady, państwo zachowuje swobodę stanowienia odmiennych norm w dziedzinie
polityki opodatkowania.

66.
Zatem, konkludując, Wielka Izba uważa, że skarżące, jako współmieszkające siostry, nie mogą być porównywane z punktu widzenia art. 14 do
związku małżeństwa czy partnerstwa cywilnego. Wynika stąd, że nie doszło
do dyskryminacji, a zatem nie było naruszenia art. 14, w związku z art. 1 Protokołu I […].

Zbieżna opinia s. Bratza, s. 24
Wielka Izba doszła do takiego samego wniosku jak Izba, ale nieco
odmienną drogą. […] Izba pozostawiła otwartą kwestię, czy skarżące, jako
rodzeństwo, mogą twierdzić, że znajdują się w analogicznym położeniu
jak związek małżeństwa czy partnerstwa cywilnego, twierdząc, że odmienność traktowania była rozsądnie i obiektywnie usprawiedliwiona, zważywszy na szeroki margines oceny, z jakiego korzystają państwa w dziedzinie
opodatkowania. Wielka Izba wolała oprzeć swoją decyzję na braku analogii pomiędzy osobami, które zawierają prawnie wiążące małżeństwo czy
układ partnerstwa cywilnego, z jednej strony, a osobami, takimi jak skarżące, które znajdują się w długoterminowej relacji współzamieszkiwania,
z drugiej strony.
Chociaż w pełni podzielam pogląd większości Wielkiej Izby, iż nie doszło
do naruszenia art. 14 Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I, nadal mam
preferencję dla rozumowania Izby w dochodzeniu do tego wniosku.

Zbieżna opinia s. Davida Thor Bjorgvinssona,
s. 25 i nast.
Zgadzam się z większością w ustaleniu, iż nie doszło do naruszenia art.
14 Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I. Preferuję jednak odmienne
rozumowanie.
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Przy stosowaniu art. 14 w istocie odpowiedzieć trzeba na dwie kwestie:
po pierwsze, czy zachodzi odmienność traktowania osób w relewantnie podobnych lub analogicznych sytuacjach; po drugie, jeśli tak jest, czy
odmienność traktowania jest usprawiedliwiona.
Większość w pkt 62–65 wyroku stwierdziła, że współmieszkających
sióstr nie można porównywać z punktu widzenia art. 14 Konwencji ze
związkami małżeństwa czy partnerstwa cywilnego. Nie znajdują się zatem
one w relewantnie podobnych czy analogicznych sytuacjach i do żadnego naruszenia art. 14 nie doszło.
Rozumowanie większości […], moim zdaniem, ma tę wadę, że opiera
się na porównywaniu czynników o odmiennym charakterze, które z logicznego punktu widzenia nie są porównywalne. W znacznym zakresie opiera
się to na odniesieniu się do specyficznych ram prawnych, które znajdują
zastosowanie do związków małżeńskich i związków partnerstwa cywilnego, ale które – na podstawie aktualnego ustawodawstwa – nie stosują
się do współzamieszkujących sióstr. Jednakże, chociaż w ścisłym sensie
zarzut dotyczy jedynie odmienności traktowania w kontekście podatku
od dziedziczenia, w szerszym kontekście odnosi się on w istocie do faktów, że odmienne normy znajdują zastosowanie oraz że pokrewieństwo
między skarżącymi uniemożliwia im zawarcie prawnie wiążącego porozumienia podobnego do małżeństwa lub partnerstwa cywilnego, co otworzyłoby zastosowalność ram prawnych do nich, w tym relewantnych
przepisów prawa dotyczących podatku od spadku.
Wierzę, że w takich okolicznościach jakiekolwiek porównywanie relacji między skarżącymi, z jednej strony, oraz relacji w związkach małżeńskich i związkach partnerstwa cywilnego, z drugiej strony, powinno
unikać specyficznego odwoływania się do zastosowalnych odmiennych
ram prawnych, a skupiać się powinno jedynie na substancjalnych czy
materialnych różnicach w charakterze relacji jako takiej. Mimo istotnych
odmienności, głównie co do seksualnego charakteru relacji w związkach
małżeńskich i związkach partnerstwa cywilnego, gdy chodzi o decyzję
o współzamieszkiwaniu, bliskość więzi osobistej i najbardziej praktyczne
aspekty życia codziennego oraz sprawy finansowe, relacja między skarżącymi w niniejszej sprawie ma – generalnie oraz z punktu widzenia
w szczególności zwolnienia od podatku od spadku – więcej wspólnego
niż odmiennego z relacją w związkach małżeńskich lub związkach
partnerstwa cywilnego. Pomimo tego faktu, prawo zakazuje im zawarcia
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porozumienia podobnego do małżeństwa czy partnerstwa cywilnego i skorzystania z zastosowalnych norm, w tym z dotyczących podatku od
spadku. Skoro tak, nie jestem przekonany co do tego, że relacja między
skarżącymi jako współzamieszkującymi siostrami nie może być porównywana ze związkami małżeństwa czy partnerstwa cywilnego, z punktu
widzenia art. 14 Konwencji. Przeciwnie, zachodzi tu odmienność traktowania osób w sytuacjach, które są faktycznie w znacznym zakresie
podobne czy analogiczne.
Powstaje tedy kwestia, czy odmienność traktowania jest obiektywnie
i rozsądnie usprawiedliwiona. W substancji zgadzam się z rozumowaniem z pkt 59–71 wyroku Izby […], mianowicie, że odmienność traktowania z punktu widzenia przyznawania zwolnień od podatku od spadku była
rozsądnie i obiektywnie usprawiedliwiona.
W tym aspekcie trzeba mieć na względzie, że instytucja małżeństwa
jest ściśle związana z ideą rodziny, składającej się z mężczyzny i kobiety
oraz ich dzieci, jako jednym z kamieni węgielnych struktury społecznej
w Zjednoczonym Królestwie, jak też w innych państwach członkowskich
Rady Europy. W oparciu o to założenie, całość ram norm prawnych,
zarówno o charakterze prywatnym, jak i publicznym, przez długi czas istniała. Normy te dotyczą ustanowienia małżeństwa oraz wzajemnych praw
i obowiązków małżonków o charakterze osobistym i finansowym (w tym
dziedziczenia) oraz w relacji z ich dziećmi, jak też podatków (w tym
podatku od spadku), zabezpieczenia społecznego itd. Zastosowalność
tych norm i podobnych unormowań w wielu państwach członkowskich
stopniowo, krok za krokiem, w większości z inicjatywy ustawodawstwa
w tych krajach, była rozciągana na relacje inne niż te tradycyjnie traktowane
jako małżeństwo w sensie formalnoprawnym, a mianowicie na związki
partnerstwa cywilnego (w tym jednostek tej samej płci), a przez to ustawodawca odpowiadał na nowe realia społeczne oraz zmieniające się wartości
moralne i społeczne. Istotne jest jednak mieć na względzie, że każdy i jakikolwiek krok w tym kierunku, pozytywny z punktu widzenia równych
praw, potencjalnie ma ważne i dalekosiężne konsekwencje dla społecznej
struktury społeczeństwa, jak też konsekwencje prawne, mianowicie dla
systemów zabezpieczenia społecznego i podatkowych w odnośnych
krajach. Z tego właśnie powodu, że nie jest rolą tego Trybunału podejmować inicjatywę w tym względzie oraz nakładać na państwa członkowskie obowiązek dalszego rozciągania zastosowalności tych norm bez
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jasnego postrzegania konsekwencji, jakie może to mieć w różnych państwach członkowskich. Moim zdaniem powinno należeć do marginesu
oceny państwa pozwanego rozstrzyganie, kiedy i w jakim zakresie trzeba
to uczynić.

Opinia odrębna s. Zupancica, s. 27 i nast.
Głosowałem na rzecz stwierdzenia naruszenia w niniejszej sprawie
z powodów, które mają niewiele wspólnego z polityką i wartościami, a kierują się logiką formalną. Innymi słowy, stanowisko większości jest logicznie niespójne. Najprostszym sposobem wyjaśnienia tego jest stwierdzenie, że tam, gdzie osoba w pewnych sytuacjach powiedziała A., logicznie
wymaga się od niej, by powiedziała następnie B. W niniejszej sprawie problemem oczywistym jest dyskryminacja dotycząca zwolnienia z podatku
od dziedziczenia dwu niezamężnych sióstr, które przez wiele lat żyły
razem w tym samym gospodarstwie domowym. Zbliżając się do wieku
starczego, chciały skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadku, zważywszy, że zwolnienie takie było przyznawane przez ustawodawstwo
Zjednoczonego Królestwa innym związkom żyjącym w tym samym gospodarstwie domowym.
Prowadzi to nas prosto do medias res prawa podatkowego. Polityki stosowane wobec opodatkowania są oczywiście bardzo ważne, ponieważ
dostarczają bodźców finansowych pewnym wyborom, jakich ludzie chcą
poczynić. Tak np., gdyby istniała polityka prawodawcy dla troski o heteroseksualne małżeństwo, byłoby logicznym, że ustawodawca udzieli pewnych kredytów, korzyści i bodźców podatkowych na rzecz związków żyjących razem, niezależnie od tego, czy mają one dzieci, czy też nie. Jeżeli
ustawodawstwo chce się troszczyć o rodzenie dzieci, udzieli takich
samych inicjatyw podatkowych jedynie na rzecz związków żyjących
razem i mających dzieci. Jeśli ustawodawstwo chce zniechęcać do rozwodów, przyzna takie korzyści związkom pozostającym razem.
Co do rozsądnych celów, którymi takie bodźce mają się kierować,
mogą one być wyjawione przez prawodawcę albo nie. Ale jeżeli zostały
one w pełni ujawnione, to nie oznacza, że są one całkowicie przewidywalne. Takie bodźce podatkowe działają wespół z wieloma innymi czynnikami, w tym z wieloma innymi bodźcami i antybodźcami podatkowymi. W każdym razie polityka podatkowa jest polityką gospodarczą, ale też
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w ukryciu jest ona polityką społeczną. Tak np. opodatkowanie progresywne silnie wyrównuje czynnik ekonomiczny, rozwiązując wiele niewygodnych aspektów stratyfikacji społecznej.
Co do polityki podatku od spadku czasem są stosowane rozwiązania
radykalne, tak np. skrajnie wysoki podatek od spadku może wskazywać na
preferowanie przez prawodawcę bogactwa raczej zarobionego niż dziedziczonego. Jak by to nie było, polityka podatku od spadku nie jest prostym
linearnym wyborem podejmowania decyzji. Jest ona integralną częścią
złożonej tkanki decyzji ekonomicznych, które silnie wpływają na podział
bogactwa, a zatem na całą strukturę społeczną.
Zanim przejdę do kwestii dyskryminacji, wskażę, że termin „dyskryminacja” po prostu oznacza powodowanie i ustalanie różnic. Znaczenie takie
wynika również z łacińskiego discriminare. Wszelkie podejmowanie decyzji we wszystkich trzech branżach władzy dotyczy ustanawiania i wymuszania rozmaitych decyzji dla rozmaitych sytuacji. W tym sensie nie ma
niczego złego w „dyskryminowaniu”, chyba że „specyficzne ustanowienie
różnic” należy do tego, co w prawie konstytucyjnym nazywamy „klasą
podejrzaną”, jak klasy taksatywnie wyliczone w art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Innymi słowy, gdzie płeć, rasa, kolor skóry, język,
religia, poglądy polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, status mniejszościowy, majątek, status urodzenia bądź inny wchodzą w grę, dyskryminacja co do zasady jest zakazana. Te klasy podejrzane,
co warto wskazać, stanowią po prostu wyjątki od generalnej normy, która
pozwala na wszelkiego rodzaju zróżnicowane podejmowanie decyzji na
rzecz innych klas nie-podejrzanych. Zakaz dyskryminacji – wymuszania
rozróżnienia – stanowi więc wyjątek raczej, a nie regułę.
Gdy chodzi o klasy podejrzane, nie oznacza to, że dyskryminacja jest
zakazana kategorycznie. Oznacza to raczej, że w ramach tych klas dyskryminacja jest dozwolona poprzez zastosowanie testów równej
ochrony, proporcjonalności i rozsądności. Nawet w obrębie klas podejrzanych dyskryminacja może być dopuszczalna, jeżeli cel realizowany
przez dyskryminację jest wystarczająco nieodparty oraz jeżeli prawo
bądź inna badana decyzja racjonalnie się odnosi do tego wystarczająco
ważnego interesu.
Jasne, że niektóre kategorie z art. 14, np. rasa czy pochodzenie narodowe, wymagają najściślejszego testu kontrolnego. Na podstawie takiego
testu decyzja (lub prawo leżące u jej podłoża) byłaby podtrzymana jedynie,
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gdyby była ona dogodnie skrojona, by służyć nieodpartemu interesowi
państwa. Gdy chodzi o płeć czy nieprawowite urodzenie, domniemywałoby się nieważności decyzji na podstawie bezpośredniego testu, chyba że
substancjalnie odnosiłoby się to do wystarczająco ważnego interesu.
Najłagodniejszy test proporcjonalności (rozsądności) stosowany jest
do spraw społecznych i ekonomicznych, takich jak w sprawie niniejszej.
Tutaj test bada, czy odnośne ustawodawstwo racjonalnie się odnosi do
prawowitego interesu rządowego. Innymi słowy, istnieje kwestia, czy brak
przyznania zwolnienia z podatku dwu siostrom Burden racjonalnie się
odnosi do prawowitego interesu rządowego.
Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że rząd ma prawowity interes
w gromadzeniu pieniędzy z podatków płaconych przez podatników. To
samo dotyczy podatku od spadku płatnego po śmierci osoby, której majątek podlega opodatkowaniu przy okazji przekazywania go poprzez dziedziczenie na rzecz innej osoby. Jaki jest prawowity interes rządu przy tego
rodzaju opodatkowaniu?
Trudno utrzymywać, że istnieje coś z natury prawowitego w opodatkowywaniu transferu majątku po śmierci jednostki. Tak np. można twierdzić, że państwo dodaje zniewagę do szkody, opodatkowując majątek
pozostawiany bliskim żyjącym. W tym sensie można wyobrazić skalę
opodatkowania, która byłaby progresywna w pozytywnej korelacji z relatywnym dystansem między zmarłym a żyjącym krewnym. Ale jest to jeden
z aspektów podatku od spadku, wskazujący, jak wątpliwym co do zasady
jest opodatkowanie spadku.
Zatem gdy chodzi o rozróżnienie miedzy różnymi klasami w kontekście opodatkowania spadku, jest wyjątkowo trudno utrzymywać, że traktowanie jednej klasy preferencyjnie w stosunku do drugiej racjonalnie się
odnosi do jakiegokolwiek prawowitego interesu rządowego. Skoro akceptujemy opodatkowanie spadku jako coś normalnego, rozróżnienie między
rozmaitymi klasami w kontekście opodatkowania spadku staje się rozstrzygające.
Jeśli rząd postanowił nie opodatkowywać związków małżeńskich, stanowi to punkt wyjścia dla podejrzewania dyskryminacji w naszym przypadku. Rząd może rozsądnie utrzymywać, że ścisła relacja związku stanowi wystarczający powód dla zwolnienia od podatku. Zatem, innymi
słowy, ci, którzy nie są w małżeństwie, nie mają a priori tytułu do zwolnienia od podatku. Rozcinające kryterium jest jasne.
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Jednakże, gdy rząd postanawia rozciągnąć ten przywilej na inne typy
związku, to czarno-białe rozróżnienie podlega złamaniu, a drzwi się otwierają na kwestię, czy negowanie przywileju podatkowego innym typom
związku jest racjonalnie odniesione do prawowitego interesu rządowego.
Większość zajmuje się tymi kwestiami w pkt 62–65. W pkt 62 wyroku
większość wskazuje: „Relacja między rodzeństwem ma jakościowo
odmienny charakter od relacji w związkach małżeńskich oraz między
homoseksualnymi partnerami cywilnymi na podstawie ustawy Zjednoczonego Królestwa o partnerstwie cywilnym. Samą istotą związku w rodzeństwie jest pokrewieństwo, podczas gdy jedną z cech definiujących małżeństwo czy związek partnerstwa cywilnego jest to, że są one zakazane dla
bliskich członków rodziny”.
Pytam w tym względzie, czy pokrewieństwo jest mniej ważne od relacji
pomiędzy partnerami małżeńskimi lub cywilnymi? Oczywiście, jakość
pokrewieństwa jest odmienna od relacji seksualnej, ale to nie ma wpływu
na bliskość odnośnych osób.
Można by odwrócić argumentację i np. powiedzieć, że „krewne” identyczne bliźnięta są bardziej bliskie genetycznie i pod innymi względami,
niż ktokolwiek mógłby być, ponieważ w rzeczywistości są klonami. A gdyby
siostry Burden były identycznymi bliźniętami, nie miałyby tytułu do
takiego samego zwolnienia […]. Co więc znaczy odmienność jakościowa
powoływana przez większość? Czy to seks wzajemny zapewnia racjonalną
relację z punktu widzenia prawowitego interesu rządowego?
W pkt 63 wyroku Wielka Izba wyraża pogląd, że małżeństwo nadaje status szczególny osobom je zawierającym. Analiza pkt 63 miałaby wykazać,
że większość nie uważa argumentów z pkt 62 za wystarczająco przekonujące, innymi słowy, większość czuje, że musi dodać, ex abundante cautela,
ów „szczególny charakter” małżeństwa jako kontraktu. Gdyby kontrakt nie
był wyraźny, konsekwencje prawne z niego by nie wynikały. Ale ta
argumentacja także jest pozorna – nawet jeżeli nie postrzegamy małżeństwa common law za zjawisko historyczne, w którym konsensualne
współzamieszkiwanie, nawet na podstawie prawa kanonicznego, nadaje
wszelkie prawa i obowiązki danemu związkowi. Dalsze odwoływanie się
do odmiennych rozwiązań w różnych państwach członkowskich jest irrelewantne – ponieważ przynajmniej niektóre z nich postrzegają współzamieszkiwanie jako kwestię faktyczną z konsekwencjami prawnymi równoważnymi z wyraźnym małżeństwem – zmusza większość do odwołania
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się do ostatecznego ratunku, gdy powiada (pkt 65): „W pogląd ten nie godzi
fakt, że – jak zauważono w pkt 26 – państwa członkowskie przyjęły paletę
odmiennych unormowań sukcesji między żyjącymi w małżeństwie, partnerstwie cywilnym a osobami w bliskiej relacji rodzinnej, i podobnie też
przyjęły różne polityki, jeśli chodzi o przyznawanie zwolnienia z podatku
od spadku różnym kategoriom żyjących; co do zasady państwa zachowują swobodę kierowania się różnymi normami w dziedzinie polityki
opodatkowania”.
To ostatnie odwołanie się do marginesu oceny powoduje sztuczność
wszelkiej innej argumentacji.
Logika, „jeżeli powiedziałeś A., powinieneś powiedzieć także B.”, którą
przywołałem na początku tej opinii odrębnej, jest wyraźnie powtórzona w pkt
53 wyroku Stec i inni: „Jeżeli państwo postanawia stworzyć schemat korzyści, musi uczynić to w sposób, który da się pogodzić z art. 14 Konwencji”.
A priori nie wymaga się od państwa tworzenia korzyści, w tej sprawie –
pozamałżeńskich zwolnień od podatku. Jeżeli jednak państwo decyduje się
rozciągnąć zwolnienie z podatku na grupę pozamałżeńską, powinno
zachować przynajmniej minimum rozsądności, nie stosując tej korzyści
wobec innych grup ludzi w relacji podobnej czy nawet ściślejszej bliskości.
Wierzę, że postrzeganie pokrewieństwa jako przeszkody jest po prostu
arbitralne.

Opinia odrębna s. Borrego, s. 31 i nast.
[…] nie mogę zgodzić się z podejściem większości, ponieważ – moim
zdaniem – wyrok nie zajmuje się problemem podniesionym w tej sprawie.
Zarzut wyrasta z faktu, że skarżące nie mają tytułu do zwolnienia z podatku
od spadku. To dwie siostry, które „mieszkały razem w stabilnej, wiernej
i wzajemnie wspierającej relacji, przez całe swoje życie”, a nie są zdolne
zawrzeć partnerstwa cywilnego, co prawnie uniemożliwia Ustawa o partnerstwie cywilnym z 2004 r., na podstawie której zwolnienia mogą się
domagać jedynie rozważane w niej związki homoseksualne.
„Zwolnienie z podatku od spadku na rzecz związków małżeństwa czy
partnerstwa cywilnego […] kieruje się celem prawowitym”. Po zbadaniu
tego celu Izba, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, przeszła do oceny,
„czy użyte środki były proporcjonalne do realizowanego celu”. Większość
Izby przyjęła pogląd, że „nie można powiedzieć, jakoby Zjednoczone Kró-
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lestwo przekroczyło przyznany mu szeroki margines oceny oraz że różnica
traktowania w kontekście przyznawania zwolnienia z podatku od dziedziczenia była rozsądnie i obiektywnie usprawiedliwiona z punktu widzenia
art. 14 Konwencji” (pkt 61).
Wyrok izby został przyjęty przez 4 sędziów; 3 wyrazili swój brak zgody
w 2 opiniach odrębnych. W pierwszej z tych opinii ss. Bonello i Garlicki
stwierdzili: „Większość wydaje się zgadzać, że zaistniała sytuacja marginalna czy indywidualny przypadek «widomej trudności czy niesprawiedliwości» (pkt 60) w stosunku do skarżących. Nam się jednak wydaje, że tym,
czego brakuje w stanowisku większości, jest pełne wyjaśnienie, dlaczego
i w jakim sposób niesprawiedliwość taka może zostać usprawiedliwiona.
Samo odwołanie się do marginesu oceny nie wystarcza”. […] Władze Zjednoczonego Królestwa (pkt 19–20) oraz wyrok Izby wyraźnie i wyraziście
uznają niesprawiedliwość wynikającą z braku zapewnienia zwolnienia
z podatku od spadku w przypadku bliskich relacji, jak relacja skarżących. Ta
okoliczność została całkowicie zignorowana w wyroku Wielkiej Izby.
Kwestia marginesu oceny państwa i jego granic, która znajduje się
w rdzeniu sprawy i którą jako taką zajmował się wyrok Izby, zupełnie znikła z wyroku Wielkiej Izby.
Większość Wielkiej Izby utrzymuje, że istnieją dwie różnice pomiędzy
relacją skarżących a relacją dwóch partnerów cywilnych: pierwsza to
pokrewieństwo sióstr, a druga to prawnie wiążący charakter partnerstwa
cywilnego. Co za tym idzie, większość uważa, że ponieważ te dwie sytuacje nie są porównywalne, przeto nie dochodzi do dyskryminacji.
Ale kto kwestionował istnienie relacji pokrewieństwa między dwiema siostrami albo status prawny partnerstwa cywilnego? Nikt. To są dwa fakty, co do
których nie ma nieporozumienia. Próba oparcia sprawy na niespornych faktach to najlepszy przykład okólnego czy zgoła koncentrycznego argumentu.
Strony przed Trybunałem, Izba, która jako pierwsza badała sprawę,
panel 5 sędziów, ja sam oraz – jak myślę – wszyscy ci, którzy są sprawą
zainteresowani, uważają, że to „poważna kwestia dotycząca interpretacji […] Konwencji” (art. 43 ust. 2 Konwencji), którą Wielka Izba powinna
w niniejszej sprawie rozstrzygnąć, jest bardzo prosta: czy przyznanie bądź
brak przyznania zwolnienia z podatku od spadku związkom tej samej płci
w partnerstwie cywilnym, ale nie skarżącym siostrom, które również są
związkiem tej samej płci, stanowi środek proporcjonalny w stosunku do
realizowanego celu prawowitego.

164

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Moim zdaniem, uchylając się od udzielenia odpowiedzi na zarzut przed
Trybunałem, większość Wielkiej Izby wykazała brak poszanowania dla
precedensu Wielkiej Izby wyrażonego następująco: „Chociaż Protokół I
nie obejmuje prawa do otrzymywania płatności zabezpieczenia społecznego jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli państwo postanawia stworzyć schemat korzyści, musi to uczynić w sposób, który da się pogodzić z art. 14”
(por. Stec i inni, pkt 55 in fine).
Ten wyrok Wielkiej Izby niewątpliwie będzie opisywany jako politycznie poprawny. Uważam jednak, że nie został on podjęty zgodnie z art. 43
Konwencji, ponieważ Wielka Izba, zamiast starać się wyjaśnić odmienność traktowania w celach podatkowych pomiędzy dwoma typami wspomnianego związku, wolała nie wskazywać powodów i ograniczyła się do
opisu faktów, mówiąc np., że dwie siostry są związane pokrewieństwem
bądź że partnerstwo cywilne rodzi konsekwencje prawne. Fakt, że Wielka
Izba nie udzieliła odpowiedzi skarżącym, dwóm starszym paniom, napełnia mnie wstydem, ponieważ zasługiwały one na odmienne podejście.
Chciałbym zakończyć Horacym, który napisał Ars Poetica: „parturient
montes, nascetur ridiculus mus”.

20. Sprawa „Bulves” AD pko Bułgarii,
sk. 3991/03 – wyrok z 22 stycznia
2009 r.
33.
Skarżąca spółka zarzucała na podstawie art. 1 Protokołu I, że – mimo
pełnego przestrzegania przez nią obowiązków sprawozdawczych związanych z jej VAT – władze krajowe pozbawiły ją jej prawa do odpisu zapłaconego VAT od otrzymanych towarów, ponieważ jej dostawca spóźniał się
z wykonaniem jego własnych zobowiązań dotyczących sprawozdawczości VAT. Co więcej, w rezultacie odmowy dopuszczenia wspomnianego
odpisu, skarżąca spółka niesprawiedliwie musiała wpłacić po raz drugi,
tym razem bezpośrednio do Budżetu Państwa, na podstawie wyceny
podatków, wraz z odsetkami […].
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53.
Trybunał przypomina swoje ustalone orzecznictwo, mocą którego skarżący może zarzucać naruszenie art. 1 Protokołu I jedynie tak dalece, jak
dalece inkryminowane decyzje dotyczą jego „mienia” w znaczeniu tego
postanowienia. „Mieniem” może być albo „mienie istniejące”, albo dobra,
w tym roszczenia, w kontekście których skarżąca może twierdzić, że ma
przynajmniej „prawowitą ekspektatywę” uzyskania efektywnego korzystania z prawa własnościowego. Przeciwnie, nadzieja uznania prawa własnościowego , z którego nie można było efektywnie korzystać, nie może być
uznana za „mienie” w znaczeniu art. 1 Protokołu I, ani nie może być roszczeniem warunkowym, które upada w rezultacie braku spełnienia warunku
(por. Kopecky v. Slovakia, ECHR 2004-IX, pkt 35; Prince Hans-Adam II of
Liechtenstein v. Germany, ECHR 2001-VIII, pkt 82 i 83; oraz Gratzinger and
Gratzingerova v. the Czech Republic, ECHR 2002-VII, pkt 69).

54.
Trybunał zauważa, że w niniejszej sprawie prawo domagania się odpisu
VAT powstało dla skarżącej spółki, gdy VAT płacony przy nabyciu przekraczał VAT uzyskiwany przy sprzedaży. By korzystać z prawa do odpisu, skarżąca spółka w pełni przestrzegała swych zobowiązań na podstawie Ustawy
o VAT: a/ zapłaciła VAT przy dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez dostawcę; b/ wprowadziła dostawę do swych ksiąg za sierpień
2000 r.; oraz c/ wprowadziła to do zwrotu VAT za ten okres. Uczyniła więc
wszystko, co było w jej mocy, na podstawie obowiązującego ustawodawstwa, celem uzyskania prawa do odpisu VAT.

55.
Trybunał odnotowuje jednak argument rządu, że to nie wystarczało dla
stworzenia dla skarżącej spółki tytułu do odpisu VAT w związku z odnośną
dostawą, ponieważ nie wszystkie warunki dz. 63 Ustawy o VAT zostały
spełnione. W szczególności, po przeprowadzeniu badania dostawcy przez
władze podatkowe ustaliły one rozbieżność, która przywiodła je do wniosku, że żaden VAT nie był związany z dostawą w sierpniu 2000 r., i odmówiły one uznania prawa spółki skarżącej do odpisu VAT. Co za tym idzie,
prawo do odpisu VAT nie stanowiło „istniejącego mienia” skarżącej spółki.

166

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

56.
Trybunał odnotowuje dalej, że – wchodząc w relację kontraktową
z dostawcą, co dla obu stron rodziło konsekwencje podatkowe – skarżąca
spółka milcząco się zgodziła na sytuację, w której prawo do odpisu VAT zależało od działań rzeczonego dostawcy. Trybunał jednak zauważa, że normy
rządzące systemem opodatkowania VAT – w tym warunki rejestracji, opłaty,
zwroty, wyjątki, odpisy i ponowne zwroty – były ustalane i regulowane
wyłącznie przez państwo. W rezultacie norm nakładanych przez państwo
skarżąca spółka miała ograniczony bądź żaden wybór znajdujących zastosowanie norm VAT. Nie można zatem przyjmować, że wchodząc w układ kontraktowy ze swoim dostawcą zgodziła sie na jakieś konkretne normy VAT,
które miały później negatywny wpływ na jej pozycję podatkową.

57.
W świetle powyższego, Trybunał uważa, że – na ile skarżąca spółka
wypełniła w pełni i w terminie ustalone przez państwo normy VAT, a nie
dysponuje ona środkami wymuszenia ich przestrzegania przez jej
dostawcę i nie ma wiedzy o jego brakach w tym zakresie – może ona prawowicie spodziewać się skorzystania z jednej z głównych norm systemu
opodatkowania VAT poprzez dopuszczenie jej do odpisu VAT zapłaconego
dostawcy. Co więcej, dopiero po złożeniu wniosku o taki odpis i zbadaniu
dostawcy przez władze podatkowe można stwierdzić, czy ten ostatni w pełni
przestrzegał swoich własnych obowiązków z tytułu VAT. Trybunał uważa
zatem, że prawo skarżącej spółki do domagania się odpisu VAT oznaczało
co najmniej „prawowitą ekspektatywę” uzyskania efektywnego korzystania z prawa własnościowego oznaczającego „,mienie” w znaczeniu zd. I
ust. 1 art. 1 Protokołu I (por. mutatis mutandis, Pine Valley Developments
Ltd. and Others v. Ireland, wk z 29.11.1991, pkt 51; S.A. Dangeville v. France,
ECHR 2002-III, pkt 48; Cabinet Diot and S.A. Gras Savoye v. France, wk
z 22.07.2003, pkt 26; oraz Aon Conseil and Courtage S.A. and Christian de
Clarens S.A. v. France, ECHR 2007, pkt 45).

58.
Odrębnie, w rezultacie wniosku władz, że żadnego VAT nie było w związku
z dostawą w okresie podatkowym za sierpień 2000 r. oraz odmowy uznania
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przez nie prawa skarżącej spółki do odpisu VAT, nakazano jej po raz drugi
w związku z dostawą wpłatę do budżetu państwowego VAT wraz z odsetkami. Ponadto, pierwsza płatność VAT przez spółkę skarżącą w związku
z dostawą, którą poczyniła ona na rzecz dostawcy, nie została uznana jako
koszt z punktu widzenia podatku dochodowego. To z kolei podniosło
podlegającą opodatkowaniu podstawę za odnośny rok podatkowy, wobec
czego musiała zapłacić wyższy podatek dochodowy niżby normalnie płaciła. Sumy te, które skarżąca spółka płaciła w rezultacie odmowy uznania
przez władze jej prawa do odpisu VAT, niewątpliwie stanowiły mienie w znaczeniu art. 1 Protokołu I.

59.
Trybunał powtarza, że władze zanegowały prawo skarżącej spółki do
odpisu VAT, który zapłaciła dostawcy, ponieważ ten ostatni spóźniał się
z wypełnieniem jego obowiązków dotyczących VAT. Było tak, mimo uznania przez władze faktu, że skarżąca spółka w pełni wypełniła swoje własne
obowiązki związane z VAT. Co więcej, w rezultacie władze kazały skarżącej
spółce zapłacić cały VAT związany z dostawą, wraz z odsetkami, co z kolei
prowadziło do wyższego podatku dochodowego za odnośny rok podatkowy.

60.
Trybunał zauważa, że skarżąca spółka zarzucała, iż została pozbawiona
swego mienia, którą to sytuację trzeba by zbadać na podstawie zd. II ust. 1
art. 1 Protokołu I. To prawda, że ingerencja w wykonywanie roszczeń przeciwko państwu może stanowić tego rodzaju pozbawienie mienia (por.
Pressos Compania Naviera, pkt 34). Jednakże, jeśli chodzi o płatność
podatku, bardziej naturalnym podejściem jest badanie zarzutu pod kątem
kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym „dla
zabezpieczenia płatności podatków”, co wchodzi w zakres normy w ust. 2
art. 1 Protokołu I (por. S.A. Dangeville, pkt 51; oraz National and Provincial,
pkt 79). Za takim badaniem był rząd.

61.
Trybunał jednak uważa, że nie ma konieczności rozstrzygania tego
zagadnienia, ponieważ te dwie normy nie są „odmienne” w sensie braku
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związku między nimi, a zajmują się jedynie konkretnymi przykładami
ingerencji w prawo do niezakłóconego korzystania z mienia i – co za tym
idzie – muszą być pojmowane w świetle zasady ogłoszonej w zd. I ust. 1.
Trybunał przyjmuje zatem pogląd, że powinien badać tę ingerencję w świetle
zd. I ust. 1 art. 1 Protokołu I (por. S.A. Dangeville, pkt 51).

62.
Trybunał powtarza, że zgodnie z jego ustalonym orzecznictwem, ingerencja, także ta dotycząca środka dla zabezpieczenia płatności podatków,
musi osiągać „słuszną równowagę” między wymaganiami interesu
powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony praw podstawowych
jednostki. Zainteresowanie osiąganiem takiej równowagi jest odzwierciedlone w strukturze art. 1 Protokołu I jako całości, w tym w jego ust. 2:
musi zachodzić rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi
środkami a realizowanym celem.

63.
Rozstrzygając jednak, czy wymóg ten został spełniony, uznaje się, że Umawiające się Państwo – nie tylko przy planowaniu i urzeczywistnianiu polityki
w sferze opodatkowania – korzysta z szerokiego marginesu oceny, a Trybunał
szanuje ocenę ustawodawcy w takich dziedzinach, chyba że jest ona pozbawiona rozsądnej podstawy (por. Sporrong and Lönnroth, pkt 59; National and
Provincial, pkt 80; oraz A.M. and 34 Others v. Finland, dec., 10.06.2003).

64.
Co za tym idzie, Trybunał nie może zrezygnować ze swej kompetencji
nadzoru i musi rozstrzygnąć, czy wymagana równowaga była utrzymywana w sposób zgodny z prawem skarżącej spółki „do niezakłóconego
korzystania z jej mienia” w znaczeniu zd. I art. 1 Protokołu I (por. Sporrong
and Lönnroth, pkt 69; Lithgow, pkt 121-122; oraz Intersplav, pkt 38).

65.
Trybunał uważa, że w niniejszej sprawie powszechnym interesem
wspólnoty było zabezpieczenie stabilności finansowej systemu opodatkowania VAT, z jego skomplikowanymi normami dotyczącymi należności,
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zwrotów, wyjątków, odpisów i ponownych zwrotów. Zasadniczymi elementami zachowania tej stabilności były osiągnięcie pełnego i terminowego wykonywania przez wszystkie objęte rejestrem VAT osoby ich obowiązków sprawozdawania i płatności, oraz – ostatecznie – zapobieżenie
jakimkolwiek oszukańczym nadużyciom tego systemu. W tym względzie
Trybunał akceptuje, że próby nadużywania systemu opodatkowania VAT
powinny być powściągane oraz że byłoby rozsądnym, gdyby ustawodawstwo krajowe wymagało szczególnej staranności od osób objętych rejestrem VAT dla zapobieżenia takim nadużyciom.

66.
Z powyższego wynika, że trzeba ocenić, czy środki użyte przez państwo dla zachowania finansowej stabilności systemu opodatkowania VAT
oraz powściągania wszelkich oszukańczych nadużyć tego systemu oznaczały proporcjonalną ingerencję w prawo skarżącej spółki do niezakłóconego korzystania z jej mienia.

67.
Trybunał ponownie odnotowuje, że skarżąca spółka w pełni wykonała
swoje obowiązki dotyczące VAT. Trybunał ponadto zauważa, że dostawca
skarżącej spółki także spełnił swoje obowiązki dotyczące VAT, tyle że z dwumiesięcznym opóźnieniem. W rezultacie, dostawca czy to przez wpłatę
VAT do budżetu państwowego, czy też przez odpis sumy VAT, jaką zapłacił
swojemu własnemu dostawcy, wraz z opłatą równoważności VAT do budżetu
państwa. Zatem VAT należny z odnośnego kanału dostawców został na
rzecz państwa wpłacony.

68.
Z uwagi na powyższe, od 31.01.2001 r., kiedy władze podatkowe odrzuciły
prawo skarżącej spółki do odpisu VAT w kontekście odnośnej dostawy,
powinno być jasne, że nie było żadnych negatywnych skutków dla budżetu
państwa. Przeciwnie, ostatecznie budżet państwa otrzymał dwie płatności
VAT z tytułu jednej i tej samej dostawy: jedną od dostawcy, który otrzymał
płatność od spółki skarżącej, i drugą od samej spółki skarżącej, gdy nakazano
jej opłacić VAT wraz z odsetkami. Co za tym idzie, odmowa zgody na odpis
VAT przez skarżącą spółkę nie wydaje się – sama w sobie – być usprawiedli-

170

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

wiona potrzebą zabezpieczenia płatności podatków, bo wszystkie one zostały
opłacone, a przynajmniej uznane do tego czasu przez dostawcę, acz z opóźnieniem. Trybunał w tym względzie zauważa sztywną interpretację przepisu,
na którym opierały się władze, odmawiając skarżącej spółce prawa do odpisu
VAT, oraz brak jakiejkolwiek oceny ogólnych wpływów do budżetu państwa
w związku z opóźnionym wykonaniem obowiązków przez dostawcę.

69.
Trybunał oddzielnie zauważa, że skarżąca spółka nie miała żadnych
możliwości monitorowania, kontrolowania ani zabezpieczenia płatności
VAT przez jej dostawcę. Co za tym idzie, Trybunał stwierdza, że skarżąca
spółka została postawiona w niekorzystnym położeniu, nie mając żadnej
pewności co do tego, czy – mimo spełnienia jej obowiązków – będzie
mogła skorzystać z odpisu VAT zapłaconego na rzecz dostawcy, ponieważ
uznanie jej prawa do odpisu zależało od oceny przez władze podatkowe […].

70.
Wreszcie, jeśli chodzi o powściąganie oszukańczych nadużyć systemu
opodatkowania VAT, Trybunał uznaje, że – kiedy Umawiające się Państwa
posiadają informacje o takim nadużyciu ze strony konkretnej jednostki –
mogą one podejmować właściwe środki dla zapobiegania, powstrzymywania i karania go. Uważa on jednak, że – jeśli władze krajowe w braku
jakichkolwiek wskazań na bezpośrednie zaangażowanie danej jednostki
w oszukańcze nadużycie kanału dostaw VAT bądź wiedzy o tym, karzą
mimo wszystko działającego zgodnie z prawem odbiorcę podlegającej
VAT dostawy, a działanie czy zaniechanie dostawcy, nad którym nie ma
on żadnej kontroli, ani w stosunku do którego nie dysponuje on żadnymi
środkami monitorowania czy zapewniania zgodności z prawem jego
działań – wykraczają one poza to, co jest rozsądne i rujnują słuszną równowagę, jaka ma być utrzymywana między wymaganiami interesu
powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony prawa własności (por.
mutatis mutandis, Intersplav, pkt 38).

71.
Zważywszy na pełne i terminowe wypełnienie przez skarżącą spółkę jej
obowiązków z tytułu VAT, jej niezdolność do zapewnienia wykonania
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obowiązków dotyczących VAT przez jej dostawcę, oraz na fakt, że nie było
żadnego oszustwa w systemie VAT […], Trybunał stwierdza, że nie można
od niej wymagać ponoszenia pełnych konsekwencji braków w terminowym
wypełnieniu zobowiązań przez jej dostawcę, łącznie z odrzuceniem jej tytułu
do odpisu VAT i zarządzeniem opłaty VAT po raz drugi, wraz z odsetkami.
Trybunał uważa, że to oznaczało nadmierny ciężar indywidualny nałożony na skarżącą spółkę, który naruszył słuszną równowagę, jaka musi
być utrzymywana między wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony prawa własności.
Co za tym idzie, doszło do naruszenia art. 1 Protokołu I.

72.
Skarżąca spółka zarzucała naruszenie art. 14 Konwencji, w związku z art. 1
Protokołu I.
Twierdziła, że krajowe ustawodawstwo VAT było dyskryminacyjne,
ponieważ pozbawiało skarżącą spółkę jej mienia, z jedynym celem zapewnienia płatności VAT należnego od innej spółki. Twierdziła dalej, że
dostawca był traktowany odmiennie, ponieważ władze podatkowe uznały
jego prawo do odpisu VAT, negując takie prawo skarżącej spółce […].

74.
Trybunał odnotowuje, że zarzut ten jest powiązany z zarzutem wyżej
zbadanym, a zatem podobnie musi zostać uznany za dopuszczalny.

75.
Zważywszy jednak na swoje ustalenie dotyczące art. 1 Protokołu I, Trybunał nie widzi konieczności badania, czy w niniejszej sprawie doszło
również do naruszenia art. 14 Konwencji (por. mutatis mutandis, S.A. Dangeville pkt 66).
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21. Sprawa Sergey Zolotukhin pko
Rosji, sk. nr 14939/03 – wyrok
Wielkiej Izby z 10 lutego 2009 r.
47.
Skarżący zarzucał na podstawie art. 4 Protokołu VII, że – po odbyciu
trzydniowego aresztu za naruszenie porządku publicznego – 4 stycznia
2002 roku ponownie za to samo przestępstwo podlegał procesowi […].

48.
Trybunał zauważa, że 4 stycznia 2002 roku skarżący został uznany
winnym w postępowaniu prowadzonym na podstawie Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych, które było postrzegane jako „administracyjne”
raczej, a nie „karne”, stosownie do rosyjskiej kwalifikacji prawnej. Zatem,
dla ustalenia, czy skarżący został „prawomocnie uniewinniony bądź skazany, zgodnie z prawem i procedurą karną państwa”, pierwszym zagadnieniem do rozstrzygnięcia jest to, czy postępowanie to dotyczyło sprawy
„karnej” w znaczeniu art. 4 Protokołu VII.

49.
Izba – zważywszy na maksymalną karę 15-dniową, jaką wykroczenie
z art. 158 Kodeksu było zagrożone oraz 3-dniową karę aresztu, jaką skarżący w rzeczywistości odbył – uznała, że uznanie za winnego w postępowaniu prowadzonym 4 stycznia 2002 roku oznaczało skazanie “karne”
w znaczeniu art. 4 Protokołu VII […].

52.
Trybunał przypomina, że charakterystyka prawna postępowania na
podstawie prawa krajowego nie może stanowić jedynego kryterium mającego znaczenie dla zastosowalności zasady non bis in idem na podstawie
art. 4 ust. 1 Protokołu VII. W przeciwnym razie stosowanie tego postanowienia zostałoby pozostawione dyskrecji Umawiających się Państw w stopniu, który mógłby prowadzić do rezultatów nie dających się pogodzić
z przedmiotem i celem Konwencji (por. Storbrāten v. Norway, dec. 1.02.2007).
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Pojęcie „postępowania karnego” w tekście art. 4 Protokołu VII musi być
interpretowane w świetle zasad ogólnych dotyczących odpowiadających
temu słów „oskarżenie karne” oraz „kara” w art. 6 i 7 Konwencji, odpowiednio (por. Haarvig v. Norway, dec. z 11.12.2007; Rosenquist v. Sweden, dec.
z 14.09.2004; Manasson v. Sweden, dec. z 6.04.2003; Göctan v. France,
ECHR 2002-V, pkt 48; Malige v. France, 23.09.1998, pkt 35; Nilsson v. Sweden, dec. ECHR 2005-XIII).

53.
Ustalone orzecznictwo Trybunału wywiodło trzy kryteria, powszechnie znane jako „kryteria Engel”, badane dla potrzeb rozstrzygnięcia, czy
wchodziło w grę „oskarżenie karne”, czy też nie. Pierwszym kryterium jest
kwalifikacja prawna przestępstwa na podstawie prawa krajowego, drugim
jest sam charakter przestępstwa, a trzecim jest stopień dolegliwości kary,
jaką zainteresowana osoba jest zagrożona. Kryteria drugie i trzecie są
alternatywne, nie muszą być kumulatywne. Nie wyklucza to jednak podejścia kumulatywnego tam, gdzie analiza każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku co do istnienia oskarżenia karnego
(por. Jussila v. Finland, ECHR 2006-XIV, pkt 30–31; oraz Ezeh and Connors
v. the United Kingdom, ECHR 2003-X, pkt 82–86).

54.
Według krajówej kwalifikacji prawnej wykroczenie „drobnych naruszeń porządku” na podstawie art. 158 Kodeksu Wykroczeń było charakteryzowane jako „administracyjne”. Trybunał przypomina jednak, że już
wcześniej stwierdził, że sfera, określana w rosyjskim oraz w innych podobnych systemach jako „administracyjna”, ogarnia niektóre przestępstwa,
które mają konotację kryminalną, tyle, że są zbyt trywialne, by być rządzone przez prawo i postępowanie karne (por. Menesheva v. Russia, ECHR
2006-III, pkt 96; Galstyan v. Armenia, 15.11.2007, pkt 57; oraz Ziliberberg
v. Moldova, 1.02.2005, pkt 32–35).

55.
Wprowadzenie wykroczenia „drobnych naruszeń porządku” do Kodeksu
Wykroczeń Administracyjnych z natury swej miało służyć zagwarantowaniu poszanowania ludzkiej godności i porządku publicznego, warto-
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ści i interesów, które wchodzą normalnie do sfery chronionej przez
prawo karne. Odpowiednie postanowienie Kodeksu skierowane było do
wszystkich obywateli raczej, a nie do grupy mającej status specjalny.
Odniesienie się do „drobnego” charakteru czynów samo w sobie nie
wyklucza ich zakwalifikowania jako „karnych” w autonomicznym rozumieniu Konwencji, ponieważ nie ma w Konwencji niczego, co by sugerowało, że karny charakter przestępstwa. – w rozumieniu kryteriów
Engel – musi wymagać określonego stopnia dolegliwości (por. Ezeh i Connors, pkt 104). Trybunał wreszcie uważa, że pierwszorzędnym celem
w określaniu odnośnego przestępstwa było ukaranie i odstraszanie, które
są uznane za charakterystyczne elementy kar kryminalnych (ibidem,
pkt 102 i 105).

56.
Co do stopnia dolegliwości środka, jest on określany poprzez stosunek
do maksymalnej kary potencjalnej, jaką odnośne prawo przewiduje. Kara
rzeczywiście nałożona jest istotna dla określenia, ale nie może pomniejszać znaczenia tego, co pierwotnie wchodziło w grę (ibidem, pkt 120). Trybunał zauważa, że art. 158 Kodeksu przewidywał 15-dniowe uwięzienie
jako karę maksymalną, oraz że skarżący został skazany na odbycie 3-dniowego pozbawienia wolności. Jak to Trybunał przy wielu okazjach podkreślał, w społeczeństwie rządzącym się rule of law, gdzie kara grożąca i kara
rzeczywiście orzeczona to pozbawienie wolności, istnieje domniemanie,
że zarzuty przeciwko skarżącemu były „karne”, domniemanie, które można
odrzucić zupełnie wyjątkowo, i tylko jeżeli pozbawienie wolności nie
może być postrzegane jako „znacząco szkodliwe” z uwagi na jego charakter, czas trwania czy sposób wykonania (por. Engel i inni, pkt 82; oraz Ezeh
i Connors, pkt 126). W sprawie niniejszej Trybunał nie ujawnia żadnych
takich wyjątkowych okoliczności.

57.
W świetle powyższego Trybunał dochodzi do wniosku, jak uczyniła
Izba, że charakter przestępstwa „drobnych naruszeń porządku”, wespół
z dolegliwością kary, były takie, iż wprowadzały skazanie skarżącego
4 stycznia 2002 roku w obszar „postępowania karnego” z punktu widzenia
art. 4 Protokołu VII.
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58.
Art. 4 Protokołu VII ustanawia gwarancję, że nikt nie będzie ścigany ani
karany za przestępstwo, za które już został prawomocnie skazany bądź
uniewinniony. Zważywszy na wielość zarzutów postawionych skarżącemu w postępowaniu karnym, Trybunał uznaje za konieczne rozstrzygnięcie na wstępie, czy którekolwiek z przestępstw karnych, o które go
oskarżono, było zasadniczo podobne do wykroczenia administracyjnego,
za które został on skazany.

59.
Izba stwierdziła, że – jeśli chodzi o skazanie skarżącego na podstawie art.
318 i 319 Kodeksu Karnego za napastliwość i grożenie przemocą urzędnikom
publicznym – ta część skazania oparta była na czynach odrębnych od i późniejszych w czasie od tych, na których jego skazanie za „naruszenia porządku”
było oparte. Z drugiej strony, zarzut „naruszeń porządku” na podstawie art.
213 Kodeksu Karnego postawiony skarżącemu odnosił się do tych samych
faktów, które stanowiły podstawę skazania go na podstawie art. 158 Kodeksu
Wykroczeń Administracyjnych. Zważywszy, że przestępstwo „drobnych
naruszeń porządku” według art. 158 oraz przestępstwo „naruszeń porządku”
według art. 213 mają te same elementy zasadnicze, mianowicie naruszenia
porządku publicznego, Izba doszła do wniosku, że skarżący był ścigany za
przestępstwo, za które już wcześniej został skazany […].

70.
Zbiór orzecznictwa gromadzony przez Trybunał w historii stosowania
art. 4 Protokołu VII wykazuje istnienie kilku podejść do kwestii, czy przestępstwa, za które skarżący był ścigany, były te same.

71.
Pierwsze podejście, które skupia się na „tym samym postępowaniu” po
stronie skarżącego, niezależnie od kwalfikacji nadawanej temu postępoowaniu w prawie (idem factum), znajduje przykład w wyroku Gradinger.
W tej sprawie Gradinger został kryminalnie skazany za spowodowanie
śmierci w wyniku niedbalstwa, a także ukarany grzywną w postępowaniu
administracyjnym za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Trybu-

176

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

nał stwierdził, że – chociaż przeznaczenie, charakter i cel tych dwóch przestępstw były odmienne – doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII, jako że
obie decyzje oparte były na tym samym postępowaniu skarżącego (por.
Gradinger, pkt 55).

72.
Drugie podejście także wychodzi z założenia, że postępowanie, które prowadzi do ścigania, jest to samo, ale wskazuje, że to samo postępowanie może
ustanawiać kilka przestępstw (concours ideal d’infractions), których może
dotyczyć proces w oddzielnych postępowaniach. Podejście to, rozwinięte
zostało przez Trybunał w sprawie Oliveira, w której skarżąca została skazana
najpierw za brak kontroli swojego pojazdu, a póżniej za spowodowanie
uszkodzenia fizycznego w wyniku niedbalstwa. Jej pojazd przejechał na
drugą stronę jezdni, uderzając w jeden samochód, a potem wchodząc w kolizję z drugim, którego kierowca doznał poważnych uszkodzeń. Trybunał
stwierdził, że fakty sprawy stanowiły typowy przykład pojedynczego czynu
ustanawiającego różne przestępstwa, podczas gdy art. 4 Protokołu VII zakazuje jedynie podwójnego obejmowania procesem ludzi za to samo przestępstwo. Zdaniem Trybunału, chociaż bardziej by odpowiadało zasadzie właściwego wymiaru sprawiedliwości, gdyby wyrok za oba przestępstwa był
wydawany przez ten sam sąd w pojedynczym zbiorze postępowania, fakt, że
wchodziły w tej sprawie w grę dwa zbiory postępowania, nie był rozstrzygający. Fakt, że oddzielne przestępstwa – nawet tam, gdzie stanowiły one część
pojedynczego czynu kryminalnego – były przedmiotem procesu przed różnymi sądami, nie prowadzi do naruszenia art. 4 Protokołu VII, zwłaszcza tam,
gdzie kary nie były kumulatywne (por. Oliveira, pkt 25–29). W kolejnej sprawie, Goktan, Trybunał również stwierdził, że nie było naruszenia art. 4 Protokołu VII, ponieważ to samo postępowanie kryminalne, za które skarżący był
skazywany, stanowiło dwa odrębne przestępstwa: zbrodnię nielegalnego
handlu narkotykami oraz przestępstwo celne braku uiszczenia opłaty celnej
(por. Göktan, pkt 50). Podejście takie wykorzystano także w sprawach Gauthier
pko Francji (dec. z 24.06.2003) i Öngün pko Turcji (dec. z 10.10.2006).

73.
Trzecie podejście kładzie akcent na „zasadnicze elementy” dwóch przestępstw. W wyroku Franz Fischer pko Austrii (29.05.2001) Trybunał potwier-

177

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim...

dził, że art. 4 Protokołu VII toleruje ściganie za kilka przestępstw wynikających z pojedynczego czynu kryminalnego (concours ideal d’infractions).
Ponieważ jednak nie dawałoby się pogodzić z tym postanowieniem, gdyby
skarżący był sądzony lub karany ponownie za przestępstwa, które były li
tylko „nominalnie odmienne”, Trybunał stwierdził, że powinien dodatkowo zbadać, czy przestępstwa mają te same „zasadnicze elementy”.
Ponieważ w sprawie Fischera administracyjne przestępstwo prowadzenia
pojazdu pod wpływem alkoholu oraz przestępstwo spowodowania śmierci
w wyniku niedbalstwa pod wpływem alkoholu miały te same „zasadnicze
elementy”, Trybunał stwierdził naruszenie art. 4 Protokołu VII. Wskazał również, że te dwa przestępstwa, za które osoba zainteresowana była ścigana,
zachodziły na siebie nieznacznie, nie było powodu do stwierdzania, że
pozwany nie może być ścigany za każde z nich po kolei. Takie samo podejście przyjęto w sprawie W.F. pko Austrii (30.05.2002) oraz Sailer pko Austrii
(6.06.2002); obie oparte były na podobnym zbiorze okoliczności.

74.
Od wprowadzenia koncepcji „zasadniczych elementów” Trybunał często się do niej odwoływał w kolejnych sprawach. W wyroku Manasson
„zasadniczy element” odróżniający naruszenie prawa podatkowego od
przestępstwa prawa karnego znaleziony został w „oparciu się skarżącego
przy okazji składania jego zeznania podatkowego na nieprawidłowej
informacji zawartej w księgach”. Podobnie w wyroku Bachmaier Trybunał
zauważył, że specjalny obciążający element prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu ustalony został jedynie w jednym zbiorze postępowania (por. Bachmaier v. Austria, dec. z 2.09.2004).

75.
W szeregu spraw dotyczących przestępstw podatkowych dwa przestępstwa podatkowe były uznawane za odmienne w ich kryminalnym
zamiarze i celu (por. Rosenquist). Takie same dwa rozróżnienia uznano za
istotne w sprawach Storbrāten i Haarvig.

76.
Odmienny zbiór „zasadniczych elementów” pojawił się w analizie Trybunału co do dwu spraw austriackich. W sprawie Hauser-Sporn stwierdził

178

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

on, że przestępstwo porzucenia ofiary oraz przestępstwo niepoinformowania policji o wypadku różniły się w swym zamiarze kryminalnym
oraz dotyczyły odmiennych czynów i zaniechań (por. Hauser-Sporn
v. Austria, 7.12.2006, pkt 43–46). W sprawie Schutte „zasadniczym elementem” jednego przestępstwa było użycie niebezpiecznej groźby bądź siły dla
przeciwstawienia się wykonaniu oficjalnej władzy, podczas gdy drugie dotyczyło zwyczajnego zaniechania w kontekście bezpieczeństwa drogowego,
mianowicie niezatrzymania się na polecenie policji (por. Schutte, pkt 42).

77.
W najnowszej wreszcie decyzji w tym przedmiocie Trybunał stwierdził,
że dwa odnośne przestępstwa miały różne „elementy zasadnicze”, bo
dawały się rozróżnić z punktu widzenia ich ciężkości i konsekwencji,
chronionej wartości społecznej oraz kryminalnego zamiaru (por. Garetta
v. France, dec. z 4.03.2008).

78.
Trybunał uważa, że istnienie rozmaitych podejść dla upewnienia się,
czy przestępstwo, za które skarżący był ścigany, jest to samo, co przestępstwo, za które był on już prawomocnie skazany bądź uniewinniony,
zagraża niepewnością prawną, niedającą się pogodzić z prawem fundamentalnym, mianowicie z prawem, by nie być podwójnie ściganym za to
samo przestepstwo. Wobec powyższego Trybunał czuje się wezwany do
zapewnienia zharmonizowanej interpretacji pojęcia „to samo przestępstwo” – elementu idem w zasadzie non bis in idem – z punktu widzenia
art. 4 Protokołu VII. Chociaż leży w interesie pewności prawnej, przewidywalności oraz równości wobec prawa, by Trybunał nie odstępował, bez
należnego powodu, od precedensów ustalonych w sprawach wcześniejszych, brak utrzymania przez Trybunał podejścia dynamicznego i ewolucyjnego stwarzałby ryzyko stworzenia przeszkody dla reformowania czy
doskonalenia (por. Vilho Eskelinen and Others v. Finland, ECHR 2007-II,
pkt 56).

79.
Analiza instrumentów międzynarodowych zawierających zasadę non
bis in idem w tej czy innej formie ujawnia różnorodność sformułowań,
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w jakich jest on ujmowana. I tak, art. 4 Protokołu VII do Konwencji, art. 14
ust. 7 MPPOiP oraz art. 50 Karty Praw Podstawowych UE odwołują się do
„tego samego przestępstwa” (the same offence, meme infraction), Konwencja Amerykańska mówi o „tej samej przyczynie” (the same cause,
memes faits), Konwencja dla wykonania Porozumienia Schengen zakazuje ścigania za „te same czyny” (the same acts, memes faits), zaś Statut
MTK używa terminu „to samo postępowanie”. Różnica między terminami
„te same czyny” lub „ta sama przyczyna” (memes faits), z jednej strony,
a terminem „to samo przestępstwo” (meme infraction), z drugiej strony,
została uznana przez TS UE oraz Międzyamerykański Trybunał Praw
Człowieka za ważny element na korzyść przyjęcia podejścia opartego
ściśle na identyczności materialnych czynów, a odrzuceniu prawnej
kwalifikacji takich czynów jako irrelewantnej. Tak stwierdzając, oba Trybunały podkreślały, że takie podejście działa na korzyść sprawcy, który
wiedziałby, że skoro zostal uznany winnym i odbył swój wyrok bądź
został uniewinniony, nie musi się obawiać kolejnego ścigania za ten
sam czyn.

80.
Trybunał uważa, że użycie słowa „przestępstwo” w tekście art. 4 Protokołu VII nie może usprawiedliwiać przyłączenia się do bardziej restrykcyjnego podejścia. Przypomina on, że Konwencja musi być interpretowana i stosowana w sposób, który czyni jej prawa praktycznymi
i skutecznymi, nie zaś teoretycznymi czy iluzorycznymi. To żywy dokument, który musi być interpretowany w świetle dzisiejszych warunków
(por. m.in. Tyrer v. the United Kingdom, 25.04.1978, pkt 31; Christine
Goodwin v. the United Kingdom, ECHR 2002-VI, pkt 75). Postanowienia
traktatu międzynarodowego, takiego jak Konwencja, muszą być odczytywane w świetle ich przedmiotu i celu. jak również zgodnie z zasadą
efektywności (por. Mamatkułov and Askarov v. Turkey, ECHR 2005-I,
pkt 123).

81.
Trybunał dalej zauważa, że podejście, które podkreśla prawną charakteryzację dwóch przestępstw, jest zbyt restryktywne z punktu widzenia
praw jednostki, ponieważ – gdyby Trybunał ograniczył się do stwierdza-
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nia, że osoba była ścigana za przestępstwa mające odmienną kwalifikację
prawną – stworzyłby raczej ryzyko podkopania gwarancji wpisanej w art. 4
Protokołu VII, a nie czyniłby ją praktyczną i skuteczną, jak tego wymaga
Konwencja (por. Franz Fischer, pkt 25).

82.
Co za tym idzie, Trybunał przyjmuje pogląd, że art. 4 Protokołu VII musi
być rozumiany jako zakazujący ścigania czy sądzenia za drugie „przestępstwo” w takim zakresie, w jakim wynika ono z faktów identycznych bądź
faktów, które substancjalnie są te same.

83.
Gwarancja wpisana w art. 4 Protokołu VII staje się relewantna w związku
ze wszczęciem nowego ścigania tam, gdzie wcześniejsze uniewinnienie
bądź skazanie już nabyło mocy res judicata. W związku z tym dostępny
materiał koniecznie musi obejmować decyzję, która kończy pierwsze
„postępowanie karne” oraz listę zarzutów stawianych skarżącemu w nowym
postępowaniu. Normalnie dokumentacja taka zawiera stwierdzenie faktów dotyczących zarówno przestępstwa, za które skarżący już miał proces, jak też przestępstwa, o które jest on oskarżony. Zdaniem Trybunału,
takie stwierdzenie faktów stanowi właściwy punkt wyjścia dla rozstrzygnięcia zagadnienia, czy fakty w obu postępowaniach są identyczne bądź
substancjalnie te same. Trybunał podkreśla, że jest irrelewantne, jaka
część nowych zarzutów zostaje ewentualnie podtrzymana bądź odrzucona w późniejszym postępowaniu, ponieważ art. 4 Protokołu VII
zawiera raczej gwarancję przeciwko procesowi czy odpowiedzialności
w nowym postępowaniu, a nie zakaz powtórnego skazania bądź uniewinnienia.

84.
Badanie Trybunału skupi się zatem na tych faktach, które stanowią
zbiór konkretnych okoliczności faktycznych dotyczących tego samego
pozwanego oraz nierozerwalnie połączonych w czasie i w przestrzeni,
których istnienie musi zostać wykazane dla zapewnienia skazania bądź
dla wszczęcia postępowania karnego.
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85.
Trybunał rozpocznie analizę okoliczności w niniejszej sprawie od zbadania sekwencji zdarzeń z 4 stycznia 2002 r. i zarzutów wniesionych przeciwko skarżącemu […].

97.
Fakty, które wiodły do zarzutu administracyjnego przeciwko skarżącemu, dotyczyły naruszenia porządku publicznego poprzez grożenie funkcjonariuszom policji pannie Y. i kapitanowi S. oraz popchnięcie tego ostatniego. Te same fakty stanowiły centralny element zarzutu na podstawie art.
213 Kodeksu Karnego, bo skarżący naruszał porządek publiczny, przeklinając, grożąc kpt. S. przemocą i stawiając mu opór. Zatem, fakty w obydwu
zbiorach postępowania różniły się tylko jednym elementem, mianowicie
groźbą przemocy, o której nie wzmiankowano w pierwszym postępowaniu.
Co za tym idzie, Trybunał stwierdza, że zarzut karny na podstawie art. 213
par. 2/b/ KK obejmował fakty przestępstwa na podstawie art. 158 KWA w ich
całości oraz że – przeciwnie – przestępstwo „drobnych naruszeń porządku”
nie zawierało żadnych elementów nie zawartych w przestępstwie „naruszeń porządku”. Fakty obydwu przestępstw trzeba więc postrzegać jako substancjalnie te same z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII. Jak Trybunał
wyżej podkreślił, fakty obydwu przestępstw stanowią jedyny punkt porównania, zaś argument rządu, że są one odmienne z racji powagi kary grożącej
za nie, nie ma dla tego badania znaczenia.

98.
Izba przypomniała, że art. 4 Protokołu VII nie ogranicza się do prawa
nie być podwójnie karanym, lecz obejmuje prawo nie być podwójnie ściganym ani sądzonym. Stwierdziła, że argument rządu, iż skarżący został
uniewinniony w postępowaniu karnym w kontekście zarzutu naruszenia
porządku, nie ma wpływu na jego roszczenie, że był podwójnie ścigany
i sądzony pod tym zarzutem po raz drugi.

99.
Izba podkreśliła, że postępowanie karne przeciwko skarżacemu zostało
wszczęte i było prowadzone przez ten sam wydział policji i proces odby-
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wał się przed tym samym sędzią. Stwierdziła, że władze rosyjskie pozwoliły na prowadzenie postępowania karnego z pełną wiedzą o poprzednim
administracyjnym skazaniu skarżącego za to samo przestępstwo.

100.
Izba stwierdziła wreszcie, że naruszenie zasady non bis in idem nie
było powodem uniewinnienia skarżącego. Uniewinnienie było oparte na
podstawie substancjalnej, a mianowicie na fakcie, że ściganie nie dowiodło
winy skarżącego według standardu wymaganego w sprawach karnych,
odmiennego niż w postępowaniu administracyjnym […].

107.
Trybunał przypomina, że celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania karnego, które się zakończyło „prawomocnym”
orzeczeniem (por. F. Fischer, pkt 22; oraz Gradinger, pkt 53). Stosownie do
Sprawozdania Wyjaśniajacego do Protokołu VII, które samo się odwołuje
do Konwencji europejskiej o międzynarodowym obowiązywaniu wyroków karnych, „orzeczenie” jest prawomocne, „jeżeli, zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem, nabyło ono mocy res judicata”. Tak jest, gdy jest ono
nieodwołalne, tj. gdy żadne dalsze zwyczajne środki nie są dostępne bądź
gdy strony wyczerpały takie środki albo pozwoliły na upływ terminu, nie
skorzystawszy z nich. Podejście to jest należycie zakotwiczone w orzecznictwie Trybunału (por. np. Nikitin v. Russia, ECHR 2004-VIII, pkt 37; Horciag v. Romania, dec. z 15.03.2005).

108.
Orzeczenia, przeciwko którym służy apelacja, są wykluczone z zakresu
gwarancji zawartej w art. 4 Protokołu VII, dopóki nie upłynął termin na
wniesienie apelacji. Z drugiej strony, środki nadzwyczajne, takie jak wniosek o wznowienie postępowania czy wniosek o przedłużenie terminu, nie
są brane pod uwagę dla rozstrzygnięcia, czy postępowanie doszło do prawomocnego wniosku (por. Nikitin, pkt 39). Chociaż środki takie stanowią
kontynuację pierwotnego zbioru postępowania, „prawomocny” charakter
orzeczenia nie zależy od ich wykorzystania. Ważne jest wskazanie, że art.
4 Protokołu VII nie zakazuje ponownego otwarcia postępowania, jak to
jasno wyraża ust. 2 art. 4.
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109.
W sprawie niniejszej orzeczenie administracyjne z 4.01.2002 r. zostało
spisane w formie standardowej, co wskazywało, że nie służy przeciwko
niemu żadna apelacja oraz że ono natychmiast nabiera skutku. Jednakże
nawet zakładając, że można je zmienić pod wpływem apelacji w ciągu
10 dni, jak twierdził rząd, nabrało ono mocy res judicata po upływie tego
terminu. Żadne dalsze zwyczajne środki nie były stronom dostępne. Orzeczenie administracyne było zatem od 15.01.2002 r. „prawomocne” w autonomicznym znaczeniu Konwencji, gdy tymczasem postępowanie karne
zostało wszczęte 23.01.2002 r.

110.
Podobnie jak Izba, Trybunał przypomina, że art. 4 Protokołu VII nie
ogranicza się do prawa nie być dwukrotnie karanym, ale rozciąga się na
prawo nie być dwukrotnie ściganym ani sądzonym (por. F. Fischer, pkt 29).
Gdyby tak nie było, nie istniałaby konieczność dodawania słowa „karany”
do słowa „sądzony”, ponieważ stanowiłoby to czyste podwojenie. Art. 4
Protokołu VII znajduje zastosowanie nawet tam, gdzie jednostka była li
tylko ścigana w postępowaniu, które nie kończyło się skazaniem. Trybunał przypomina, że art. 4 Protokołu VII zawiera trzy odmienne gwarancje
i przewiduje, że nikt nie może być: /i/ ścigany, /ii/ sądzony ani /iii/ karany
za to samo przestępstwo (por. Nikitin, pkt 36).

111.
W niniejszej sprawie skarżący został prawomocnie skazany za
drobne naruszenia porządku i odbył nałożoną nań karę. Potem został
oskarżony o naruszenia porządku i pozostał w uwięzieniu. Postępowanie trwało ponad 10 miesięcy, a w tym czasie skarżący musiał uczestniczyć w śledztwie i stawać przed sądem. Co za tym idzie, fakt, że został
on uniewinniony z tego zarzutu, nie ma żadnego wpływu na jego roszczenie, że był on ścigany i sądzony pod tym zarzutem po raz drugi.
Z tego powodu Wielka Izba, podobnie jak Izba, uważa za bezprzedmiotowe twierdzenie rządu, iż nie doszło do powtarzania postępowania,
ponieważ skarżący został uniewinniony z tego zarzutu na podstawie
art. 213 KK.
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112.
Trybunał wreszcie zbada alternatywny argument rządu, że uniewinnienie skarżącego z zarzutu na podstawie art. 213 ust. 2 KK pozbawiło go
jego statusu „ofiary” rzekomego naruszenia art. 4 Protokołu VII.

113.
Trybunał zauważa, że wcześniej już stwierdził, że sposób, w jaki władze
krajowe zajmowały się dwoma zbiorami postępowania, może być istotny
dla rozstrzygnięcia o statusie skarżącego jako „ofiary” rzekomego naruszenia art. 4 Protokou VII zgodnie z ustalonymi kryteriami ustanowionymi w jego orzecznictwie. I tak, w sprawie Zigarella władze krajowe równocześnie prowadziły dwa zbiory postępowania przeciwko skarżącemu.
Po wydaniu „prawomocnego” orzeczenia w pierwszym postępowaniu,
drugie postępowanie zostało zakończone na tej podstawie, że jego prowadzenie naruszałoby zasadę non bis in idem. Trybunał przyjął, iż władze
wyraźnie uznały naruszenie i – przerywając drugi zbiór postępowania –
zapewniły słuszne zadośćuczynienie. Skarżący utracił zatem swój status
„ofiary” rzekomego naruszenia art. 4 Protokołu VII.

114.
Trybunał wypracował to podejście w sprawie Falknera, w której stwierdził, że władze krajowe muszą dysponować możliwością zaradzenia sytuacjom takim, jaka zaistniała w tej sprawie, w której pierwsze postępowanie
było prowadzone przez władzę administracyjną nie mającą w tym zakresie jurysdykcji. Ponieważ władza ta uznała potem swój błąd, przerwała
postępowanie i dokonała zwrotu grzywny, skarżący nie mógł już dalej
twierdzić, jakoby został ugodzony wynikiem tego postępowania (por. Falkner v. Austria, dec. z 30.09.2004).

115.
Trybunał uznaje zatem, że w sprawach, gdzie władze krajowe ustanawiają dwa zbiory postępowania, ale później uznają naruszenie zasady non
bis in idem i oferują właściwe zadośćuczynienie, np. kończąc czy anulując
drugi zbiór postępowania i eliminując jego skutki, Trybunał może uważać,
że skarżący utracił swój status „ofiary”. Gdyby było inaczej , władze krajowe
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nie mogłyby zaradzić rzekomym naruszeniom art. 4 Protokołu VII na
szczeblu krajowym, a koncepcja pomocniczości utraciłaby swoją użyteczność.

116.
Wracając do faktów sprawy niniejszej, Trybunał nie stwierdza wskazania, iżby władze rosyjskie w którymkolwiek punkcie postępowania uznały
naruszenie zasady non bis in idem. Uniewinnienie skarżącego na podstawie art. 213 ust. 2 KK nie było oparte na fakcie, iż był on sądzony za te same
czyny na podstawie Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych. Wzmiankowanie o postępowaniu administracyjnym z 4.01.2002 r. w tekście wyroku
z 2.12.2002 r. stanowilo li tylko wskazanie, że takie postępowanie miało
miejsce. Z drugiej strony, z tekstu wyroku jasno wynika, że Sąd Rejonowy
badał dowody przeciwko skarżącemu i stwierdził, że nie odpowiadają one
standardowi dowodów w sprawach karnych. Co za tym idzie, jego uniewinnienie oparte było raczej na substancjalnej, a nie proceduralnej
podstawie.

117.
Brak uznania przez sąd krajowy naruszenia zasady non bis in idem
odróżnia niniejszą sprawę od sprawy Sciukina, w której Sąd Najwyższy
Litwy wyraźnie uznał naruszenie tej zasady, powołując się na przepisy
Konstytucji Litwy i Kodeksu Postępowania Karnego.

118.
Jednak w systemie prawnym rosyjskim zakaz powtarzania postępowania ogranicza się do sfery sprawiedliwości karnej. Na podstawie KPK
wcześniejsze skazanie za zasadniczo podobne przestępstwo administracyjne nie stanowi podstawy dla przerwania podobnego postępowania
karnego. Podobnie, Konstytucja Rosyjska chroni jednostkę przed drugim
skazaniem za to samo „przestępstwo karne”. A więc, w odróżnieniu od
sprawy Sciukina, sądy rosyjskie nie mają do swej dyspozycji przepisów
prawnych, które pozwalałyby im na uniknięcie powtarzania postępowania w sytuacji, gdzie pozwany podlega procesowi za przestępstwo, za
które on czy ona został już prawomocnie skazany bądź uniewinniony na
podstawie KWA.

186

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

119.
W świetle powyższego, Trybunał stwierdza, że uniewinnienie skarżącego z zarzutu na podstawie art. 213 ust. 2 KK nie pozbawiło go jego statusu „ofiary” rzekomego naruszenia art. 4 Protokołu VII.

120.
Trybunał powyżej stwierdził, że skarżący został skazany za „drobne
naruszenia porządku” w postępowaniu administracyjnym, które powinno
być upodobnione do „postępowania karnego” w autonomicznym znaczeniu tego terminu w Konwencji. Gdy jego skazanie stało się „prawomocne”,
postawiono mu kilka zarzutów karnych. Większość z nich wskazywała na
postępowanie skarżącego w różnym czasie i w różnych miejscach. Jednakże zarzut „naruszeń porządku” dotyczył precyzyjnie tego samego
postępowania, co wcześniejsze skazanie za „drobne naruszenia porządku”
i obejmował również substancjalnie te same fakty.

121.
W świetle powyższego Trybunał uważa, że postępowanie wszczęte
przeciwko skarżącemu na podstawie art. 213 ust. 2 /b/ KK dotyczyło zasadniczo tego samego przestępstwa, co przestępstwo, za które został on już
skazany prawomocnym orzeczeniem na podstawie art. 158 KWA.

122.
Doszło zatem do naruszenia art. 4 Protokołu VII.

22. S
 prawa Business Support Centre
pko Bułgarii, sk. 6689/03 – wyrok
z 18 marca 2010 r.
17.
Skarżąca organizacja zarzucała na podstawie art. 1 Protokołu I, że –
mimo pełnego przestrzegania przez nią jej sprawozdawczych obowiąz-
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ków VAT – władze krajowe pozbawiły ją prawa do odpisu VAT (5.928 euro)
tylko dlatego, że jej dostawca nie przestrzegał jego obowiązków sprawozdawczych i płatrności VAT. Skarżąca organizacja uważała, że ma „prawowitą ekspektatywę” w znaczeniu art. 1 Protokołu I prawa do odpisu VAT,
które powstało, skoro tylko wykonała ona swoje obowiązki sprawozdawcze i płatności VAT i skoro przesłanki dla skorzystania z takiego odpisu
VAT zostały spełnione […].

21.
Trybunał odnotowuje na wstępie, że w wiodącej sprawie Bulves AD
stwierdził naruszenie prawa skarżącej spółki do niezakłóconego korzystania z jej mienia […].

22.
Z uwagi na podobieństwo faktów i zarzutu, Trybunał opiera się całkowicie na swojej analizie i wnioskach z wyroku w sprawie Bulves AD (por.
pkt 33–71), który w tym względzie jest jak najbardziej stosowny.

23.
Trybunał odnotowuje, że jedyna dostrzegalna różnica między dwiema
sprawami to niepewność co do tego, czy dostawca wypełnił swoje obowiązki wobec państwa płynące z zapłacenia przez skarżącą organizację
podatku VAT (w odróżnieniu od Bulves AD, pkt 11, 13 i 67). Zauważa jednak, że to zależało w pełni od działań władz podatkowych, które – skoro
tylko ujawniły brak po stronie dostawcy pełnego i terminowego wykonania jego obowiązków sprawozdawczych i płatności VAT – powinny
zainicjować audyt podatkowy i wszcząć postępowanie przeciwko niemu
celem uzyskania takich spóźnionych należności, wraz z odsetkami. Co
za tym idzie, nie ma to wpływu na ocenę przez Trybunał dotyczącą organizacji skarżącej.

24.
Ponadto, nie ma żadnych twierdzeń co do oszustwa w ramach systemu
VAT, o którym organizacja skarżąca wiedziała albo mogła taką wiedzę
uzyskać.
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25.
Konkludując, rząd nie wysunął żadnego faktu ani argumentu mogącego przekonać Trybunał do osiagnięcia w niniejszej sprawie wniosku
odmiennego od wniosku w wiodącej sprawie Bulves AD.

26.
Co za tym idzie, doszło do naruszenia art. 1 Protokołu I dotyczącego
zapłaty VAT.

23. S
 prawa Iwaszkiewicz pko Polsce,
sk. 30614/06 – wyrok z 26 lipca
2011 r.
29.
Skarżący (żona i syn ofiary – przyp. T. J.) zarzucali, że ich mąż i ojciec
został pozbawiony renty dla niepełnosprawnych weteranów. Opierają się
na art. 1 Protokołu I […].

40.
Trybunał przypomina, po pierwsze, że art. 1 Protokołu I zawiera trzy
różne normy. Zostały one opisane następująco (por. James and Others v.
the United Kingdom, wk z 21.02.1986, pkt 37, oraz Belvedere Alberghiera
S.r.l. v. Italy, ECHR 2000-VI, pkt 51):
„Norma pierwsza, umocowana w zd. I ust. 1, ma charakter ogólny i ogłasza
zasadę niezakłóconego korzystania z własności; norma druga, zawarta w zd.
II ust. 1, dotyczy pozbawienia mienia i poddaje je pewnym warunkom; norma
trzecia, umieszczona w ust. 2, uznaje, że Umawiające się Państwa mają tytuł
do m.in. kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym.
Te trzy normy nie są jednak »odmienne« w sensie braku związku między
nimi. Normy druga i trzecia zajmują się konkretnymi przykładami ingerencji
w prawo do niezakłóconego korzystania z własności, a zatem powinny być
postrzegane w świetle zasady ogólnej ogłoszonej w normie pierwszej”.
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41.
Art. 1 Protokołu I nie gwarantuje jako takiego jakiegokolwiek prawa do
emerytury określonej wysokości. Tam, gdzie jednostka na podstawie
prawa krajowego ma dające się stwierdzić prawo do emerytury ze składkowego ubezpieczenia społecznego, korzyść tego rodzaju winna być
uważana za interes własnościowy wchodzący w zakres art. 1 Protokołu I
dla osób spełniających jego wymogi (por. Stec and Others v. the United
Kingdom, dec. ECHR 2005-X). Tam, gdzie suma korzyści podlega redukcji
lub przerwaniu, może to stanowić ingerencję w mienie, która wymaga
usprawiedliwienia.

42.
Zasadniczym warunkiem możliwości pogodzenia ingerencji z art. 1
Protokołu I jest to, by była ona zgodna z prawem. Rule of law, jedna z fundamentalnych zasad demokratycznego społeczeństwa, jest inherentna
we wszystkich artykułach Konwencji (por. Iatridis v. Greece, ECHR 1999-II,
pkt 58).

43.
Zgodna z prawem ingerencja władzy publicznej w niezakłócone korzystanie z mienia może być usprawiedliwiona jedynie, jeśli służy prawowitemu interesowi publicznemu (lub powszechnemu). Z racji ich bezpośredniej znajomości swojego społeczeństwa i jego potrzeb, władze krajowe
co do zasady znajdują się w lepszym położeniu niż sędzia międzynarodowy dla potrzeb decydowania, co leży „w interesie publicznym”. W ustanowionym przez Konwencję systemie ochrony to do władz krajowych
należy zatem dokonywanie wstępnej oceny co do istnienia problemu
zainteresowania publicznego wymagającego środków ingerencji w niezakłócone korzystanie z mienia (por. m.in. Stec and Others, pkt 52). Pojęcie
„interesu publicznego” jest z konieczności ekstensywne. W szczególności
decyzja o wydaniu ustaw dotyczących ubezpieczenia społecznego zazwyczaj obejmuje zagadnienia gospodarcze i społeczne. Trybunał uważa za
naturalne to, iż dostępna ustawodawstwu ocena w ramach urzeczywistniania polityki społecznej i gospodarczej winna być szeroka, i będzie szanować osąd ustawodawstwa co do tego, co leży „w interesie publicznym”,
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chyba że osąd taki będzie oczywiście pozbawiony rozsądnych podstaw
(por. mutatis mutandis, The former King of Greece and Others v. Greece,
pkt 87; oraz Wieczorek v. Poland, wk z 8.12.2009, pkt 59).

44.
Art. 1 Protokołu I wymaga również, by każda ingerencja była rozsądnie
proporcjonalna w stosunku do realizowanego celu (por. Jahn and Others.
v. Germany, ECHR 2005-VI, pkt 81–94). W konsekwencji ingerencja
musi osiągać „słuszną równowagę” pomiędzy wymaganiami interesu
powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony praw podstawowych
jednostki. Wymagana równowaga nie zostaje osiągnięta, jeśli osoba zainteresowana ponosi indywidualny i nadmierny ciężar (por. Sporrong and
Lönnroth v. Sweden, wk z 23.09.1982, pkt 69–74) […].

46.
[…] W rezultacie zarzucanych decyzji skarżący zostali pozbawieni swego
tytułu do zabezpieczenia społecznego. Orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym, wzięte razem, oznaczały ingerencję w prawo skarżących do
niezakłóconego korzystania z ich mienia w znaczeniu art. 1 Protokołu I do
Konwencji (por. Wieczorek, pkt 61).

47.
Trybunał musi rozstrzygnąć, czy ingerencja była zgodna z prawem.
Zarzucany środek oparty był na art. 114 Ustawy z 1998 r., który w odnośnym
czasie przewidywał, że prawo do korzyści przyznanych prawomocnymi
orzeczeniami w pewnych okolicznościach moze być poddane z urzędu
ponownej ocenie przez władze. W odróżnieniu od ustaleń sądów krajowych, Trybunał już uznał, że ponowne otwarcie postępowania na podstawie tego przepisu, w następstwie wykrycia własnego błędu władz socjalnych w ich pierwotnej ocenie tytułu do korzyści, było przewidziane przez
prawo (por. Moskal v. Poland, wk z 15.09.2009, pkt 55–56).

48.
Trybunał musi następnie rozstrzygnąć, czy ingerencja kierowała się
prawowitym celem, tj. czy była „w interesie publicznym”. Trybunał uważa,
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że tym celem była ochrona stabilności finansowej systemu ubezpieczeń
społecznych oraz zapewnienie by nie został on zagrożony przez subsydiowanie emerytur odbiorców, którzy uzyskali je na podstawie sztucznych, błędnych lub oszukańczych ocen lekarskich (por. Moskal, pkt 61–63;
oraz Wieczorek, pkt 63).

49.
Wreszcie Trybunał jest powolany do stwierdzenia, czy ingerencja nałożyła na skarżących nadmierny indywidualny ciężar. Sprawdzając, czy tak
się stało, musi on mieć na względzie szczególny kontekst, w jakim problem w niniejszej sprawie powstaje, a mianowicie problem systemu zabezpieczenia społecznego. Systemy takie są wyrazem solidarności społeczeństwa z jego wrażliwymi członkami (por. Goudswaard-Van der Lans
v. the Netherlands, dec. ECHR 2005-XI). […] Wiele systemów krajowych
uznaje, że jednostki takie wymagają określonego stopnia pewności i bezpieczeństwa, i zapewnia – w charakterze prawa – płatność korzyści, pod
warunkiem spełnienia warunków kwalifikacji. Art. 1 Protokołu nie wprowadza dla Umawiających się Stron żadnych ograniczeń w wyborze typu
i wysokości korzyści na podstawie systemu zabezpieczenia społecznego
[…].

55.
Trybunał jest zdania, że zniweczyłoby wszelką słuszną równowagę,
jeśliby – ujawniwszy swój błąd – władze nigdy nie mogłyby cofnąć jego
skutków i musiałyby uwieczniać ten błąd, nadal wypłacając emeryturę,
którą przyznano w oparciu o błędne podstawy […].

61.
Trybunał zauważa, że orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
podlegały, i to na dwóch szczeblach, nadzorowi sądowemu, zapewniającemu pełne gwarancje procesowe […].

62.
Zważywszy na okoliczności sprawy, widziane jako całość, Trybunał
dochodzi do wniosku, że została osiągnięta słuszna równowaga między
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wymaganiami interesu powszechnego społeczeństwa a wymaganiami
ochrony praw podstawowych jednostek, zaś ciężar nałożony na skarżących nie był ani dysproporcjonalny, ani nadmierny.

63.
Nie doszło zatem do naruszenia art. 1 Protokołu I do Konwencji.

24. Sprawa A. Menarini Diagnostics
S.R.L. pko Włochom, sk. 43509/08
– wyrok z 27 września 2011 r.
26.
Skarżące stowarzyszenie zarzuca, że nie miało dostępu do sądu w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji […].

38.
Trybunał przypomina swoje stałe orzecznictwo, zgodnie z którym dla
okereślenia istnienia „oskarżenia karnego” trzeba mieć na względzie trzy
kryteria: kwalifikację prawną spornego środka w prawie krajowym, sam
jego charakter oraz charakter i stopień dolegliwości sankcji (por. Engel).
Kryteria te są alternatywne, a nie kumulatywne; by art. 6 znajdował zastosowanie z mocy słów „oskarżenie karne”, wystarczy, by odnośne przestępstwo
było – z racji swego charakteru – „karnym” z punktu widzenia Konwencji,
bądź narażało osobę zainteresowaną na sankcję, która – z racji swego charakteru i stopnia dolegliwości – generalnie się odnosiła do „sfery karnej”
(por. Jussila, pkt 30 i 31; oraz Zaicevs c. Lettonie, CEDH 2007-IX, pkt 31).

39.
Trybunał na wstępie stwierdza, że praktyki antykonkurencyjne zarzucone w niniejszej sprawie skarżącemu stowarzyszeniu nie stanowiły przestępstwa karnego w rozumieniu prawa włoskiego. Zachowania antykon-
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kurencyjne są sankcjonowane nie na podstawie prawa karnego, ale na
podstawie ustawy nr 287 z 10.10.1990 r. o konkurencji i lojalnych praktykach handlowych. Nie jest to jednak rozstrzygające z punktu widzenia
zastosowalności art. 6 Konwencji, bo wskazania prawa krajowego mają
wartość li tylko relatywną (Öztürk, pkt 52).

40.
Jeśli chodzi o charakter przestępstwa, wydaje się, że przepisy, których
naruszenie zarzucano skarżącemu stowarzyszeniu, miały na względzie
swobodną konkurencję na rynku. Trybunał przypomina, że AGCM, niezawisła władza administracyjna, miała sprawować nadzór nad układami
ograniczającymi konkurencję, jak też nad nadużywaniem pozycji dominującej. Chroniła więc powszechne interesy społeczeństwa, normalnie
chronione przez prawo karne (Stenuit c. France, pkt 62). Warto odnotować,
że nałożona grzywna zasadniczo miała na względzie ukaranie, by nie
dopuszczać do powtarzania inkryminowanych działań. Można więc wnosić, że grzywna oparta była na normach kierujących się celem zarazem
prewencyjnym, jak i represyjnym (mutatis mutandis, Jussila, pkt 38).

41.
Co do charakteru i dolegliwości kary „grożącej” skarżącej (Ezeh i Connors, pkt 120), Trybunał stwierdza, że odnośna grzywna nie mogła zostać
zastąpiona w przypadku niezapłacenia jej karą pozbawienia wolności
(a contrario – Anghel c. Roumanie, 4.10.2007, pkt 52). Odnotowuje jednak,
że AGCM orzekła sankcję pieniężną w wysokości 6 mln. euro, która miała
charakter represyjny, ponieważ miała na względzie sankcjonowanie nieprawidłowości, a także prewencyjny, zniechęcający stowarzyszenie do
ponownego popełnienia. Trybunał odnotowuje, że skarżąca podkreśla,
iż karny charakter tego typu przestępstwa wynika też z orzecznictwa Rady
Stanu.

42.
W świetle powyższego i zważywszy na ogromną wysokość orzeczonej
grzywny, Trybunał podkreśla, że sankcja ta należy – z racji jej dolegliwości
– do sfery karnej (Öztürk, pkt 54; i a contrario – Inocencio c. Portugal, dec.
CEDH 2001-I).
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43.
Swoją drogą, Trybunał przypomina również, że – zdaniem autorytetów
francuskich kompetentnych w prawie gospodarczym i finansowym – art.
6 w jego aspekcie karnym znajduje zastosowanie zwłaszcza w kontekście
Rady Konkurencji (Lilly c. France, dec. 3.12.2002), Rady Rynków Finansowych (Didier c. France, dec. 27.08.2002) oraz Komisji Bankowej (Dubus
S.A. c. France, 11.06.20098, pkt 36).

44.
Uwzględniając rozmaite aspekty sprawy i badając ich odnośny ciężar,
Trybunał podkreśla, że grzywna nałożona na skarżące stowarzyszenie
miała charakter karny, wobec czego art. 6 ust. 1 znajdował zastosowanie
w jego aspekcie karnym […].

25. Sprawa Segame SA pko Francji,
sk. 4837/06 – wyrok ETPC
z 7 września 2012 r.
39.
Skarżąca spółka zarzucała naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji […]. Zarzucała karę nałożoną na nią na podstawie art. 1770 Ogólnego Kodeksu
Podatkowego. Uważała, że postanowienie to nie daje sądom kompetencji
zajmowania się sprawami podatkowymi co do pełnej jurysdykcji dla podwyższania czy obniżania kary w proporcji do powagi przestępstwa zarzucanego podatnikowi […].

54.
Trybunał przypomina, że system kar administracyjnych, takich jak
w niniejszej sprawie kary podatkowe, da się pogodzić z art. 6 ust. 1 Konwencji,
jak długo podatnik może wnieść każdą taką decyzję przed sąd, który zapewnia gwarancje tego postanowienia (por. Bendenoun v. France, wk z 24.02.1994,
pkt 46; oraz Silvester’s Horeca Service v. Belgium, wk z 4.03.2004, pkt 25).
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55.
Poszanowanie art. 6 ust. 1 Konwencji oznacza, że decyzje podjęte przez
władze administracyjne, które same nie zaspokajają wymogów art. 6 ust. 1
Konwencji, muszą podlegać późniejszej kontroli przez organ sądowy,
który ma pełną jurysdykcję (por. Schmautzer, pkt 34; Umlauft v. Austria, wk
z 23.10.1995, pkt 37; Gradinger v. Austria, wk z 23.10.1995, pkt 42; Pramstaller v. Austria, wk z 23.10.1995, pkt 39; Palaoro v. Austria, wk z 23.10.1995,
pkt 41; oraz Pfarmeier v. Austria, wk z 23.10.1995, pkt 38). Charakterystyka
organu sądowego z pełną jurysdykcją obejmuje kompetencje uchylenia
pod wszelkimi względami, co do kwestii faktycznych i prawnych, decyzji
organu niższego. Musi to obejmować jurysdykcję do badania wszelkich
kwestii faktycznych i prawnych relewantnych dla przedłożonego sporu
(por. Chevrol v. France, ECHR 2003-III, pkt 77; Silvester’s Horeca, pkt 27;
oraz A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy, wk z 27.09.2011, pkt 59).

56.
Trybunał odnotowuje, że w niniejszej sprawie skarżąca spółka mogła
złożyć wniosek do Sądu Administracyjnego o zwolnienie z płacenia
dodatkowych podatków i kar, a potem odwołać się do Apelacyjnego Sądu
Administracyjnego, a także apelować o nadzór sądowy do Rady Stanu […].

57.
Zatem skarżąca spółka mogła przedłożyć do Sądu Administracyjnego
oraz do Apelacyjnego Sądu Administracyjnego – a oba te sądy spełniały
wymogi art. 6 ust. 1 – wszelkie kwestie faktyczne i argumenty prawne,
które uważała za pomocne dla jej wniosku o zwolnienie z rewidowanej
wyceny podatków i związanych z tym kar (por. mutatis mutandis, Malige,
pkt 48), w tym co do zgodności podatku z prawem wspólnotowym oraz
omówienia podstawy kalkulacji podatku, której zredukowanie sugerowala
Apelacyjnemu Sądowi Administracyjnemu.

58.
Zarzutem skarżącej spółki jest to, że sądy administracyjne nie miały
kompetencji zmiany kary podatkowej wobec braku jakiegokolwiek przepisu prawnego w tym względzie.
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59.
Trybunał przede wszystkim zauważa, że samo prawo, do pewnego
stopnia, czyni karę proporcjonalną w stosunku do powagi postępowania
podatnika, wyrażając ją jako procent nieopłaconego podatku, którą to kalkulację skarżąca spółka miała sposobność w tej sprawie dyskutować (por.
mutatis mutandis, Valico S.R.L. v. Italy, dec., ECHR 2006-III). Trybunał
akceptuje również punkt rządu dotyczący specjalnej potrzeby zapewnienia środkom fiskalnym skuteczności wystarczającej dla zabezpieczenia
interesów państwa, i zauważa dalej, że takie sprawy różnią się od twardego
rdzenia prawa karnego z punktu widzenia Konwencji (por. mutatis mutandis, Jussila v. Finland, ECHR 2006-XIII, pkt 43). Uważa wreszcie, że skala
kary, określona zarządzeniem z 7.12.2005 r. na 25%, nie wydaje się dysproporcjonalna (por. Malige, pkt 49; i przeciwnie – mutatis mutandis,
Mamidakis v. Greece, wk z 11.01.2007, pkt 48; oraz Grifhorst v. France,
wk z 26.02.2009, pkt 105).

60.
Co za tym idzie, w braku jakiejkolwiek arbitralności, Trybunał dochodzi
do wniosku, że nie doszło w niniejszej sprawie do naruszenia art. 6 ust. 1
Konwencji.

26. Sprawa Świadków Jehowy
w Austrii pko Austrii, sk. 27540/05
– wyrok ETPC z 25 września 2012 r.
23.
Skarżąca wspólnota zarzucała na podstawie art. 14, w związku z art. 9
Konwencji, że odmowa wydania przez władze krajowe deklaratoryjnej
decyzji na podstawie Ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców – jakoby
zatrudnienie G.V. i V.T. przez skarżącą wspólnotę nie podlegało przepisom
tej Ustawy, na tej podstawie, że skarżąca wspólnota nie była uznanym stowarzyszeniem religijnym – naruszała jej prawa na podstawie tych postanowień […].
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28.
Jak to Trybunał konsekwentnie potwierdzał, art. 14 Konwencji uzupełnia inne postanowienia substancjalne Konwencji i jej Protokołów.
Nie ma on niepodległego bytu, jako że wywiera skutki prawne wyłącznie
w relacji z „korzystaniem z praw i wolności” gwarantowanych tymi
postanowieniami. Chociaż stosowanie art. 14 nie zakłada naruszenia
tych postanowień – i w tym zakresie jest on autonomiczny – nie ma
miejsca na jego stosowanie, chyba że odnośne fakty wchodzą w obszar
jednego lub więcej z tych postanowień (por. m.in. Van Raalte v. the
Netherlands, wk z 21.02.1997, pkt 33; oraz Camp and Bourimi v. the
Netherlands, ECHR 2000-X, pkt 34).

29.
Wolność religii, jak jest ona gwarantowana przez art. 9, obejmuje inter
alia wolność wyznawania wiary religijnej oraz praktykowania religii. Chociaż wolność religijna jest w pierwszym rzędzie sprawą indywidualnego
sumienia, zakłada ona również wolność manifestowania czyjejś religii,
samotnie i prywatnie, bądź we wspólnocie z innymi, publicznie i w kręgu
tych, których wiarę się podziela. Art. 9 wylicza różne formy, jakie manifestacja czyjejś religii może przybierać, mianowicie modlitwy, nauczanie,
praktykowanie i obrzędy (por. Leyla Sahib v. Turkey, ECHR 2005-XI, pkt
104–105).

30.
Zdaniem Trybunału odnośny przywilej – mianowicie zwolnienie
przyznane stowarzyszeniom religijnym z przepisów Ustawy, jeśli chodzi
o zatrudnianie cudzoziemców w działalności pastoralnej – wykazuje znaczenie, jakie ustawodawstwo przywiązało do specyficznej funkcji tych
przedstawicieli grup religijnych spełnianej w obrębie takich grup. Zauważając, że wspólnoty religijne tradycyjnie istnieją w formie zorganizowanych struktur, Trybunał wciąż powtarzał, że autonomiczne istnienie
wspólnot religijnych jest niezbędne dla pluralizmu w demokratycznym
społeczeństwie, a zatem stanowi zagadnienie leżące w samym sercu
ochrony, jaką zapewnia art. 9 (por. Hasan and Chaush v. Bulgaria, ECHR
2000-XI, pkt 62).
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31.
Ponieważ zamiarem odnośnego przywileju jest zapewnienie właściwego funkcjonowania grup religijnych, jako wspólnot jednostek, a zatem
promocja celu chronionego przez art. 9 Konwencji, wyjątek od przepisów
rządzących zatrudnieniem cudzoziemców przyznany specyficznym
przedstawicielom stowarzyszeń religijnych wchodzi w zakres tego postanowienia. Wynika stąd, że art. 14, w związku z art. 9, znajduje w niniejszej
sprawie zastosowanie.

32.
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, różnica traktowania stanowi dyskryminację z punktu widzenia art. 14 Konwencji, „jeżeli nie ma obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia”: tj. jeśli się nie kieruje „celem prawowitym” bądź jeśli nie zachodzi „rozsądny stosunek proporcjonalności
między użytymi środkami a realizowanym celem”. Umawiające się Państwa
korzystają z pewnego marginesu oceny, czy i w jakim zakresie różnice
w skądinąd podobnych sytuacjach usprawiedliwiają odmienne traktowanie (por. m.in. Willi v. the United Kingdom, ECHR 2002-IV, pkt 39).

33.
W niniejszej sprawie Trybunał zauważa, że wyjątek od zakresu stosowania Ustawy był według dz. 1 (2) (d) tej Ustawy wyłącznie powiązany z zatrudnianiem cudzoziemców dla potrzeb pracy pastoralnej jako części kościoła
czy stowarzyszenia religijnego uznanego przez prawo. Jednakże w czasie
wnioskowania o decyzję deklaratoryjną skarżąca wspólnota była zarejestrowaną wspólnotą religijną, nie zaś stowarzyszeniem religijnym, a zatem nie
było miejsca na przyznanie jej wyjątku na podstawie wspomnianego ustawodawstwa.

34.
Trybunał ma zbadać, czy różnica traktowania między skarżącą wspólnotą, która nie była stowarzyszeniem religijnym w znaczeniu Ustawy
o uznaniu z 1874 r., a ciałem religijnym, które było takim stowarzyszeniem, miała obiektywne i rozsądne usprawiedliwienie.
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35.
W sprawach Lang v. Austria (12.03.2009), Gutl v. Austria (12.03.2009)
i Löffelman v. Austria (12.03.2009) Trybunał miał zbadać, czy odmowa
władz dotycząca zwolnienia skarżących z alternatywnej służby cywilnej
zamiast przymusowej służby wojskowej stanowiła naruszenie art. 14 Konwencji, w związku z jej art. 9. Skarżący zarzucali, że różnica traktowania
ich jako pastorów Świadków Jehowy, którzy nie należeli więc do uznanego stowarzyszenia religijnego, a innymi, którzy pełnili porównywalne
funkcje w uznanym stowarzyszeniu religijnym, nie była usprawiedliwiona. […]

36.
Trybunał uważa, że w niniejszej sprawie odmowa władz co do przyznania wyjątku od przepisów Ustawy oparta była na fakcie, że skarżąca
wspólnota nie była uznanym stowarzyszeniem religijnym. Zważywszy na
ustalenia Trybunału w sprawach Lang (pkt 29–31), Gutl (pkt 29–31); Loffelman (pkt 29–31), oparte na sprawie Religionsgemeinschaft des Zeugen
Jehovas and Others i tych samych kryteriach zidentyfikowanych w tych
sprawach – czy skarżąca wspólnota była uznanym stowarzyszeniem religijnym – nie można rozumieć odmiennie w sprawie niniejszej, a jej zastosowanie nieuniknienie powodowało zakazaną przez Konwencję dyskryminację.

37.
Trybunał dochodzi zatem do wniosku, że dz. 1 (2) (d) Ustawy, który
przewiduje wyjątek od zakresu stosowania tej Ustawy odnośnie do zatrudnienia cudzoziemców do pracy pastoralnej w uznanym stowarzyszeniu
religijnym, jest dyskryminacyjny oraz że skarżąca wspólnota była negatywnie dyskryminowana na podstawie religii w rezultacie zastosowania
tego postanowienia. Doszło zatem do naruszenia art. 14, w związku z art. 9
Konwencji […].

40.
Skarżąca wspólnota zarzucała, że fakt, iż nie była zwolniona z odpowiedzialności tytułem podatku od spadków i darowizn, w odróżnieniu od
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wspólnot uznanych za stowarzyszenia religijne, stanowił dyskryminację
ze względu na religię, zakazaną przez art. 14 Konwencji, w związku z art. 1
Protokołu I […].

44.
Trybunał zauważa, że w 2001 r. Urząd Podatkowy w Wiedniu zarządził
opłacenie przez skarżąca wspólnotę podatku od spadków i darowizn w kontekście donacji, jaką otrzymała w 1999 r., ponieważ urząd podatkowy
stwierdził, że skarżąca wspólnota nie może opierać się na dz. 15 (1) Ustawy
z 1955 r., która porzewidziała wyjątek od odpowiedzialności podatkowej
tytułem niektórych donacji na rzecz instytucji religijnych, ponieważ taki
wyjątek podatkowy był zastrzeżony dla kościołów i uznanych przez prawo
stowarzyszeń religijnych. Te ustalenia były potwierdzane w późniejszych
postępowaniach apelacyjnych […].

46.
Jeśli chodzi o zastosowalność art. 14 Konwencji do postępowania
podatkowego dotyczącego spadków i darowizn, Trybunał stwierdza, że
art. 1 ust. 2 Protokołu I stanowi, że obowiązek płacenia podatków wchodzi
w pole jego zastosowania. Co za tym idzie, art. 14 jest również zastosowalny (por. Darby v. Sweden, wk z 23.10.1990, pkt 30).

47.
Jeśli chodzi o przestrzeganie art. 14, Trybunał uznał, że rząd nie przedłożył żadnego powodu usprawiedliwiającego różnicę traktowania co do
podlegania podatkowi od spadków i darowizn między skarżącą wspólnotą
a wspólnotami religijnymi uznanymi za stowarzyszenia religijne, a tylko
wskazał, że podatek od spadków i darowizn przestał być ściągany po 31 lipca
2008 r.

48.
Trybunał zauważa dalej, że odmowa przyznania wyjątku od podatku
od spadków i darowizn oparta była na tej podstawie, że skarżąca wspólnota nie była uznanym stowarzyszeniem religijnym. Stwierdza on, że
także pod tym względem te same kryteria użyte przez Trybunał we wcześ-
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niejszych sprawach – czy skarżąca wspólnota była czy też nie była uznanym stowarzyszeniem religijnym – nie mogą być w niniejszej sprawie
rozumiane odmiennie, a ich zastosowanie nieuniknienie powoduje zakazaną przez Konwencję dyskryminację.

49.
Trybunał dochodzi zatem do wniosku, że dz. 15 (1) Ustawy z 1955 r.,
w owym czasie zastosowalny, który przewidywał wyjątki od opodatkowania donacji na rzecz uznanych przez prawo stowarzyszeń religijnych, miał
charakter dyskryminacyjny oraz że skarżąca wspólnota była szkodliwie
dyskryminowana na podstawie religii w rezultacie zastosowania tego
postanowienia. Doszło zatem do naruszenia art. 14, w związku z art. 1 Protokołu I.

50.
Skarżąca wspólnota opierała się również na art. 9 Konwencji, samym
oraz w związku z art. 14 Konwencji, zarzucając odmowę ze strony władz
podatkowychy zastosowania wyjątku od podatku od spadków i darowizn
na podstawie dz. 15 (1) Ustawy z 1955 r., w przeciwieństwie do wspólnot
religijnych uznanych za stowarzyszenia religijne.

51.
Trybunał uważa, że – chociaż zarzut ten jest dopuszczalny – z uwagi
na jego ustalenia na podstawie art. 14 Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I, nie ma potrzeby badania także tego zarzutu z punktu widzenia art.
9, samego bądź w związku z art. 14 Konwencji […].
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27. S
 prawa Ewangelickiego Kościoła
Misyjnego i Salaûna pko Francji,
sk. 25502/07 – wyrok ETPC
z 31.01.2013
20.
Skarżące stowarzyszenie i jego prezes twierdzą, że opodatkowanie
darowizn godzi w ich prawo do manifestowania i wykonywania wolności
religijnej, jak jest ona przewidziana w art. 9 Konwencji […].

24.
Trybunał przypomina, że darowizny są ważnym źródłem finansowania stowarzyszenia oraz że z tego względu ich opodatkowanie może
wywierać wpływ na ich zdolność do prowadzenia ich aktywności religijnej. W swoim wyroku Association les Temoins de Jehovah dla stwierdzenia istnienia ingerencji w prawo do manifestowania i realizowania swej
wolności religii, Trybunał oparł się na wysokości sum należnych od skarżącego na rzecz administracji fiskalnej, na fakcie, że to może mieć za skutek pozbawienie stowarzyszenia żywotnych zasobów, „tak że nie będzie
w stanie zapewnić konkretnie swoim wiernym swobodnego sprawowania ich kultu” oraz że „miejsca kultu same byłyby dotknięte” (pkt 53).

25.
W niniejszej sprawie Trybunał zauważa, że sporne wyrównanie osiągnęło we wrześniu 1997 r. wysokość 408.797 euro, z czego 278.567 euro dla
praw pryncypała oraz że cała suma opodatkowanych darowizn wyniosła
624.120 euro. Trybunał ujawnia jednak, że strony nie wypełniły wskazań
precyzyjnych co do strony, którą reprezentują darowizny w proporcji do
zasobów skarżącej. W tych warunkach trudno jest wykazać jasno, że
sporne opodatkowanie ugodziło w zasoby żywotne skarżącego i stanęło
na przeszkodzie swobodnemu sprawowaniu jego kultu. Zważywszy na
elementy, jakimi dysponuje, dotyczące liczby członków skarżącego stowarzyszenia, postrzeganego jako małe stowarzyszenie, wysokość powyż-
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szego opodatkowania, modalności wnoszenia podatków, dostarczoną
listę nieruchomości, w związku z oświadczeniem, zgodnie z którym musi
on przekazać pewne swe własności dla uwolnienia się od podatku, nie
negowanego przez rząd, Trybunał wnosi, że oddziaływanie spornego
środka na zasoby skarżącego było istotne i miało charakter poważnie
zagrażający wykonywaniu jego aktywności religijnej. Dlatego Trybunał
wywodzi wniosek o istnieniu ingerencji w prawa gwarantowane przez art.
9 Konwencji.

26.
Skarżący dowodzi, że ingerencja nie była przewidziana przez prawo.
Precyzuje on, że przechwytywanie darowizn nigdy nie było przedmiotem
upoważnienia oraz że władze krajowe – decydując o ich nałożeniu w zastosowaniu art. 757 CGI – nie mogły wymagać od nich takiego upoważnienia, by korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 795-100 CGI. Wyjaśnia, że państwo stworzyło – bez żadnej podstawy prawnej – nowy
warunek, na podstawie którego stowarzyszenia kultowe mogły korzystać
ze zwolnienia przeniesienia tytułem darmowym. […] to poddaje w wątpliwość wolność kultu gwarantowaną przez art. 9 Konwencji.

27.
Rząd twierdzi, że sporny środek był przez prawo przewidziany. Z jednej
strony, art. 757 CGI wylicza limitatywnie przypadki, w których darowizny
podlegają opodatkowaniu, wśród których znajduje się ujawnienie tego
przez darczyńcę wobec nowej doktryny, ale z ewolucji legislacyjnej zaistniałej na wiele lat przed kontrolą, której przedmiotem było skarżące stowarzyszenie. Z drugiej strony, art. 795-100 CGI ogranicza „zwolnienie
prawa przeniesienia bezpłatnego do darowizn i zapisów wszelkiego charakteru – włączając w to darowizny, przyznane stowarzyszeniom kultowym – pod warunkiem, że te ostatnie są upoważnione”. Według rządu,
opodatkowanie kierowało się prawowitym celem ochrony porządku oraz
praw i wolności innych osób i było proporcjonalne do tego celu, ponieważ
skarżące stowarzyszenie samo było postawione poza prawnymi dyspozycjami zwolnienia i nie domagało się upoważnienia prefekta do otrzymywania darowizn i zapisów.

204

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

28.
Trybunał przypomina, że w sprawie Association les Temoins de Jehovah doszedł do wniosku o naruszeniu art. 9 Konwencji, ponieważ opodatkowanie darowizn w okolicznościach podobnych do okoliczności z niniejszej sprawy nie spełniało warunku legalności przewidzianego w ust. 2
tego postanowienia. Uważał on, że odpis fiskalny zastosowany na mocy
art. 757 ust. 2 CGI, obowiązującego w epoce faktów sprawy, był „nieprzewidywalny”, zwłaszcza dlatego, że to ustawodawstwo nie było wystarczająco precyzyjne, by móc przewidywać, że będzie ono zastosowalne do
osób moralnych oraz że kontrola fiskalna może być upodobniona do
„ujawnienia” darowizny.

29.
Trybunał stwierdza, że stan prawa w niniejszej sprawie jest taki sam, jak
w sprawie Association les Temoins de Jehovah oraz że nie widzi powodu
dla odstępowania od wniosku, do jakiego w tamtej sprawie doszedł.
Wynika stąd, że doszło do naruszenia art. 9 Konwencji.

28. Sprawa R.Sz. pko Węgrom,
sk. 41838/11 – wyrok Izby
z 2 lipca 2013 r.
23.
Skarżący zarzucał, że ściąganie podatku na poziomie 98% od jego
wynagrodzenia za rozłąkę oznaczało pozbawienie własności, które było
bezzasadne. Opieral sie on na art. 1 Protokołu I […].

31.
W swym wyroku z 23.09. w sprawie Sporrong and Lönnroth v. Sweden
Trybunał analizowal art. 1 jako zawierający „trzy odmienne normy”: pierwsza norma, wyrażona w zd. I ust. 1, ma charalter generalny i ogłasza zasadę
niezakłóconego korzystania z własności; druga norma, zawarta w zd. II
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ust. 1, dotyczy pozbawienia własności i poddaje je pewnym warunkom;
norma trzecia, wyrażona w ust. 2, uznaje, że Umawiające się Państwa mają
tytuł m.in. do kontroli korzystania z własności zgodnie z interesem
powszechnym (pkt 61). Trybunał zauważył dalej, że – przed badaniem, czy
pierwsza norma generalna była przestrzegana – trzeba rozstrzygnąć, czy
dwie ostatnie normy znajdują zastosowanie (ibidem). Te trzy normy nie są
jednak „odmienne” w sensie braku powiązania między nimi. Normy druga
i trzecia zajmują się szczególnymi przykładami ingerencji w prawo do
niezakłóconego korzystania z własności i mają być postrzegane w świetle
zasady ogólnej wyrażonej w normie pierwszej (por. James and Others
v. the United Kingdom, wk z 21.02.1986, pkt 37).
Co więcej, ingerencja, w tym ingerencja wynikająca ze środka dla zabezpieczenia płatności podatków, musi osiągać „słuszną równowagę” między
wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony
praw podstawowych jednostki. Zainteresowanie osiąganiem takiej równowagi jest odzwierciedlone w strukturze art. 1 jako całości, włączajac w to ust.
2: musi zachodzić rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi
środkami a realizowanymi celami. Trzeba rozstrzygnąć kwestię, czy – w specyficznych okolicznościach skarżącego – zastosowanie prawa podatkowego
nakładało nań nierozsądny ciężar bądź fundamentalnie godziło w jego sytuację finansową – a zatem nie osiągało słusznej równowagi między różnymi
wchodzącymi w grę interesami (por. M. A. and 34 Others v. Finland, dec.
z 10.06.2003; Imbert de Tremiolles v. France, dec. z 4.01.2008; Spampinato
v. Italy, dec. z 29.03. 2007; oraz Wasa LivOmsesidigt, Forsakringsbolaget
Valands Pensionsstoftelse v. Sweden. dec. Komisji z 14.12.1988, DR 58, s. 186).

32.
Trybunał przypomina, że w pewnych okolicznościach utrata własności
wynikająca ze środka ustawodawczego albo z orzeczenia sądu nie może
być zrównywana z „pozbawieniem mienia”: w sprawach Agosi v. the United Kingdom (wk z 24.10.1986) oraz Air Canada v. the United Kingdom
(wk z 5.05.1995) zajęcie lub inna utrata własności były traktowane jako
„kontrola korzystania” w znaczeniu ust. 2 art. 1 Protokołu I. W Gasus
Dosier-und Fördertechnik Gm bH v. the Netherlands (wk z 23.02.1995)
zajęcie zostało potraktowane jako środek zabezpieczenia płatności podatków w znaczeniu ust. 2 art. 1 in fine, podczas gdy w Beyeler v. Italy (ECHR
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2000-I) ingerencja w prawo własności skarżącego badana była na podstawie zd. I ust. 1 tego artykułu.
Trybunał nie widzi konieczności rozstrzygania, czy zd. II ust. 1 art. 1 znajduje zastosowanie do niniejszej sprawy. Złożoność sytuacji faktycznej
i prawnej nie pozwala na kwalifikowanie inkryminowanego środka do precyzyjnej kategorii. Trybunał przypomina, że rozważana w zd. II ust. 1 art. 1
sytuacja jest li tylko szczególnym przykładem ingerencji w prawo do niezakłóconego korzystania z własności gwarantowane przez normę ogólną
umocowaną w zd. I (por. np. Lithgow and Others v. the United Kingdom, wk
z 9.07.1986, pkt 106). Trybunał uważa zatem, że powinien badać zarzucaną
sytuację w świetle tej normy ogólnej (por. Beyeler, pkt 106).

33.
Zdaniem Trybunału, kwalifikacja środka ogólnego podjętego w ramach
realizacji polityki społecznej redystrybucji raczej jako „kontroli korzystania” z własności, a nie „pozbawienia mienia” nie jest decydująca, w takim
zakresie, w jakim zasady rządzące kwestią usprawiedliwienia zasadniczo
są tymi samymi i wymagają prawowitego celu, jak i zachowania słusznej
równowagi między realizowanym celem a wchodzącymi w grę prawami
własności indywidualnej.
Ponadto, zmiana ustawodawcza, która usuwa prawowitą ekspektatywę,
sama w sobie może oznaczać ingerencję w „mienie” (por. mutatis mutandis,
Maurice v. France, ECHR 2005-IX, pkt 67–71 i 769; Draon v. France, wk
z 6/10.2005, pkt 70–72; oraz Hasani v. Croatia, dec. z 30.09.2010).

34.
Trybunał w sprawie niniejszej zauważa, że strony są zgodne co do tego,
że inkryminowane opodatkowanie stanowi ingerencję w prawo skarżącego do niezakłóconego korzystania z jego mienia.
Trybunał będzie więc badał to zagadnienie na podstawie ust. 1 art. 1
Protokołu I, z uwzględnieniem specyficznej normy rządzącej opłacaniem
podatków w art. 1 in fine.

35.
Trybunał przypomina, że art. 1 Protokołu I wymaga, by jakakolwiek
ingerencja władzy publicznej w niezakłócone korzystanie z mienia była
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zgodna z prawem: zd. II ust. 1 tego artykułu dopuszcza pozbawienie własności „na warunkach przepisanych przez prawo”. Co więcej, rule of law,
jedna z fundamentalnych zasad demokratycznego społeczeństwa, jest
pojęciem inherentnym we wszystkich artykułach Konwencji (por. Former
King of Greece and Others v. Greece, ECHR 2000-XII, pkt 79; oraz Broniowski v. Poland, ECHR 2004-V, pkt 147).

36.
Jednakże istnienie podstawy prawnej w prawie krajowym samo
w sobie nie wystarcza dla zaspokojenia zasady zgodności z prawem. Podstawa taka musi ponadto dysponować pewną jakością, a mianowicie musi
dawać się pogodzić z rule of law i musi przewidywać gwarancje przeciwko
arbitralności.

37.
Wynika stąd, że – poza zgodnością z prawem krajowym Umawiającego
się Państwa, w tym z jego Konstytucją – normy prawne, na których pozbawienie własności jest oparte, powinny być wystarczająco dostępne, precyzyjne i przewidywalne w ich zastosowaniu (por. Guiso-Gallisay v. Italy. wk
z 8.12.2005, pkt 82–83). Trybunał dodaje, że podobne względy znajdują
zastosowanie do ingerencji w niezakłócone korzystanie z własności.
Jeśli chodzi o pojęcie „przewidywalności”, jego zakres w znacznym
stopniu zależy od treści odnośnego dokumentu, obszaru, jaki ma on obejmować, oraz liczby i statusu osób, do których jest on adresowany (por.
mutatis mutandis, Sud Fondi S.r.l. and Others v. Italy, wk z 20.01.2009, pkt
109). W szczególności, norma jest „przewidywalna”, gdy zapewnia pewien
stopień ochrony przed arbitralnymi ingerencjami władz publicznych (por.
Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy, ECHR 2012, pkt 143). Podobnie, znajdujące zastosowanie prawo musi zapewniać minimalne gwarancje proceduralne współmierne z wchodzącą w grę zasadą (por. mutatis
mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. v. ther Netherlands, wk z 14.09.2010, pkt
88; oraz Vistins and Perepojiolkins v. Latvia, wk z 25.10.2012, pkt 96–98).

38.
Co więcej, Trybunał przypomina ustalenia w jego orzecznictwie, że
władze krajowe znajdują się co do zasady w lepszym położeniu niż sąd
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międzynarodowy dla oceny lokalnych potrzeb i warunków. W sprawach
ogólnej polityki społecznej i gospodarczej, co do których opinie w demokratycznym społeczeństwie mogą znacznie się różnić, twórcy polityki
krajowej winni korzystać ze szczególnie szerokiego marginesu oceny
(por. Stec and Others v. the United Kingdom, ECHR 2006-VI, pkt 52).

39.
W zakresie, w jakim wchodzi w grę sfera podatków, dobrze ustalonym
stanowiskiem Trybunału jest, że państwom trzeba przyznać pewien stopień dodatkowego poszanowania i elastyczności w wykonywaniu ich
funkcji fiskalnych z punktu widzenia testu legalności (por. National and
Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society v. the United Kingdom, wk z 23.10.1887, pkt 75–83;
oraz OAO Neftyanaja Kompania Yukos v. Russia, wk z 20.09.2011, pkt 559).

40.
Co więcej, ponieważ w niniejszej sprawie ingerencja w niezakłócone
korzystanie z mienia przez skarżącego znalazła ucieleśnienie w środku
podatkowym, warto wskazać, że retroaktywne opodatkowanie zasadniczo
może być zastosowalne dla zaradzenia technicznym niedostatkom w prawie, w szczególności tam, gdzie środek taki jest ostatecznie usprawiedliwiony względami interesu publicznego. Rzeczywiście wchodzi wtedy
w grę oczywisty i przymuszający interes publiczny co do zapewnienia, by
jednostki prywatne nie wykorzystywały okazji wprowadzania nowego
reżimu płacenia podatków (por. National and Provincial, pkt 80–83).
Żadnych tego rodzaju niedostatków w prawie nie wykazywano w okolicznościach niniejszej sprawy. Trybunał uważa zatem, że wymagana jest
szczególna ostrożność przy ocenie, czy inkryminowany środek był
„zgodny z prawem” z punktu widzenia art. 1 Protokołu I, czy też nie.

41.
Trybunał uważa, że wchodzące w grę opodatkowanie wynagrodzenia
z tytułu rozłąki było należne po wydaniu ostatecznej wersji inkryminowanego ustawodawstwa. W szczególnym przypadku skarżącego podatek był
rzeczywiście płatny wcześniej od tej daty, na podstawie przepisów przejściowych. W każdym razie, inkryminowane opodatkowanie, jak można
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twierdzić, miało pewne elementy retroaktywne. W szczególności, same
opodatkowane korzyści były zgenerowane przy okazji dymisji skarżącego
1 lipca 2010 r., a wypłacone 2 lipca 2010 r. – co poprzedzało wejście w życie
nowelizacji Ustawy 14 maja 2011 r.

42.
Trybunał nie może przeoczyć procesu legislacyjnego prowadzącego
do wydania ustawy godzącej w skarżącego. Zauważa on, że Trybunał
Konstytucyjny stwierdził, w swoim pierwszym orzeczeniu, że środek ten
jest niezgodny z Konstytucją, bo ma charakter konfiskacyjny (zwłaszcza
w stosunku do ustawowo przewidzianego wynagrodzenia za rozłąkę płatnego pracownikom służby cywilnej, którego nie można uważać za otrzymane z naruszeniem moralności czy w inny sposób nielegalne).
W swoim drugim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że dla
bieżącego roku podatkowego (tj. roku 2010) podatek nie był sprzeczny z Konstytucją w stosunku do płatności z tytułu rozłąki, które zostały dokonane
przed wejściem w życie ustawy, ponieważ nie naruszał on godności ludzkiej
– która była jedyną podstawą oceny konstytucyjności prawa podatkowego
po zredukowaniu kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Nie zmienia to
jednak ustalenia co do substancjalnej niezgodności z Konstytucją zasadniczo
identycznych przepisów oryginalnej Ustawy Podatkowej – tyle, że TK nie
może nadzorować nieco zmienionych przepisów Poprawki.
Zmodyfikowana Ustawa Podatkowa została wydana 9 maja 2011 r.,
opublikowana 13 maja 2011 r., a weszła w życie następnego dnia, 14 maja
2011 r., stosując się do płatności z tytułu rozłąki i pokrewnych zarobionych
sum po 1 stycznia 2010 r. Skarżący otrzymał jednak płatność z tytułu rozłąki ponad 10 miesięcy wcześniej.

43.
Trybunał zauważa również, że normy, na podstawie których skarżący płacił odnośny podatek, zostały następnie anulowane przez Trybunał Konstytucyjny, a brakujące ustawodawstwo zostało wprowadzone dopiero 14 maja
2011 r., które – według Trybunału – rodzi pewne wątpliwości co do istnienia
właściwej podstawy prawnej. Co więcej, Trybunał uważa, że orzeczenia
Trybnunału Konstytucyjnego jako takie rodzą zagadnienia co do zgodności z Konstytucją – a zatem co do legalności – inkryminowanej Ustawy.
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Trybunał stwierdza jednak, że ostateczna Poprawka do Ustawy może
zostać zaakceptowana jako przewidująca podstawę prawną dla odnośnego środka, biorąc pod uwagę stopień dodatkowego poszanowania i elastyczności przyznawany w tej dziedzinie. Uważa on, że nie ma konieczności zajmowania stanowiska co do legalności inkryminowanych
środków podatkowych, które dotyczyły zatrudnienia i wynagrodzenia
skarżącego, jako że istniały one na długo przed wejściem w życie Ustawy,
ponieważ zagadnienie to jest uwzględniane w związku z testem proporcjonalności.

44.
Skarżący kwestionował prawowitość celu realizowanego przez zarzucany środek. W związku z tym, Trybunał przypomina, że – z racji ich bezpośredniej wiedzy o ich społeczeństwie i jego potrzebach – władze krajowe znajdują się co do zasady w lepszym położeniu niż sędzia
międzynarodowy dla oceny, co leży w „interesie publicznym”. Na podstawie systemu ochrony ustanowionego przez Konwencję to do władz krajowych należy ustalanie pierwotnej oceny co do istnienia problemu zainteresowania publicznego wymagającego środków pozbawienia własności
bądź ingerencji w niezakłócone korzystanie z mienia. Tu, jak w innych
dziedzinach, do których gwarancje Konwencji się odnoszą, władze krajowe – co za tym idzie – korzystają z pewnego marginesu oceny. Pojęcie
„interesu publicznego” nadto z konieczności jest ekstensywne (por. Vistins,
pkt 106).

45.
Trybunał przypomina dalej, że ściąganie podatków stanowi w zasadzie
ingerencję w prawo gwarantowane przez ust. 1 art. 1 Protokołu I oraz że
ingerencja taka może być usprawiedliwiona na podstawie ust. 2 tego artykułu, który wyraźnie przewiduje wyjątek odnośnie do płatności podatków
bądź innych należności. Zagadnienie to jednak nie podlega kontroli Trybunału.

46.
Co więcej, w pierwszym rzędzie naturalnie to do władz krajowych
należy decydowanie, jaki rodzaj podatków czy należności podlega ściąga-
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niu. Decyzje w tym obszarze angażują ocenę kwestii politycznych, gospodarczych i społecznych, które Konwencja pozostawiła w ramach kompetencji państw-stron, bo władze krajowe mają w tym względzie lepsze
położenie niż Trybunał. Kompetencja oceny państw-stron w takich sprawach jest zatem szeroka (por. Gasus Dosier, pkt 60; oraz National and Provincial, pkt 80-82).

47.
Jeśli chodzi o powołanie się rządu na Rekomendację Komisji Europejskiej 2009/384/EC, Trybunał stwierdza, że wzgląd ten jest bezprzedmiotowy w odniesieniu do skarżącego. Środki rozpatrywane w tej
Rekomendacji, które w przyszłości mają się stosować dla ograniczenia
ekscesywnych płatności w sektorze finansowym, były rozważane z racji
ekscesywnego ryzyka w usługach finansowych, a w szczególności
w bankach i firmach inwestycyjnych, przyczyniających się do upadku
przedsięwzięć finansowych oraz do problemów systemowych w państwach członkowskich i globalnie. Rekomendacja sugerowała krajowe
uregulowanie, które przewiduje składniki wynagrodzenia oparte na
długoterminowym wykonywaniu i nie zawiera odniesienia do przewidywań sprawiedliwości społecznej. Według Trybunału ekscesywne
ryzyko w sektorze finansowym jest irrelewantne w konkretnej sprawie
skarżącego.

48.
Niemniej jednak, z uwagi na margines oceny dotyczący rozstrzygania,
co leży „w interesie publicznym”, w związku z ogólnymi środkami ingerencji w niezakłócone korzystanie z mienia, Trybunał uznaje, że „poczucie
sprawiedliwości społecznej u ludności”, w powiązaniu z interesem ochrony
portfela publicznego i dystrybucji obciążeń, pomimo swojej szerokości,
zaspokaja konwencyjny wymóg celu prawowitego. Trybunał nie dysponuje
żadnymi przekonującymi dowodami, na podstawie których mógłby wnosić, że powody przytaczane przez rząd były oczywiście pozbawione
jakiejkolwiek rozsądnej podstawy (por. przeciwnie – Tkachevy v. Russia, wk
z 14.02.2012, pkt 50).
Pozostają jednak poważne wątpliwości co do znaczenia tych względów wobec skarżącego, który otrzymał li tylko kontraktualnie stypulo-

212

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

wane odszkodowanie i nie mógł być czyniony odpowiedzialnym z tytułu
problemów fiskalnych, którym państwo miało zaradzić. Chociaz Trybunał
uznaje, że zarzucany środek miał na celu ochronę portfela publicznego
przed ekscesywnymi płatnościami z tytułu rozłąki, nie jest przekonany,
iżby celowi temu trzeba było służyć w pierwszym rzędzie poprzez opodatkowanie. Jak odnotowal Trybunał Konstytucyjny, istniała możliwość zmiany
norm rozłąkowych i zredukowania sum, które były sprzeczne z interesem
publicznym, ale władze nie wybraly tego toku postępowania. Nie ma
konieczności rozstrzygania przez Trybunał o adekwatności środka, który
formalnie służy celowi społecznermu, ponieważ środek ten w każdym
razie podlega testowi proporcjonalności.

49.
Nawet jeśli miało to miejsce na warunkach przewidzianych przez
prawo – dorozumiewając brak arbitralności – i w interesie publicznym,
ingerencja w prawo do niezakłóconego korzystania z mienia zawsze musi
osiagać „słuszną równowagę” między wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony podstawowych praw jednostki.
W szczególności, musi zachodzić rozsądny stosunek proporcjonalności
między użytymi środkami a celem realizowanym przez zarzucany środek
(por. Scordino v. Italy, ECHR 2006-V, pkt 93).

50.
Rozstrzygając, czy wymóg ten jest spełniony, Trybunał przypomina, że
państwo korzysta z szerokiego marginesu oceny, tak co do wyboru środków wykonania, jak i co do upewnienia się, czy konsekwencje wykonania
są usprawiedliwione w interesie powszechnym celem osiągnięcia przedmiotu odnośnego prawa (por. Chassagnou and Others v. France, ECHR
1999-III, pkt 75; oraz Herrmann v. Germany, wk z 26.06.2012, pkt 74).
Trybunał nie może jednak zrezygnować ze swojej kompetencji nadzoru
i musi zatem rozstrzygnąć, czy wymagana równowaga była utrzymywana
w sposób zgodny z prawem skarżącego do niezakłóconego korzystania
z mienia w znaczeniu zd. I ust. 1 art. 1 Protokołu I (por. Kahn and Others
v. Germany, ECHR 20095-VI, pkt 93). Przy rozstrzyganiu o proporcjonalności środka Trybunał w przeszłości rozważał również sytuację osobistą
skarżących, w tym ich dobrą wiarę (por. Vistins, pkt 120).
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51.
Dla oceny zgodności postępowania państwa z wymaganiami art. 1
Protokołu I Trybunał musi dokonać wszechstronnego zbadania różnych
wchodzących w grę interesów, zważywszy na fakt, że Konwencja ma
w zamiarze gwarantowanie praw, które są „praktyczne i skuteczne”, a nie
„teoretyczne czy iluzoryczne”. Musi wyjść poza pozory i wejrzeć w realia
odnośnej sytuacji, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności,
w tym zachowanie stron postępowania, środki zastosowane przez państwo oraz urzeczywistnianie tych środkow. Tam, gdzie wchodzi w grę
interes powszechny, wymaga się od władz publicznych działania w dobrym
czasie oraz we właściwy i spójny sposób (por. Fener Rum ERkek Lisesi
Vakti v. Turkey, wk z 9.01.2007, pkt 46; oraz Bikstrovic v. Croatia, wk
z 31.05.2007, pkt 35).

52.
W kontekście pobierania podatków Trybunał uważa, że dogodność
metod stanowi wzgląd należący do zakresu ustalania proporcjonalności
środka ingerencji (por. w zw. ze służącym państwu prawem pierwokupu
– Hentrich v. France, wk z 22/.091994, pkt 48).

53.
Chociaż art. 1 Protokołu I nie zawiera żadnych wyraźnych wymagań
proceduralnych dla oceny proporcjonalności ingerencji, Trybunał poszukuje stopnia ochrony przed arbitralnością, jaki jest przyznawany postępowaniu w danej sprawie (por. Hentrich, pkt 46). W szczególności Trybunał bada, czy postępowanie dotyczące ingerencji w prawo skarżącego
do niezakłóconego korzystania z jego mienia miało podstawowe gwarancje proceduralne. Już stwierdził, że ingerencja nie może być prawowita w braku postępowania kontradyktoryjnego, które odpowiada zasadzie równości broni, umożliwiając przedstawienie argumentów co do
zagadnień istotnych dla wyniku sprawy (por. Hentrich, pkt 42; oraz Jokela
v. Finland, ECHR 2002-IV, pkt 45). Wszechstronnie trzeba spojrzeć na
znajdujące zastosowanie procedury (por. AGOSI, pkt 55; Hentrich, pkt
49; oraz Jokela, pkt 45).
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54.
Jak wynika z jego orzecznictwa, w obszarze ustawodawstwa społecznego
i gospodarczego, w tym w obszarze opodatkowania jako narzędzia takiej
polityki, państwo korzysta z szerokiego marginesu oceny, który w interesach
sprawiedliwości społecznej i dobrobytu gospodarczego może prowadzić je
prawowicie – zdaniem Trybunału – do przystosowania, pokrycia czy zgoła
zredukowania sumy rozłąkowej, normalnie płatnej wobec kwalifikującej się
do niej ludności. Wszelkie tego rodzaju środki muszą jednak być urzeczywistniane w sposób niedyskryminacyjny i muszą odpowiadać wymogom proporcjonalności.
W szczególności, jeśli chodzi o istnienie „rozsądnego stosunku proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym celem”, Trybunał na
wstępie zauważa, że pierwsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może
być rozumiane jako charakteryzujące odnośny podatek jako oznaczający
środek konfiskaty. Co więcej, stawki podatków przekraczające 50% zostały
uznane za sprzeczne z Konstytucją w Niemczech, państwie członkowskim
Rady Europy. Jednakże w kilku krajach europejskich – takich, jak Szwecja,
Belgia, Holandia, Portugalia i Włochy – osobiste stawki podatkowe osiągały
w przeszłości do 75% – aczkolwiek stawki te stosowały się zazwyczaj tylko
do najwyższych przedziałów przychodów, związanych z zarobkami oczywiście przekraczającymi sumę, jaka jest rozważana w kontekście niniejszej
sprawy. Warto też zauważyć, że przeciętna kombinowanych stawek osobistego opodatkowania w OECD wynosiła 65,7% w 1981 r., 50,6% w 1990 r.,
46,5% w 2000 r. i 41,7% w 2010 r.

55.
Granicą w niniejszej sprawie była suma 3,4 mln. forintów; sumy płatności rozłąkowej poniżej tej kwoty podlegaly ogólnym stawkom osobistego opodatkowania (maksimum 32% w tym okresie). Przeciwnie, stawka
98% stosowana była do tej części płatności rozłąkowej, która przekraczała
powyższą granicę.

56.
Trybunał bierze pod uwagę w niniejszej sprawie przy analizie proporcjonalności, że stawka podatkowa stosowana tutaj znacząco przekracza
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stawki zastosowalne do wszelkich innych przychodów, bez rozstrzygania
in abstracto, czy ciężar podatkowy był, ilościowo rzecz ujmując, konfiskacyjnym w swoim charakterze, czy też nie. Według Trybunału, zważywszy na margines oceny przyznawany państwom w sprawach opodatkowania, stosująca się stawka podatkowa sama w sobie nie może być
rozstrzygająca, zwłaszcza w okolicznościach podobnych do faktów ze
sprawy niniejszej.

57.
Trybunał zauważa, że skarżący, który miał tytuł do płacy rozłąkowej
stosownie do swej umowy o pracę i którego działania w dobrej wierze
nigdy nie kwestionowano, podlegał zarzucanemu środkowi, pomimo
faktu, że płaca rozłąkowa służyła specyficznemu i uznanemu celowi społecznemu reintegracji pracowniczej.

58.
Co więcej, w zakresie, w jakim rząd, jak się rozumie, twierdzi, że niektórzy starsi menadżerowie przedsiębiorstw państwowych mogli wpływać
na swoje własne zyski, któremu to zjawisku można by przeciwdziałać
poprzez sporne opodatkowanie, Trybunał zadowala się tym, że – chociaż
odnośne korzyści były stypulowane w umowie o pracę między skarżącym
a jego pracodawcą – nie ma niczego w dokumentacji sprawy, co by wspieralo takie założenie o nadużyciu w przypadku skarżącego, który w każdym
razie nie był egzekutywą tego przedsiębiorstwa. W szczególności Trybunał zauważa, że skarżący – pozostając na służbie pracodawcy przez ok.
11 lat – ustawowo miał tytuł do trzymiesięcznego wynagrodzenia rozłąkowego na podstawie Kodeksu Pracy i nabył tylko jedną dodatkową miesięczną sumę na podstawie umowy o pracę.

59.
Jeśli chodzi o osobisty ciężar, jakiego doznał skarżący z racji zarzucanego środka, Trybunał zauważa, że miał on podlegać substancjalnemu
pozbawieniu zysku w okresie przypuszczalnie znaczących trudności osobistych, a mianowicie późniejszej utraty zatrudnienia. Trybunał zauważa
w tym kontekście, że art. 34 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
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obejmuje korzyści zapewniające ochronę na wypadek utraty zatrudnienia
oraz że – według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – cel realizowany przez płatność rozłąkową, czyli pomoc zdymisjonowanemu pracownikowi w znalezieniu nowego zatrudnienia, należy do prawowitych
celów polityki zatrudnienia.
Co więcej, Trybunał nie może przeoczyć faktu, że skarżący otrzymał
odnośne korzyści, zredukowane podówczas stosującymi się podatkami,
na kilka miesięcy przed zmianą w regułach dochodowych i mógłby już je
rozdysponować, nieświadom tego, że w przyszłości będzie musiał zwrócić te pieniądze, niemal w całości, w ramach podatku dodatkowego.
Według Trybunału, element ten – tj. brak okresu przejściowego dla potrzeb
przystosowania się do nowego schematu – mógł narazić skarżącego na
substancjalne trudności osobiste. W związku z tym Trybunał przypomina,
że opodatkowanie na znacząco wyższej stawce podatkowej niż obowiązująca w czasie generowania odnośnego zysku, może być uważane za nierozsądną ingerencję w ekspektatywy chronione przez art. 1 Protokołu I
(por. M. A. and 34 Others). Badany podatek nie miał na celu zaradzenia
trudnościom technicznym poprzednio obowiązującego prawa ani też
skarżący nie korzystał ze zmiany na nowy reżim płatności podatków (por.
przeciwnie – National and Provincial, pkt 75–83).

60.
Wobec powyższego Trybunał stwierdza, że inkryminowany środek
obejmował ekscesywny i indywidualny ciężar po stronie skarżącego. Jest
to tym bardziej oczywiste, gdy zważy się na fakt, że odnośny środek dotyczył
li tylko pewnej grupy jednostek, które dodatkowo były zindywidualizowane jako mające być opłacane – bezpośrednio bądź pośrednio – z portfela
publicznego. Zakładając, że inkryminowany środek służył interesowi
budżetu państwowego w czasie trudności gospodarczych, Trybunał
zauważa, że większość obywateli nie była zobowiązana do wnoszenia –
w porównywalnym zakresie – wkładu do ciężaru publicznego.

61.
Trybunał dochodzi do wniosku, że odnośny specyficzny środek, w zastosowaniu do skarżącego, nawet gdyby miał służyć sprawiedliwości społecznej, nie może zostać usprawiedliwiony przez prawowity interes publiczny,
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na którym opierał się rząd. Godził on w skarżącego, pozostającego w dobrej
wierze i pozbawiał go większości nabytego prawa (w znacznym zakresie
gwarantowanego ustawowo), służącego specjalnemu interesowi społecznemu reintegracji w ramach rynku pracy. Zdaniem Trybunału, ci, którzy
działali w dobrej wierze na podstawie ustawy bądź umów, nie mogą być
frustrowani w swych ekspektatywach w braku specyficznych i wymuszających powodów. Zatem, nie można uznać tego środka za rozsądnie proporcjonalny w stosunku do realizowanego celu.

62.
Powyższe względy są dla Trybunału wystarczające, by dojść do wniosku, że doszło do naruszenia art. 1 Protokołu I.

29. Sprawa Khodorkovskiy i Lebedev
pko Rosji, sk. nr 13772/06 – wyrok
z 25 lipca 2013 r.
852.
Pierwszy skarżący zarzucał, że – skazując go za unikanie podatków
przez spółkę – sąd wydał wyrok odszkodowawczy, który przekraczał roszczenia o zwrot płatności podatków w stosunku do Yukosa. Trybunał
uważa, że zarzut ten ma być badany na podstawie art. 1 Protokołu I do
Konwencji […].

869.
Trybunał przypomina, że pierwszym i najbardziej ważnym wymogiem art. 1 Protokołu I jest to, by wszelka ingerencja władzy publicznej
w niezakłócone korzystanie z mienia była legalna: drugie zdanie ust. 1
dopuszcza pozbawienie mienia jedynie „na warunkach przewidzianych
przez prawo”, a ust. 2 uznaje, że państwa mają prawo do kontroli korzystania z własności poprzez wydawanie „ustaw” (por. Iatridis v. Greece,
ECHR 1999-II, pkt 58).
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870.
Zgodnie z dobrze ustalonym orzecznictwem Trybunału, przypadek
ingerencji – w tym wynikającej ze środka służącego zabezpieczeniu płatności podatków – musi osiągać „słuszną równowagę” między wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony praw
podstawowych jednostki. Państwa, kształtując i urzeczywistniając polityki
w obszarze opodatkowania, korzystają z szerokiego marginesu oceny,
ponieważ decyzje w tym obszarze zazwyczaj obejmują ocenę politycznych, gospodarczych i społecznych kwestii, które Konwencja pozostawia
w kompetencji państw-stron. Ust. 2 art. 1 wyraźnie rezerwuje prawo Umawiających się Państw do wydawania takich ustaw, jakie mogą uważać za
konieczne dla zabezpieczenia płatności podatków. W sprawie Gasus
Dosier- und Fördertechnik GmbH v. the Netherlands (23.02.1995, pkt 59),
Trybunał stwierdził, że „znaczenie, jakie autorzy Konwencji przywiązywali
do tego aspektu ust. 2 art. 1 można wywodzić z faktu, że na stadium, gdy
proponowany tekst nie zawierał tak wyraźnego odniesienia się do podatków, już był on rozumiany jako rezerwujący kompetencje państw do
wydawania ustaw fiskalnych, jakie uznają za pożądane, zawsze pod
warunkiem, że środki w tej dziedzinie nie oznaczają arbitralnej konfiskaty
(por. Sir Dawid Maxwell-Fyfe, Rapporteur of the Committee on Legal and
Administrative Questions. Second Session of the Consultative Assembly.
Sixteenth Sitting – 25 August 1950, Collected Edition of the Travaux préparatoires, vol. VI, s. 140, z komentarzem tekstu proponowanego art. 10A, ibidem, s. 68). Kompetencja oceny państw-stron w takich sprawach jest więc
szeroka (por. Gasus Dosier…, pkt 60; Sporrong and Lönnroth v. Sweden,
23.09.1982, pkt 69; National and Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society, 23.10.1997, pkt 80;
oraz M.A. and 34 Others v. Finland, dec. z 10.06.2003; por. też: mutatis
mutandis, Bendenoun v. France, 24.02.1994, pkt 46).

871.
Rząd twierdził, powołując się na Ferazzini, że odzyskanie niezapłaconych podatków spółki od pierwszego skarżącego nie może być analizowane w sensie art. 1 Protokołu I, ponieważ nie była to „ingerencja” w prawa
skarżącego gwarantowane tym postanowieniem. Trybunał jednak uważa,
że odczytanie przez rząd sprawy Ferazzini jest błędne. W niniejszej spra-
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wie kwestią dla Trybunału nie jest określenie, czy „postępowanie podatkowe” jest „postępowaniem cywilnym” z punktu widzenia art. 6 ust. 1, lecz
określenie, czy art. 1 Protokołu I znajduje zastosowanie do zarządzenia
sądowego odzyskującego pewną sumę niezapłaconych podatków od
podatnika. Nawet jeśli postępowanie podatkowe nie jest postępowaniem
cywilnym (por. wyrok Yukos, pkt 527–828), orzeczenie pieniężne przeciwko podatnikowi w takim postępowaniu może jednak stanowić „ingerencję” w jego mienie. Jak to Trybunał stwierdził w sprawie Burden, „opodatkowanie jest w zasadzie ingerencją w prawo gwarantowane przez ust.
1 art. 1 Protokołu I, ponieważ pozbawia ono zainteresowaną osobę jej mienia, mianowicie sumy pieniędzy, która musi zostać zapłacona” (pkt 59).
Fakt, że państwo korzysta z szerokiego marginesu oceny w tej sferze nie
obala tego wniosku.

872.
Rząd twierdził dalej, że suma niezapłaconych podatków nie stanowi
„mienia” skarżącego w znaczeniu Konwencji, ponieważ skarżący cofnął ja
bezprawnie. Trybunał nie może się zgodzić także z takim argumentem.
Strony nie zgadzają się co do znaczenia stosujących się przepisów prawnych, odpowiedzialności pierwszego skarżącego i spółek handlowych za
cięcia podatkowe, a w konsekwencji co do ścisłej sumy należnych podatków. Sądy orzekały na korzyść władz i doszły do wniosku, że Yukos i pierwszy skarżący mieli zaległy dług podatkowy, ale sam ten fakt nie może usunąć z sum odzyskanych z Yukosa i/albo od pierwszego skarżącego ochrony
gwarantowanej przez art. 1 Protokołu I do Konwencji (por. mutatis mutandis, Bulves AD v. Bulgaria, 22.01.2009, pkt 53-58; Intersplav v. Ukraine,
9.01.2007, pkt 30-32; Shchokin v. Ukraine, 14.10.2010, pkt 49; Wasa Liv
Omsesidigt, Forsakringsbolaget Valands Pemsionsstiftelse and Others
v. Sweden, dec. Komisji z 14.12.1988, DR 58, s. 186; Provectus i Stockholm
AB and Löwenberg v. Sweden, dec. z 16.01.2007).

873.
Trybunał uważa, że obowiązek pierwszego skarżącego co do zapłacenia pewnej sumy „zaległych podatków” w niniejszej sprawie może być
rozumiany jako ingerencja w jego mienie wchodząca w zakres art. 1 Protokołu I. Następną kwestią jest, czy taka ingerencja miała legalną podstawę
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i czy dawała się pogodzić z zasadą proporcjonalności inherentną w tym
postanowieniu.

874.
Pierwszy skarżący przedstawił dwa główne argumenty na podstawie
art. 1 Protokołu I. Po pierwsze, twierdził, że państwo otrzymało pewną
sumę zaległych podatków spółki dwukrotnie; po pierwsze, w postępowaniu podatkowym przed sądami handlowymi podatki te były odzyskane od spółki, a potem w postępowaniu karnym przed Miejskim Sądem
Rejonowym ten sam podatek był odzyskany od samego pierwszego
skarżącego.

875.
Trybunał nie potrzebuje jednak badać tego aspektu sprawy oddzielnie,
a to z powodów związanych z drugim argumentem skarżącego. Twierdził
on, że co do zasady prawo rosyjskie nie przewiduje odzyskiwania niezapłaconych podatków spółki od menadżerów tej spółki, którzy zostali
uznani winnymi unikania podatków na podstawie art. 199. Według jego
twierdzeń tylko spółka, która nie zapłaciła podatków, może być pozwaną
w takich okolicznościach. Zatem odnośna ingerencja nie ma podstawy
prawnej. Przeciwnie, rząd twierdził, że prawo przewidywało subsydiarną
odpowiedzialność menadżerów, jeśli płatnik spółkowy nie miał aktywów.

876.
Trybunał przypomina, że mówiąc „prawo”, art. 1 Protokołu I czyni aluzję do tej samej koncepcji, która znajduje się gdzie indziej w Konwencji
(por. Spaćek, s.r.o. v. the Czech Rep. 9.11.1999, pkt 54). Fraza „na warunkach
przewidzianych przez prawo” wymaga na pierwszym miejscu istnienia
i zgodności z adekwatnie dostępnymi i wystarczająco precyzyjnymi krajowymi przepisami prawnymi (por. Lithgow and Others v. the UK,
8.07.1986, pkt 110). Kompetencja Trybunału w zakresie badania zgodności
z prawem krajowym jest ograniczona (por. inter alia, Fredin v. Sweden., nr 1,
18.02.1991, pkt 50; z powołaniem się na Håkansson and Sturesson v. Sweden, 21.02.1990, pkt 47). Od Trybunału wymaga się jednak zweryfikowania, czy sposób, w jaki prawo krajowe jest interpretowane i stosowane,
wywołuje konsekwencje, które są zgodne z zasadami Konwencji, interpre-
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towanymi w świetle orzecznictwa Trybunału (por. Scordino v. Italy, nr 1,
ECHR 2006-V, pkt 190–191).

877.
Wracając do niniejszej sprawy, Trybunał podkreśla, że „wgłębianie się
w wolę korporacyjną” w takich sytuacjach jako takie nie jest złem. Tam,
gdzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością była wykorzystywana
tylko jako fasada dla oszukańczych działań jej właścicieli czy menadżerów, rozdzieranie woli korporacyjnej może być właściwym rozwiązaniem
dla ochrony praw jej wierzycieli, w tym państwa. Skoro tak, powinny istnieć jasne reguły pozwalające państwu tak czynić – w innym razie ingerencja byłaby arbitralna.

878.
Trybunał zauważa, że art. 110 Kodeksu Podatkowego, na który powoływał się rząd, określa mens rea spółki, która przestała płacić podatki jako
mens rea jej egzekutywy. Artykuł ten nie pozwala jednak na odkrycie z tego
długów podatkowych spółki, a zatem nie wspiera sprawy rządu.

879.
Rząd nie powołał się na żadne inne postanowienie prawa rosyjskiego,
które dopuszczałoby rozdzieranie w takich okolicznościach woli korporacyjnej. Całkiem przeciwnie: jeżeli niezapłacone podatki żądane są z powołaniem się na KS jako „odszkodowanie”, jak było tutaj, stosować się musi
art. 1068 KC, który przewiduje, że szkoda spowodowana przez pracownika
spółki przy wypełnianiu jego oficjalnych obowiązków musi być rekompensowaną przez tę spółkę, a nie przez samego pracownika. Rząd nie
wyjaśnił, jak jego sprawa pasowałaby do art. 1068 KC.

880.
Trybunał jest wyczulony na fakt, że prawo rosyjskie przewiduje w pewnych okolicznościach cywilną odpowiedzialność egzekutywy spółki za
długi należne od niej – por. art. 56 KC (powyżej, pkt 444). Trybunał nie
uważa jednak, by art. 56 in casu znajdował zastosowanie. Po pierwsze,
kwestyjne jest, czy Miejski Sąd Rejonowy miał kompetencję przyznać
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roszczenia Służbie Podatkowej przeciwko skarżącemu, skoro płatnik korporacyjny nadal istniał. Po drugie, art. 56 KC przewiduje subsydiarną
odpowiedzialność menadżerów niewypłacalnej spółki, podczas gdy
wyrok Miejskiego Sądu Rejonowego wydaje się zarządzać odzyskanie
wielkiej sumy długów spółki od obydwu skarżących na podstawie solidarności ze spółką. Po trzecie, na art. 56 KC sądy krajowe wcale się nie opierały. Trybunał dochodzi do wniosku, że ani Kodeks Podatkowy, ani Kodeks
Cywilny w owym czasie nie pozwalały na rozdzieranie zasłony korporacyjnej w takich okolicznościach.

881.
Trybunał jest świadom tego, że koncepcja „legalnej podstawy” nie
ogranicza się do ustawodawstwa; znaczenie ustaw często wyjaśniane jest
w ustawodawstwie drugorzędnym albo w praktyce sądowej. Zatem jasne,
spójne i publicznie dostępne orzecznictwo może stanowić wystarczającą
podstawę dla „zgodnej z prawem” ingerencji w prawa gwarantowane
przez Konwencję, tam gdzie orzecznictwo oparte jest na rozsądnej interpretacji ustawodawstwa pierwszorzędnego.

882.
Jednakże znane Trybunałowi orzecznictwo nie wspiera roszczenia
rządu. Od 2001 r. sądy rosyjskie raz po raz interpretowały prawo jako nie
dopuszczające przenoszenia odpowiedzialności za niezapłacone długi
spółki na jej egzekutywę (por. pkt 449 powyżej, skrót ustaleń SN w sprawie
I. and K.). Trybunał zauważa, że leżące u podłoża reguły odpowiedzialności cywilnej, podatkowej i karnej, zastosowane w sprawie I. and K., były
takie same jak w sprawie skarżących. Wynika stąd, że rozumowanie SN
w sprawie I. and K. znajdowało zastosowanie do sprawy skarżących; rząd
nie przedstawił żadnego kontrargumentu.

883.
Dekret nr 64 SN z 2006 r. wyraźnie odsyłał sądy niższe do art. 1068 KC,
który przewidywał odpowiedzialność spółki za szkody spowodowane
przez jej pracowników. Po 2006 r. sądy rosyjskie raz po raz stanowiły, że
długi spółki nie mogą być odzyskiwane z jej menadżerów skazanych na
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podstawie art. 199 KK. Wszystkie te elementy przemawiają na korzyść twierdzenia skarżących, że decyzja Miejskiego Sądu Rejonowego – w zakresie,
w jakim dotyczyła „roszczeń cywilnych” – nie miała wsparcia ani w prawie, ani w praktyce sądowej.

884.
Co najważniejsze, Trybunał zauważa, że wyrok Miejskiego Sądu Rejonowego, w części dotyczącej roszczeń cywilnych, był bardzo krótki i nie
odnosił się do żadnego przepisu prawa krajowego, jak by to była sprawa
nieistotna. Wnioski MSR co do roszczeń cywilnych wartości ponad 17
bilionów rubli (ponad 500 mln EURO) ograniczają się do kilku linijek i nie
zawierają żadnego powołania się na normy prawne, ani na jakąkolwiek
wyczerpującą kalkulację szkód. Sąd Miejski, podtrzymując wyrok Sądu
Rejonowego, także nie powołał się na żaden przepis prawny i był równie
lakoniczny.

885.
Na mocy powyższego Trybunał dochodzi do wniosku, że ani pierwszorzędne ustawodawstwo wtedy obowiązujące, ani orzecznictwo nie
dopuszczało nakładania odpowiedzialności cywilnej za niezapłacone
długi spółki na zarząd spółki. Prowadzi to Trybunał do wniosku, że przyznanie odszkodowania na korzyść Służby Podatkowej zostało dokonane
przez MSR w sposób arbitralny, a zatem sprzecznie z art. 1 Protokołu I do
Konwencji. Doszło więc do naruszenia tego postanowienia.

30. Sprawa Grande Stevens pko
Włochom, sk. 16640/10 – wyrok
z 4 marca 2014 r.
87.
Skarżący zarzucali, że postępowanie przed CONSOB (tj. Commissione
Nazionale per le Societa e la Borsa – przyp. T. J.) nie było słuszne, a ciału temu
brakowało bezstronności i niezależności. Opierali sie na art. 6 Konwencji […].
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94.
Trybunał przypomina utrwalone orzecznictwo, że – przy rozstrzyganiu o istnieniu „oskarżenia karnego” – konieczne jest uwzględnienie
trzech czynników: prawnej kwalifikacji danego środka w prawie krajowym, prawdziwego charakteru środka oraz charakteru i stopnia dolegliwości „kary” (por. Engel and Others, pkt 82). Kryteria te są alternatywne,
a nie kumulatywne: by art. 6 znajdował zastosowanie w kontekście słów
„oskarżenie karne”, wystarczy to, że dane przestępstwo z natury swej jest
„karne” z punktu widzenia Konwencji albo zagraża zainteresowanej osobie sankcją, która – z racji swego charakteru i stopnia dolegliwości – generalnie należy do sfery „karnej”. Nie wyklucza to jedak podejścia kumulatywnego tam, gdzie odrębna analiza każdego z kryteriów nie umożliwia
osiągnięcia jasnego wniosku co do istnienia „oskarżenia karnego” (por.
Jussila, pkt 30 i 31; i Zaicevs v. Latvia, ECHR 2007-IX, pkt 31).

95.
W niniejszej sprawie Trybunał zauważa, po pierwsze, że manipulacje
rynkowe, o które skarżący zostali oskarżeni, nie stanowiły przestępstwa karnego według prawa włoskiego. Postępowanie takie było w efekcie karane
karą, która była kwalifikowana jako „administacyjna” przez art. 187 ter ust. 1
Dekretu Ustawodawczego nr 58 z 1998 r. Nie było to jednak rozstrzygające
z punktu widzenia zastosowalności art. 6 Konwencji pod jej nagłówkiem
karnym, ponieważ wskazania dostarczane przez prawo krajowe mają li
tylko relatywną wartość (por. Öztürk v. Germany, wk z 21.02.1984, pkt 52;
oraz Menarini Diagnostics S.r.l., pkt 39).

96.
Co do charakteru przestępstwa wydaje się, że przepisy, których naruszenie zarzucono skarżącym, miały gwarantować integralność rynku
finansowego oraz utrzymywanie zaufania publicznego do bezpieczeństwa transakcji. Trybunał przypomina, że CONSOB, niezależny organ
administracyjny, miał za zadanie ochronę inwestorów oraz zapewnienie efektywności, transparentności oraz rozwoju rynku giełdowego. To
powszechne interesy społeczeństwa, zwykle chronione przez prawo karne
(por. mutatis mutandis, Menarini Diagnostics, pkt 40; Sociėtė Stenuit
v. France, raport Komisji z 30.05.1991, pkt 62). Ponadto Trybunał uważa, że
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istotnym zamiarem nałożonych grzywien było ukaranie celem zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Były one oparte na normach, których
cel był zarówno odstraszajacy, mianowicie – zniechęcenie skarżących do
ponownego podejmowania odnośnej działalności, jak też karzący, ponieważ karały one postępowanie bezprawne (por. mutatis mutandis, Jussila,
pkt 38). Nie były one zamierzone wyłącznie – jak utrzymywał rząd – do
naprawienia szkody o charakterze finansowym. Pod tym względem należy
zauważyć, że kary były nakładane przez CONSOB na podstawie powagi
zarzucanego postępowania, a nie szkody wyrządzanej inwestorom.

97.
Co do charakteru i dolegliwości kary, która groziła skarżącym (por. Ezeh
and Connors, pkt 120), Trybunał – podobnie jak rząd – zauważa, że odnośne
grzywny nie mogły być zastępowane wyrokiem więzienia w przypadku ich
niezapłacenia (por. a contrario – Anghel v. Romania, wk z 4.10.2007, pkt 52).
Jednakże grzywna, jaką CONSOB miał tytuł nałożyć, mogła sięgać 5.000.000
euro, a to zwykłe maksimum mogło w niektórych olicznościach być potrojone albo stanowić dziesięciokrotność zysków czy korzyści uzyskanych
z bezprawnego postępowania. Nałożenie wyżej wspomnianych pieniężnych sankcji administracyjnych powodowało też czasową utratę ich dobrego
imienia przez przedstawicieli zaangażowanych spółek oraz – w razie
wymienienia ich w rejestrze giełdowym – czasowy zakaz takim przedstawicielom administrowania, zarządzania czy nadzorowania wyliczonych
spółek na okres od 2 miesięcy do 3 lat. CONSOB mógł też zakazać wyliczonym spółkom, spółkom zarządzającym oraz spółkom audytowym
angażowania się na maksymalny okres 3 lat w usługi na rzecz przestępcy
oraz wymagać od stowarzyszeń zawodowych czasowego zawieszenia
prawa jednostki do wykonywania jej działalności zawodowej. Wreszcie,
nałożenie finansowych sankcji administracyjnych obejmowało konfiskatę
zysków czy korzyści z bezprawnego postępowania oraz dochodów, które
one umożliwiły.

98.
To prawda, że w niniejszej sprawie maksymalnych kar nie nałożono, że
Sąd Apelacyjny w Turynie zredukował niektóre grzywny nałożone przez
CONSOB i nie zarządzono żadnych konfiskat. Kryminalna konotacja
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postępowania zależy jednak od stopnia dolegliwości kary, która a priori
grozi zainteresowanej osobie, nie zaś od dolegliwości kary ostatecznie
nałożonej (por. Dubus S.A., pkt 37). W niniejszej sprawie skarżący ostatecznie otrzymali grzywny sięgajace od 500.000 do 3.000.000 euro, a p.Gabetti,
p. Grande Stevens i p. Marrone także zakazy administrowania, zarządzania
i nadzorowania wyliczonych spółek na okresy sięgajace od 2 do 4 miesięcy. Ta ostatnia kara miała skompromitować integralność zainteresowanych osób (por. Dubus), a – zważywszy na ich wysokość – grzywny miały
niezaprzeczalną dolegliwość oraz znaczące implikacje finansowe dla
skarżących.

99.
W świetle powyższego i biorąc pod uwagę dolegliwość grzywien nałożonych i grożących skarżącym, Trybunał uważa, że odnośne kary, z racji
ich dolegliwości, miały charakter karny (por. mutatis mutandis, Öztürk,
pkt 54; oraz a contrario – Inocencio v. Portugal, dec., ECHR 2001-I).

100.
Co więcej, Trybunał przypomina również, że w kontekście pewnych
francuskich władz administracyjnych, które dysponowały jurysdykcją w prawie gospodarczym i finansowym i korzystały z kompetencji wyrokowania, stwierdził, że kryminalny aspekt art. 6 znajduje zastosowanie w szczególności co do Sądu Przestępstw Dyscyplinarnych (Budżet i Finanse) (por.
Guisset v. France, ECHR 2000-IX, pkt 59), Rady Rynków Finansowych
(Didier v. France, dec. 27.08.2002), Komisji Konkurencji (Lilly France S.A.
v. France, dec. 3.12.2002), komitetu sankcji władz nadzorczych rynku
finansowego (Messier v. France, dec. 19.05.2009) oraz Komisji Bankowej
(Dubus S.A., pkt 38). To samo ustalenie poczyniono w stosunku do włoskiej władzy regulacyjnej odpowiedzialnej za konkurencję i rynek (AGCM
– Autorita Garante della Concurrenza e del Mercato; por. Menarini Diagnostics S.r.l., pkt 44).

101.
Po odnotowaniu i udzieleniu należnej wagi różnym aspektom sprawy,
Trybunał uważa, że nałożone na skarżących grzywny miały charakter
karny, co sprawia, że art. 6 ust. 1 znajduje zastosowanie do niniejszej
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sprawy pod jego nagłówkiem karnym (por. mutatis mutandis, Menarini
Diagnostics) […].

116.
Trybunał gotów jest zaakceptować, że – jak podkreślał rząd – postępowanie przed CONSOB zapewniało oskarżonemu sposobność przedłożenia dowodów na swą obronę. Oskarżenie przygotowane przez Biuro IT
zostało zakomunikowane skarżącym, których wezwano do bronienia się.
Skarżących poinformowano rownież o raporcie Biura IT i nocie uzupełniającej i udzielono 30 dni na przedłożenie uwag dotyczących tego dokumentu. Termin ten nie wydawał się niewystarczający, a skarżący nie wnosili o jego przedłużenie.

117.
Jednakże – co przyznał rząd – raport zawierający konkluzje Dyrektoriatu, który był wówczas użyty jako podstawa decyzji Komisji, nie był zakomunikowany skarżącym, którzy nie byli przeto zdolni do bronienia się
w kontekście dokumentu ostatecznie przedłożonego przez organy śledcze CONSOB organowi odpowiedzialnemu za rozstrzygnięcie oskarżeń
co do meritum. Skarżący nie mieli też sposobności przesłuchać ani
uczestniczyć w przesłuchaniu osób, przesłuchiwanych przez Biuro IT.

118.
Trybunał odnotowuje rownież, że postępowanie przed CONSOB
zasadniczo miało charakter pisemny oraz że skarżący nie byli zdolni do
uczestnictwa w jedynym spotkaniu odbytym przez komisję, na które nie
zostali zaproszeni. Tego rząd nie negował. W związku z tym Trybunał
przypomina, że ustna i publiczna rozprawa stanowi fundamentalną
zasadę wpisaną w art. 6 ust. 1 (por. Jussila, pkt 40).

119.
Jednakże obowiązek odbycia rozprawy nie ma charakteru absolutnego
(por. Hākansson and Sturesson v. Sweden, wk z 21.02.1990, pkt 66) i mogą
wchodzić w grę postępowania, w których ustna rozprawa nie jest wymagana, np. tam, gdzie nie ma kwestii zaufania albo zanegowanych faktów,
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które wymagają rozprawy, a sądy mogą słusznie i rozsądnie rozstrzygnąć
sprawę na podstawie przedłożeń stron oraz innych materiałów pisemnych (por. np. Döry v. Sweden, wk z 12.11.2002, pkt 37; Pursiheimo v. Finland, dec. 25.11.2003; Jussila, pkt 41; oraz Suhadolc v. Slovenia, dec.
17.05.2011, w których Trybunał stwierdzał, że brak publicznej i ustnej rozprawy nie stanowił przejawu naruszenia art. 6 Konwencji, w sprawie dotyczącej prowadzenia pojazdu z nadmierną szybkością albo prowadzenia
pojazdu pod wpływem alkoholu, gdzie dowody przeciwko oskarżonemu
były pozyskiwane za pomocą urządzeń technicznych).

120.
Chociaż wymogi słusznej rozprawy są najbardziej surowe w sferze
prawa karnego, Trybunał nie wyklucza, że w sferze karnej charakter traktowanych przed sądem zagadnień może nie wymagać rozprawy ustnej.
Mimo tego, że postępowaniu karnemu przypisuje się pewną powagę, bo
zajmuje się ono określeniem odpowiedzialności karnej oraz nałożeniem
karzącej i odstraszającej sankcji, oczywistym jest, że mogą istnieć przypadki kryminalne, które nie mają w sobie żadnego znaczącego stopnia
stygmatyzacji. Jasne jest, że są „oskarżenia karne” różnej wagi (por. Jussila, pkt 43).

121.
Trzeba powiedzieć, że fakt, iż postępowanie ma wielkie znaczenie osobiste dla skarżącego, nie jest czynnikiem rozstrzygającym o konieczności
rozprawy (por. Prinen v. Finland, dec. 16.05.2006). Jednakże odmowa
odbycia rozprawy ustnej może być usprawiedliwiona jedynie w rzadkich
przypadkach (por. Miller v. Sweden,wk z 8.02.2005, pkt 29; oraz Jussila,
pkt 42).

122.
Jeśli chodzi o sprawę niniejszą, Trybunał uważa, że rozprawa publiczna,
otwarta i dostępna dla skarżących, była konieczna. W związku z tym Trybunał odnotowuje, że fakty były negowane, zwłaszcza jeśli chodzi o stan
postępu w negocjacjach z Merrill Lynch International Ltd. oraz że –
zupełnie poza dolegliwością finansową – kary, które niektórzy ze skarżących mieli ponieść, jak wcześniej zauważono, niosły znaczący stopień
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stygmatyzacji i mogły szkodliwie ugodzić w cześć zawodową i dobre imię
zainteresowanych osób.

123.
W świetle powyższego Trybunał uważa, że postępowanie przed CONSOB nie spełniało wszystkich wymagań art. 6 Konwencji, zwłaszcza co do
równości broni między oskarżeniem a obroną oraz co do odbycia rozprawy publicznej, z uwzględnieniem ustnej konfrontacji […].

132.
Trybunał przypomina swoje dobrze ustalone orzecznictwo wskazujące, że – dla ustalenia, czy sąd można postrzegac jako „niezawisły” –
trzeba mieć na względzie inter alia sposób powoływania jego członków
oraz ich kadencję, istnienie gwarancji przeciwko naciskom z zewnątrz
oraz kwestię, czy przedstawia on gwarancje niezależności (por. Kleyn and
Others v. the Netherlands, ECHR 2003-VI, pkt 190).

133.
Zważywszy na sposób i warunki powoływania członków CONSOB oraz
w braku jakichkolwiek wskazań co do niedostatku wystarczających i adekwatnych gwarancji przeciwko możliwym naciskom z zewnątrz, Trybunał
uważa, że nie ma powodu, by wątpić w niezależność CONSOB w stosunku
do jakiegokolwiek innego organu czy władzy, a zwłaszcza w stosunku do
egzekutywy. Pod tym względem podziela on spostrzeżenia rządu dotyczące autonomii CONSOB oraz gwarancji związanych z powoływaniem
jej członków.

134.
Trybunał przypomina zasady ogólne rządzące krokami dla oceny bezstronności „sądu”, które zostały ustalone inter alia w następujących wyrokach: Padovani v. Italy, 26.02.1993, pkt 20; Thomann v. Switzerland,
10.076.1996, pkt 30; Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 7.08.1996, pkt 58;
Castillo Algar v. Spain, 28.10.1998, pkt 45; Wettstein v. Switzerland, ECHR
2000-XII, pkt 44; Morel v. France, EDCHR 2000-VI, pkt 42; oraz Cianetti
v. Italy, 22.04.2004, pkt 37.
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135.
Jeśli chodzi o aspekt subiektywny bezstronności CONSOB, Trybunał
odnotowuje, że nic w niniejszej sprawie nie wskazuje na jakikolwiek przesąd czy stronniczość ze strony jej członków. Sam fakt, że podjęli oni decyzję przeciwko skarżącym nie może rodzić wątpliwości co do ich bezstronności (por. mutatis mutandis, Previti v. Italy, dec. 12.02.2013, pkt 53).
Wynika stąd, że Trybunał może jedynie domniemywać osobistą bezstronność członków CONSOB, w tym jej przewodniczacego.

136.
Co do bezstronności obiektywnej Trybunał odnotowuje, że regulacje
CONSOB przewidują pewną separację między jednostkami śledczymi
a jednostką ponoszącą odpowiedzialność za rozstrzygnięcie, czy przestępstwo zostało popełnione, i nakładającą karę. W szczególności oskarżenie przygotowuje Biuro IT, które prowadzi rownież śledztwo; rezultaty są
skrótowo ujmowane w raporcie Dyrektoriatu, który zawiera wnioski i proponuje kary. Ostateczna decyzja co do nałożenia kar należy wyłącznie do
Komisji.

137.
Jest jednak tak, że Biuro IT, Dyrektoriat i Komisja są li tylko branżami
tego samego organu administracyjnego, działającego pod władzą i nadzorem jednego przewodniczącego. Zdaniem Trybunału, oznacza to kolejne
sprawowanie funkcji śledczych i sądowych w jednym organie; w sprawach karnych taka kombinacja funkcji nie daje się pogodzić z wymaganiami bezstronności ustalonymi w art. 6 ust. 1 Konwencji (por. zwł. i mutatis mutandis, Persack v. Belgium, 1.10.1982, pkt 30–32; oraz De Cubber
v. Belgium, 28.10.1984, pkt 24–30, w których Trybunał doszedł do wniosku,
że „sądowi” brakowało obiektywnej bezstronności: w I przypadku – na tej
podstawie, że sądowi przewodniczył sędzia, który po części działał jako
szef sekcji departamentu oskarżyciela publicznego w Brukseli, ponoszącego
odpowiedzialność za zajmowanie się sprawą oskarżonego; a w II przypadku – z racji sukcesywnego sprawowania funkcji sędziego śledczego
oraz sędziego procesowego przez jedną i tę samą osobę w jednej i tej samej
sprawie).
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138.
Powyższe ustalenia dotyczące braku obiektywnej bezstronności CONSOB oraz fakt, że postępowanie przed nią nie zgadzało się z zasadami słusznej rozprawy, nie wystarczają jednak do wyciągnięcia wniosku, że doszło
w tej sprawie do naruszenia art. 6. W związku z tym Trybunał zauważa, że
kary zarzucane przez skarżących nie były nakładane przez sąd w ściśle kontradyktoryjnym postępowaniu sądowym, lecz przez władzę administracyjną, mianowicie CONSOB. Chociaż upoważnienie takich władz do ścigania i karania tego rodzaju drobnych przestępstw nie jest niezgodne
z Konwencją, osoba zainteresowana musi dysponować sposobnością kwestionowania każdej podejmowanej przeciwko niej decyzji przed sądem,
który oferuje gwarancje z art. 6 (por. Kadubec v. Slovakia, 2.09.1998, pkt 57;
Canady v. Slovakia, 16.11.2004, pkt 31; oraz Menarini Diagnostics, pkt 58).

139.
Zatem w postępowaniu administracyjnym obowiązek zgodności z art.
6 Konwencji nie wyklucza nałożenia „kary” w pierwszej instancji przez
władzę administracyjną. Jednakże by było to możliwe, decyzje podejmowane przez władze administracyjne, które same nie spełniają wymagań
art. 6 ust. 1 Konwencji, muszą podlegać późniejszej kontroli ciała sądowego, które dysponuje pełną jurysdykcją (por. Schmautzer, Umlauft,
Gradinger, Pramstaller, Palaoro and Pfarrmeier v. Austria, wk z 23.10.1995,
pkt 34, 37, 42 oraz 39, 41 i 38, odpowiednio). Cechy ciała sądowego z pełną
jurysdykcją obejmują kompetencję uchylenia we wszelkich aspektach, co
do kwestii faktycznych i prawnych, decyzji organu niższego. Musi ono
dysponować jurysdykcją dla potrzeb badania wszystkich kwestii faktycznych i prawnych odnoszących się do przedłożonego sporu (por. Chevrol
v. France, ECHR 2003-III, pkt 77; Silvester’s Horeca Service v. Belgium,
4.03,2004, pkt 27; oraz Menarini Diagnostics, pkt 59).

140.
W niniejszej sprawie skarżący mieli możliwość, z której skorzystali, kwestionowania kar nałożonych przez CONSOB przed Sądem Apelacyjnym
w Turynie, a potem apelowania co do kwestii prawnych przeciwko wydanym
przezeń wyrokom. Pozostaje do ustalenia, czy te dwa sądy były „ciałami sądowymi z pełną jurysdykcją” w znaczeniu orzecznictwa Trybunału […].
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151.
W świetle powyższego Trybunał uważa, że Sąd Apelacyjny w Turynie
był „ciałem sądowym z pełną jurysdykcją” w znaczeniu jego orzecznictwa
(por. mutatis mutandis, Menarini Diagnostics, pkt 60–67) […].

154.
Co za tym idzie, na tej podstawie, Trybunał dochodzi do wniosku, że żadnej rozprawy publicznej nie odbyto przed Sądem Apelacyjnym w Turynie.

155.
To prawda, że rozprawa publiczna odbyła się przed Trybunałem Kasacyjnym. Nie dysponował on jednak kompetencją badania meritum
sprawy, ustalania faktów i oceny dowodów; rząd tego nie neguje. Nie
może zatem być uważany za sąd z pełną jurysdykcją w znaczeniu orzecznictwa Trybunału […].

158.
Trybunał przypomina, że nie należy do jego funkcji zajmowanie się
błędami faktycznymi czy prawnymi rzekomo popełnionymi przez sąd
krajowy, chyba że tak dalece, jak dalece mogą one naruszać prawa i wolności chronione przez Konwencję (por. Khan v. the United Kingdom,
ECHR 2000-V, pkt 34) oraz że – co do reguły – to do sądów krajowych
należy ocena przedłożonych im dowodów (por. Pacifico v. Italy, dec.
20.11.2012, pkt 62). Trybunał jednak badał orzeczenia sądów krajowych
kwestionowane przez skarżących, przejawiające jakiekolwiek oznaki arbitralności, które mogłyby przejawiać denial of justice albo jaskrawe nadużycie prawa (por. a contrario – De Moor v. Belgium, 23.06.1994, pkt 55 in
fine; oraz Barac and Others v. Montenegro, 13.12.2011, pkt 32).

159.
Trybunał przypomina rownież, że zasada domniemania niewinności
wymaga inter alia, by pełniąc swoje obowiązki, członkowie sądu nie rozpoczynali z przesądzoną ideą, iż oskarżony dopuścił się zarzucanego
przestępstwa; ciężar dowodu spoczywa na oskarżeniu, a wszelka wątpliwość powinna działać na korzyść oskarżonego. Wynika też, że należy
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do oskarżenia poinformowanie oskarżonego o wszczynanej przeciwko
niemu sprawie, by mógł przygotować i przedstawić swoją obronę oraz
przytoczenie dowodów wystarczających do skazania go (por. inter alia
Barbera, Messegue and Jabardo v. Spain, 6.12.1988, pkt 77; John Murray
v. the United Kingdom, 8.02.1996, pkt 54; oraz Telfner v. Austria, 20.03.2001,
pkt 15) […].

161.
W świetle powyższego Trybunał uważa, że – chociaż postępowanie
przed CONSOB nie spełniało wymagań słuszności i obiektywnej bezstronności ustalonych w art. 6 Konwencji – sprawa skarżących była później badana przez niezawisły i bezstronny organ z pełną kompetencją,
zwłaszcza przez Sąd Apelacyjny w Turynie. Nie odbył on jednak publicznej rozprawy, co w niniejszej sprawie oznaczało naruszenie art. 6 ust. 1
Konwencji […].

202.
Skarżący twierdzą, że doszło do naruszenia zasady ne bis in idem gwarantowanej przez art. 4 Protokołu VII […].

219.
Trybunał przypomina, że w sprawie Sergey Zolotukhin (pkt 82) Wielka
Izba stwierdziła, że art. 4 Protokołu VII musi być rozumiany jako zakazujący
ścigania lub sądzenia za drugie „przestępstwo”, na ile wynika ono z faktów,
które są substancjalnie te same.

220.
Gwarancja wpisana w art. 4 Protokołu VII staje się ważna przy wszczęciu nowego ścigania tam, gdzie wcześniejsze uniewinnienie bądź skazanie już nabrało mocy res iudicata. W związku z tym dostępny materiał
koniecznie powinien obejmować orzeczenie, które zamykało pierwsze
„postępowanie karne” oraz listę oskarżeń przeciwko skarżącemu w nowym
postępowaniu. Normalnie dokumenty takie zawierają stwierdzenie faktów dotyczących zarówno przestępstwa, za które skarżący już był sądzony
oraz przestępstwa, o które on czy ona jest oskarżony. Zdaniem Trybunału,
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takie stwierdzenia faktów stanowią właściwy punkt wyjścia dla rozstrzygnięcia zagadnienia, czy fakty w obu postępowaniach były identyczne bądź
substancjalnie te same.
Nie jest ważne, które części nowych oskarżeń zostają podtrzymane lub
wyeliminowane w kolejnym postępowaniu, ponieważ art. 4 Protokołu VII
zawiera gwarancję przeciwko raczej sądzeniu bądź zagrożeniu procesem
w nowym postępowaniu, nie zaś zakaz nowego skazania bądź uniewinnienia (por. Zolotukhin, pkt 83).

221.
Badanie Trybunału powinno się skupić na tych faktach, które stanowią
zbiór konkretnych okoliczności faktycznych dotyczących tego samego
pozwanego oraz nierozerwalnie połączonych w czasie i w przestrzeni,
których istnienie musi zostać wykazane celem zapewnienia skazania
bądź wszczęcia postępowania karnego (Zolotukhin, pkt 84).

222.
Stosując te zasady do niniejszej sprawy, Trybunał odnotowuje, po pierwsze, że już doszedł do wniosku, na podstawie art. 6 Konwencji, że istniały
ważne podstawy dla uważania, że postępowanie przed CONSOB obejmowało „oskarżenie karne” przeciwko skarżącym, a także zauważa, że wyroki
wydawane przez CONSOB i częściowo zredukowane przez sąd apelacyjny
stanowiły res iudicata z dniem 23.06.2009 r., gdy zostały wydane wyroki Trybunału Kasacyjnego. Od tej daty skarżący winni być postrzegani z punktu
widzenia art. 4 Protokołu VII jako „już prawomocnie skazani za przestępstwo”.

223.
Pomimo to nowy zbiór postępowania karnego, który w międzyczasie
przeciwko nim wszczęto, nie został przerwany i owocował wyrokami
wydanymi w I i II instancji.

224.
Pozostaje do rozstrzygnięcia, czy to nowe postępowanie oparte było na
faktach, które były substancjalnie te same, co te, które stanowiły przedmiot prawomocnego skazania. Pod tym względem Trybunał odnotowuje,
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że – wbrew temu, co zda się twierdzić rząd – wynika z zasad ustalonych
w wyroku Zolotukhin, że kwestią, na którą należy udzielić odpowiedzi, nie
jest to, czy elementy przestępstw określonych w art. 187 ter oraz 185 ust. 1
Dekretu Ustawodawczego nr 58 z 1998 r. są identyczne, lecz to, czy przestępstwa, o które skarżący byli oskarżeni przed CONSOB i przed sądami
karnymi, dotyczyły tego samego postępowania.

225.
Przed CONSOB skarżący zasadniczo byli oskarżeni o brak wzmianki
w oświadczeniu prasowym z 24.08.2005 r. o planie renegocjacji kontraktu
słusznościowego z Merrill Lynch International Ltd., chociaż plan ten już
istniał i znajdował się na zaawansowanym stadium przygotowania. Zostali
później ukarani za to przez CONSOB oraz przez Sąd Apelacyjny w Turynie.

226.
Przed sądami karnymi skarżący byli oskarżeni o stwierdzenie, w tym
samym oświadczeniu prasowym, że Exor ani nie podjął, ani nie badał inicjatyw dotyczących upływu terminu porozumienia finansowego, aczkolwiek porozumienie zmieniające kontrakt słusznościowy już było badane
i zawarte, a informację tę trzymano w tajemnicy celem uniknięcia kłopotów z FIAT-em.

227.
Zdaniem Trybunału, postępowania te oczywiście dotyczyły tego
samego postępowania tych samych osób w tej samej dacie. Co więcej,
sam Sąd Apelacyjny w Turynie w swych wyrokach z 23.01.2008 r. przyznał, że art. 187 ter i 185 ust. 1 Dekretu Ustawodawczego nr 58 z 1998 r.
dotyczyły tego samego postępowania, a mianowicie rozpowszechniania
fałszywej informacji. Wynika stąd, że nowy zbiór postępowania dotyczył
drugiego „przestępstwa” wynikającego z czynów identycznych z czynami,
które stanowiły przedmiot pierwszego i prawomocnego skazania.

228.
Ustalenie to wystarcza, by dojść do wniosku, że doszło do naruszenia
art. 4 Protokołu VII.
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229.
Co więcej, na ile rząd twierdzi, że prawo Unii Europejskiej wyraźnie
dopuszcza korzystanie z podwójnej kary (administracyjnej i karnej) w kontekście zwalczania bezprawnego postępowania na rynkach finansowych,
Trybunał – wskazując, że nie jest jego zadaniem interpretowanie orzecznictwa ETS – odnotowuje, że w swoim wyroku z 23.12.2009 r., w sprawie
Spector Photo Group ETS wskazał, że art. 14 Dyrektywy nr 2003/6 nie
zobowiązuje Państw Członkowskich do przewidzenia sankcji karnych
przeciwko autorom handlu wewnętrznego, lecz stanowi jedynie, że
wymaga się od tych Państw zapewnienia, by sankcje administracyjne
były nakładane na osoby odpowiedzialne tam, gdzie nie przestrzegano
przepisów przyjętych w ramach implementacji tej Dyrektywy. Zwrócił też
uwagę Państw na fakt, że takie sankcje administracyjne mogą – z punktu
widzenia stosowania Konwencji – być kwalifikowane jako sankcje karne.
W swym wyroku Aklagaren v. Hans Akerberg w przedmiocie VAT stwierdził, że – na podstawie zasady ne bis in idem – państwo może nałożyć
podwójną karę (fiskalną i karną) w związku z tymi samymi faktami, jeżeli
kara pierwsza nie ma charakteru karnego.

31. Sprawa Hākkā pko Finlandii, sk.
758/11 – wyrok ETPC z 20 maja
2014 r.
26.
Skarżący zarzucał na podstawie art. 4 Protokołu VII do Konwencji naruszenie zasady ne bis in idem […].

37.
Trybunał przypomina, że prawna charakterystyka procedury na podstawie prawa krajowego nie może być wyłącznym kryterium znaczenia
zastosowalności zasady ne bis in idem na podstawie art. 4 Protokołu VII.
Gdyby było inaczej, stosowanie tego postanowienia byłoby pozostawione
do dyskrecji Umawiających się Państw w stopniu, który mógłby prowadzić
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do rezultatów nie dających się pogodzić z przedmiotem i celem Konwencji (por. np. Storbrāten v. Norway, dec., ECHR 2007). Pojęcie „postępowania
karnego” w tekście art. 4 Protokołu VII musi być interpretowane w świetle
zasad ogólnych dotyczących odpowiadających temu słów „oskarżenie
karne” i „kara” w art. 6 i 7 Konwencji, odpowiednio (por. Haarvig v. Norway,
dec. z 11.12.2007; Rosenquist v. Sweden, dec. z 14.09.2004; Manasson v. Sweden, dec. z 8.04.2003; Göktan v. France, wk z 23.09.1998, pkt 35; oraz Nilsson v. Sweden, dec. ECHR 2005-XIII).

38.
Utrwalone orzecznictwo Trybunału ustala trzy kryteria, powszechnie
znane jako „kryteria Engel” (por. Engel and Others v. the Netherlands, wk
z 8.07.1976) wchodzące w grę przy rozważaniu, czy istnieje ”oskarżenie
karne”, czy też nie. Pierwszym kryterium jest kwalifikacja prawna przestępstwa na podstawie prawa krajowego, drugim jest rzeczywisty charakter przestępstwa, a trzecim jest stopień dolegliwości kary grożącej odnośnej osobie. Kryteria drugie i trzecie stanowią alternatywy i nie muszą być
kumulatywne. Nie wyklucza to jednak podejścia kumulatywnego tam,
gdzie odrębna analiza każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku co do istnienia „oskarżenia karnego” (por. Jussila v. Finland,
ECHR 2006-XIV, pkt 30–31; oraz Ezeh and Connors v. the United Kingdom, ECHR 2003-X, pkt 82–96).

39.
Trybunał uznał karny charakter dopłat podatkowych, w kontekście
art. 6 Konwencji, w sprawie Jussila. W sprawie tej Trybunał stwierdził, że
– zważywszy na pierwsze kryterium – zdawało się, że dopłaty podatkowe nie były kwalifikowane jako karne, lecz jako stanowiące część
reżimu fiskalnego. Nie było to jednak rozstrzygające, bo drugie kryterium – charakter przestępstwa – było ważniejsze. Trybunał spostrzegł,
że dopłaty podatkowe nakładane były ogólnymi przepisami prawnymi
powszechnie stosującymi się do podatników. Na podstawie prawa fińskiego zamiarem dopłat podatkowych nie była rekompensata pieniężna
szkód, lecz kara odstraszająca od powrotu do przestępstwa. Dopłaty były
więc nakładane regułą, która miała charakter odstraszający i karzący.
Trybunał uznał, że przesądzało to o karnym charakterze przestępstwa.
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Co do trzeciego kryterium Engel, łagodny charakter kary nie wyjmuje
sprawy z zakresu art. 6. Art. 6 znajduje zatem zastosowanie pod jego
nagłówkiem karnym, niezależnie od łagodnego charakteru dopłat podatkowych (por. Jussila, pkt 37–38).
W konsekwencji, postępowanie dotyczące dopłat podatkowych jest
„postępowaniem karnym” także z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII.

40.
W niniejszej sprawie Trybunał zatem uważa, że jasnym jest, iż oba
zbiory postępowania powinny być uważane za postępowania karne z punktu
widzenia art. 4 Protokołu VII do Konwencji. Także strony uznają, że nie
podlega to sporowi.

41.
Trybunał uznał w sprawie Sergey Zolotukhin v. Russia (ECHR 2009, pkt
81–94) istnienie kilku podejść do kwestii, czy przestępstwa, za które skarżący był ścigany, były tymi samymi przestępstwami. Trybunał zaprezentował przegląd trzech różnych podejść do tej kwestii. Stwierdził on, że istnienie rozmaitych podejść wywoływało niepewność prawną niedającą się
pogodzić z prawem podstawowym, by nie być ściganym dwukrotnie za to
samo przestępstwo. Trybunał zapewnił przy tym w tamtej sprawie zharmonizowaną interpretację pojęcia „to samo przestępstwo” z punktu
widzenia art. 4 Protokołu VII. W sprawie Zolotukhin Trybunał więc stwierdził, że podejście, które podkreślało prawną charakterystykę dwóch przestępstw, było zbyt restrykcyjne dla praw jednostki. Gdyby Trybunał ograniczył się do stwierdzenia, że osoba była ścigana za przestępstwa mające
odmienną kwalifikację prawną, stworzyłby ryzyko podkopania gwarancji
wpisanej w art. 4 Protokołu VII, miast uczynić ją praktyczną i skuteczną,
jak tego wymaga Konwencja. Co za tym idzie, Trybunał przyjął pogląd, że
art. 4 Protokołu VII ma być rozumiany jako zakazujący ścigania czy sądzenia za drugie „przestępstwo”, w zakresie, w jakim wynika ono z faktów
identycznych bądź z faktów, które stanowiły zbiór konkretnych okoliczności faktycznych angażujących tego samego pozwanego i nierozerwalnie zarazem związanych z czasem i miejscem, istnienie których musi być
wykazane dla zapewnienia skazania czy też dla wszczęcia postępowania
karnego.
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42.
Strony w niniejszej sprawie zgadzają się, że oba zbiory postępowania
wynikały z tych samych faktów. Trybunał zgadza się ze stronami: oba
zbiory postępowania wynikały z tego samego braku zadeklarowania przez
skarżącego jego dochodu. Oba zbiory postępowania dotyczyły też tego
samego okresu czasu i mniej więcej tejże sumy unikanych podatków.

43.
Trybunał przypomina, że celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania karnego, które zostało zakończone „prawomocnym” orzeczeniem (por. Franz Fischer v. Austria, wk z 29.05.2001, pkt 22;
Gradinger v. Austria, wk z 23.10.1995, pkt 53; oraz Zolotukhin, pkt 107).
Zgodnie ze Sprawozdaniem Wyjaśniającym do Protokołu VII, które
samo odwołuje się do Konwencji Europejskiej w sprawie Międzynarodowej Ważności Wyroków Karnych, „orzeczenie jest prawomocne, »jeżeli
zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem nabiera ono mocy res iudicata«.
Jest tak, gdy jest ono nieodwołalne, tj. gdy żadne dalsze zwyczajne
środki nie są dostępne bądź gdy strony już takie środki wyczerpały albo
pozwoliły upłynąć terminom, bez skorzystania z tych środków”. Podejście takie jest dobrze ugruntowane w orzecznictwie Trybunału (por. np.
Nikitin v. Russia, ECHR 2004-VIII, pkt 37; oraz Horciag v. Romania, dec.
z 15.03.2005).

44.
Orzeczenia, przeciwko którym służy zwyczajna apelacja, wykluczone są z zakresu gwarancji zawartej w art. 4 Protokołu VII, jak długo
nie upłynął termin złożenia takiej apelacji. Z drugiej strony, środki nadzwyczajne, takie jak wniosek o wznowienie postępowania albo wniosek o przedłużenie utraconego terminu, nie są brane pod uwagę przy
rozstrzyganiu, czy postępowanie doszło do prawomocnych wyników
(por. Nikitin, pkt 39).
Chociaż środki te stanowią kontynuację pierwszego zbioru postępowania, „prawomocny:” charakter orzeczenia nie zależy od ich wykorzystania. Ważne jest wskazanie, że art. 4 Protokołu VII nie stoi na przeszkodzie
wznowieniu postępowania, jak to jasno stwierdza ust. 2 art. 4.
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45.
W niniejszej sprawie postępowanie karne zakończyło się 29 czerwca
2010 r., gdy Sąd Najwyższy wydał swój wyrok. Żadne inne środki zwyczajne
stronom już nie przysługiwały. Skazanie karne nabrało więc 29 czerwca
2010 r. charakteru „prawomocnego” w autonomicznym znaczeniu nadawanym temu terminowi przez Konwencję.

46.
Trybunał przypomina, że art. 4 Protokołu VII zakazuje powtarzania
postępowania karnego, które zostało zakończone „prawomocnym” orzeczeniem. Art. 4 Protokołu VII nie ogranicza się li tylko do prawa do nie
bycia karanym dwukrotnie, lecz rozciąga się również na prawo do nie
bycia ściganym ani sądzonym dwukrotnie (por. Franz Fischer, pkt 29).
Gdyby tak nie było, nie byłoby konieczności dodawania słowa „karany” do
słowa „ścigany”, ponieważ byłoby to prostą duplikacją. Art. 4 Protokołu VII
stosuje się nawet tam, gdzie jednostka była jedynie ścigana w postępowaniu, które nie zakończyło się skazaniem. Trybunał przypomina, że art. 4
Protokołu VII zawiera trzy odmienne gwarancje i przewiduje, że nikt nie
może być i/ ścigany, /ii/ sądzony, ani /iii/ karany za to samo przestępstwo
dwukrotnie (por. Nikitin, pkt 36).

47.
Trybunał zauważa, że art. 4 Protokołu VII jasno zakazuje następujących
po sobie postępowań, jeżeli pierwszy zbiór postępowania już się zakończył w momencie, gdy drugi zbiór postępowania jest wszczynany (por. np.
Zolotukhin).

48.
Jeśli chodzi o postępowania równoległe, art. 4 Protokołu VII nie zakazuje kilku zbieżnych zbiorów postępowania. W takiej sytuacji nie można
powiedzieć, iż skarżący był ścigany kilkakrotnie „za przestępstwo, za które
już został ostatecznie uniewinniony czy skazany” (por. Giraudy v. France,
dec, ECHR 2003-IX). Z punktu widzenia Konwencji, nie ma problemu także
wtedy, gdy w sytuacji dwóch zbieżnych zbiorów postępowania drugi zbiór
postępowania zostaje przerwany po ostatecznym zakończeniu pierwszego

241

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim...

zbioru postępowania (por. Zigarella v. Italy, dec. ECHR 2002-IX). Jednakże,
gdy żadne takie przerwanie nie następuje, Trybunał stwierdza naruszenie
(por. Tomasovic v. Croatia, pkt 31; oraz Muslija v. Bosnia and Herzegovina,
wk z 13.01.2014, pkt 37).

49.
Trybunał stwierdził jednak w swoim wcześniejszym orzeczeniu
(por. R. T. v. Switzerland, dec. z 30.05.2000; oraz Nilsson v. Sweden, dec.
z 13.12.2005), że – chociaż odmienne sankcje (wyroki więzienia w zawieszeniu i zabranie prawa jazdy) dotyczące tej samej sprawy (prowadzenie
pojazdu pod wpływem alkoholu) zostały nałożone przez różne władze
w różnych postępowaniach, zachodził wystarczająco ścisły związek między nimi, co do substancji i co do czasu. W sprawach tych Trybunał stwierdzał, że skarżący nie byli sądzeni ani karani ponownie za przestępstwo, za
które już prawomocnie byli skazani z naruszeniem art. 4 ust. 1 Protokołu
VII do Konwencji oraz że zatem nie doszło do powtórzenia postępowania.

50.
[…] Trybunał uważa, że jest prawdą, iż zarówno skazanie skarżącego,
jak i nałożone nań dopłaty podatkowe stanowiły część sankcji na podstawie prawa fińskiego. Wystapił brak dostarczenia informacji o dochodzie
w deklaracji podatkowej, wobec czego pobrano zbyt niskie podatki. Jednakże na podstawie systemu fińskiego sankcje karne i administracyjne są
nakładane przez różne władze, bez jakiegokolwiek łączenia tych postępowań: oba zbiory postępowania biegły swoim odrębnym tokiem i stały się
prawomocne niezależnie od siebie wzajemnie. Co więcej, żadna z sankcji
nie była brana pod uwagę przez drugi sąd czy władzę przy rozstrzyganiu
o dolegliwości sankcji, ani nie było żadnej innej interakcji między odnośnymi władzami. Co ważniejsze, dopłaty podatkowe są na podstawie
systemu fińskiego nakładane w następstwie zbadania postępowania skarżącego oraz jego czy jej odpowiedzialności na podstawie odnośnego
ustawodawstwa podatkowego, które jest niezależne od ocen dokonywanych w postępowaniu karnym. To przeczy wcześniejszym wyrokom Trybunału w sprawach R. T. i Nilsson, dotyczących praw jazdy, gdzie decyzja
o cofnięciu prawa jazdy była bezpośrednio oparta na przewidywanym czy
prawomocnym skazaniu za przestępstwo drogowe, a zatem nie zawierała
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odrębnego badania odnośnego przestępstwa czy postępowania. Nie da
się zatem powiedzieć, iżby na podstawie systemu fińskiego zachodził
ścisły związek, w substancji i w czasie, między postępowaniem karnym
i podatkowym.

51.
W konsekwencji niniejsza sprawa dotyczy dwóch równoległych i odrębnych zbiorów postępowania, przy czym pierwszy zbiór postępowania
dotyczący dopłat podatkowych zaczął się w 2007 r., gdy dopłaty podatkowe były nakładane na skarżącego. Jak się wydaje, on nigdy nie ubiegał
się o ich poprawienie ani nie apelował, gdy terminy rektyfikacji czy apelacji mijały. Drugi zbiór postępowania dotyczący zarzutów karnych wszczęty
został 3 kwietnia 2008 r., a zakończył się 29 czerwca 2010 r,. gdy Sąd Najwyższy wydał swój prawomocny wyrok. Dwa zbiory postępowania biegły
więc równocześnie do 29 czerwca 2010 r., gdy drugi zbiór postępowania
prawomocnie się zakończył.

52.
Trybunał zauważa dalej, że – gdy drugi zbiór postępowania nabrał
cechy prawomocności – w pierwszym zbiorze postępowania terminy
rektyfikacji i późniejszej apelacji przeciwko decyzjom o dopłatach podatkowych nadal stały jeszcze przed skarżącym otworem. W tym czasie
sprawy podatkowe nie były już zawisłe przed żadną władzą czy sądem
krajowym, one po prostu czekały na upływ terminów rektyfikacji i apelacji w celu nabrania prawomocności. Po 29 czerwca 2010 r. jedynym sposobem zapobieżenia podwójnemu zagrożeniu byłoby więc złożenie
przez skarżącego wniosku o rektyfikację, a potem o apelację przeciwko
decyzjom podatkowym. […] żaden taki wniosek ani apelacja – jak się
wydaje – nie zostały złożone […]. Trybunał uważa zatem, że skarżący
dysponował realną możliwością zapobieżenia podwójnemu zagrożeniu,
najpierw ubiegając się o rektyfikacje, a później apelując w terminie, jaki
stał przed nim otworem.

53.
Co za tym idzie, nie doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII do Konwencji.
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32. Sprawa OAO Neftyanaya
Kompaniya Yukos pko Rosji,
sk. 14902/04 – wyrok ETPC
z 31 lipca 2014 r.
2.
W wyroku wydanym 20.09.2011 r. Trybunał stwierdził, że w postępowaniu
podatkowym z 2000 r. skarżąca spółka nie dysponowała czasem wystarczającym dla przygotowania sprawy w I instancji i w apelacji, z naruszeniem art. 6
Konwencji, że wycena kar dotyczących 2000 r. i podwojenie kar za 2001 r.
były nielegalne i stanowiły naruszenie art. 1 Protokołu I oraz że w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko skarżącej spółce władze krajowe nie osiągnęły
słusznej równowagi między prawowitym celem tego postępowania a użytymi środkami, z naruszeniem tego postanowienia konwencyjnego […].

18.
Trybunał na wstępie wskazuje, że w swoim głównym wyroku stwierdził naruszenie art. 6 Konwencji, z racji pośpiechu, z jakim sądy krajowe
prowadziły postępowanie podatkowe z 2000 r. przeciwko skarżącej spółce,
tak w I instancji, jak też w apelacji. Trybunał nie może spekulować, jaki
byłby wynik tego postępowania, gdyby nie doszło do naruszenia Konwencji
(por. np. Jalloh v. Germany, ECHR 2006-IX, pkt 128; oraz Martinie v. France,
ECHR 2006-VI, pkt 59).

19.
Stwierdza on, że nie ma wystarczającego związku przyczynowego
między stwierdzonym naruszeniem a szkodą pieniężną rzekomo doznaną
przez skarżącą spółkę. Nie ma więc podstaw dla przyznania pod tym
względem odszkodowania […].

20.
Trybunał zauważa, że w wyroku głównym doszedł do wniosku, że
kary w wycenie podatków za 2000 r. i pewne kary z wyceny podatków za
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2001 r. były bezprawne i stanowiły naruszenie art. 1 Protokołu I. Odnośne
kwoty […] zostały efektywnie zapłacone przez skarżącą spółkę w postępowaniu egzekucyjnym, a zatem stanowiły jasną stratę pieniężną, która
– zdaniem Trybunału – powinna zostać zrekompensowana na podstawie art. 41 Konwencji.

21.
Mimo obiekcji rządu, Trybunał nie widzi żadnych powodów dla odstępowania od zasady restitutio in integrum, solidnie umocowanej w jego
orzecznictwie, dla oceny sumy odszkodowania pieniężnego w niniejszej
sprawie. W swoim wyroku głównym stwierdził on naruszenie art. 1 Protokołu I dotyczące nałożenia kar za 2000 r. i po części za 2001 r. Trybunał
orzekł, że kary jako takie były bezprawne i nie stanowiły li tylko nieprawidłowości o charakterze czysto proceduralnym (por. przeciwnie – Former
King of Greece and Others v. Greece, wk z 28.11.200, pkt 78-79; oraz Beyeler
v. Italy, wk z 28.05.2002. pkt 20).

29.
Nawet jeśli nie można powiedzieć, że efekty te same spowodowały
likwidację skarżącej spółki, to jednak poważnie przyczyniły się one do
tego, bezpośrednio powodując szkodę pieniężną spełniającą kryteria
przyczynowości z art. 41 Konwencji […].

35.
Biorąc pod uwagę skalę inflacji 12,62% euro między ową datą a dniem
dzisiejszym, Trybunał wycenia sumę szkody pieniężnej skarżącej spółki
– wynikającej z naruszenia art. 1 Protokołu I z uwagi na sposób, w jaki
władze prowadziły postępowanie egzekucyjne – na 566.780.436 euro […].

38.
Zważywszy na fakt, że skarżąca spółka przestała istnieć (por. Stankov
and the United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria, ECHR
2001-IX, pkt 121; oraz Capital Bank AD v. Bulgaria, ECHR 2005-XII, pkt 80),
Trybunał postanawia, że wspomniana suma powinna zostać wypłacona
przez rząd pozwany udziałowcom skarżącej spółki oraz ich spadkobier-
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com prawnym i dziedzicom, zależnie od przypadku, w proporcji do ich
nominalnego udziału w kapitale spółki (por. mutatis mutandis, Holy
Synod of the Bulgarian Orthodox Church – Metropolitan Inokentiy – and
Others v. Bulgaria, wk z 16.09.2010, pkt 39; oraz Sophia Andreou v. Turkey, wk z 22.06.2010, pkt 33–38; oraz Lordos and Others v. Turkey, wk
z 19.01.2012, pkt 61–70). Dla ułatwienia zadania rządu Trybunał wskazuje
na listę udziałowców skarżącej spółki, z czasu likwidacji spółki, dzierżoną przez Rejestratora ZAO VTB, spółkę, która prowadzi rejestr skarżącej spółki.

33. Sprawa Melo Tadeu pko
Portugalii, sk. 27785/10 – wyrok
ETPC z 23 października 2014 r.
70.
Skarżąca twierdzi, że zajęcie przez administrację fiskalną jej części
socjalnej w spółce B. stanowiło ingerencję niedającą się pogodzić z art. 1
Protokołu I […].

72.
Trybunał przypomina, że art. 1 Protokołu I zawiera trzy różne normy:
pierwsza, zawarta w zd. I ust. 1 i mająca charakter ogólny, głosi zasadę
poszanowania własności; druga, figurująca w zd. II tegoż ustępu, rozpatruje pozbawienie własności; podczas gdy trzecia, zawarta w ust. 2, przyznaje państwom kompetencję regulowania korzystania z własności zgodnie z interesem powszechnym bądź dla zapewnienia płatności podatków
albo innych należności. Nie chodzi o normy pozbawione relacji wzajemnych. Normy druga i trzecia zajmują się szczególnymi ingerencjami we
własność; powinny być one interpretowane w świetle zasady uświęconej
przez normę pierwszą (por. m.in. Broniowski v. Poland, ECHR 2004-V,
pkt 134; Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. the Netherlands, wk
z 23.02.1995, pkt 55).
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73.
Trybunał przypomina również, że pojęcie „mienia” figurujące w zd. I
art. 1 Protokołu I ma zakres autonomiczny, który nie ogranicza się do
własności dóbr materialnych i jest niezależny w stosunku do formalnych
kwalifikacji prawa krajowego: niektóre inne prawa i interesy stanowiące
aktywa mogą być uważane za „prawa własnościowe”, a zatem za „mienie”
w rozumieniu tego postanowienia. Istotne jest poszukiwanie, czy okoliczności danej sprawy, rozważane w ich całości, mogą dawać skarżącemu tytuł do interesu substancjalnego chronionego przez art. 1 Protokołu I (Depalle v. France, ECHR 20101, pkt 62; Anheuser-Busch Inc,
v. Portugal, ECHR 2007-I, pkt 63; Öneryildiz v. Turkey, ECHR 2004-XII,
pkt 214; Beyeler v. Italy, ECHR 2000-I, pkt 100; oraz Iatridis v. Greece,
ECHR 1999-II, pkt 54).

74.
Trybunał już uznał, że działania mające walor ekonomiczny mogą być
traktowane jako mienie (Olczak v. Poland, dec. ECHR 2002-X, pkt 60;
Sovtransavto Holding v. Ukraine, ECHR 2002-VII, pkt 91). Znajduje to zastosowanie także do części socjalnej w spółkach o ograniczonej odpowiedzialności, takich jak spółka w sprawie niniejszej.

75.
W niniejszej sprawie Trybunał odnotowuje, że wchodzi w grę zajęcie
przez administrację fiskalną części socjalnej skarżącej, otrzymywanej od
spółki B., która stanowiła urzędową wartość 18.704 euro. Nawet gdyby
część socjalna nie miała w chwili zajęcia waloru patrymonialnego, jak
twierdził rząd, warto przypomnieć, że naruszenie Konwencji może wchodzić w grę nawet w braku szkody, która to kwestia wchodzi w grę – jak
może się zdarzyć – w obszarze art. 41 (Ilhan v. Turkey, ECHR 2000-VII, pkt
52; Jorge Nina Jorge and Others v. Portugal, wk z 19.02.2004, pkt 39; oraz
Guerrera and Fusco v. Italy, wk z 3/04.2003, pkt 53). Trybunał stąd wnioskuje, że odnośna część socjalna stanowiła w przypadku skarżącej „mienie” z punktu widzenia art. 1 Protokołu I.
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76.
Trybunał przypomina, że odnośne zajęcie zostało zarządzone przez
administrację fiskalną celem zabezpieczenia płatności długu fiskalnego
spółki V. Akt ten dokonywany był w ramach prerogatyw nadanych w sferze odzyskiwania należności fiskalnych oraz stosowania reguł dotyczących procedur przymusowej egzekucji. Zarzut trzeba więc badać na podstawie ust. 2 art. 1 Protokołu I, a mianowicie przyznanego państwom
prawa co do wprowadzania ram prawnych dla reglamentacji korzystania
z własności zgodnie z interesem powszechnym bądź dla zapewnienia
płatności podatków albo innych należności lub grzywien.

77.
Trybunał przypomina, że – by dawać się pogodzić z art. 1 Protokołu I
– cios w prawo danej osoby do poszanowania jej mienia powinien przede
wszystkim szanować zasadę legalności i nie przybierać charakteru arbitralnego (por. Iatridis, pkt 58). Powinien też zapewniać „słuszną równowagę” między wymaganiami interesu powszechnego wspólnoty a imperatywami zabezpieczenia praw podstawowych jednostki (por. Sporrong
and Lönnroth v. Sweden, wk z 23.09.1982, pkt 69).

78.
Ta „słuszna równowaga” powinna istnieć, nawet gdy chodzi o prawo,
gdy państwo „wprowadza w życie ustawy, jakie uważa za konieczne dla
zapewnienia płatności podatków albo innych należności lub grzywien”.
W rezultacie, ponieważ ust. 2 powinien być interpretowany w świetle
zasady ogólnej ogłoszonej na początku art. 1 Protokołu I, powinien również zachodzić rozsądny stosunek proporcjonalności między użytymi
środkami a realizowanym celem: innymi słowy, Trybunał powinien zbadać, czy była utrzymana równowaga między wymaganiami interesu
powszechnego a interesami danych jednostek (Gasus Dosier, pkt 60).

79.
W niniejszej sprawie zarządzone 8.03.2000 r. zajęcie części socjalnej
skarżącej w spółce B. było przewidziane przez kodeks postępowania fiskalnego i miało na względzie odzyskanie długu fiskalnego spółki V., co do
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której skarżąca była uważana za solidarnie odpowiedzialną jako faktyczny
jej kierownik.

80.
Wyrokiem sądu karnego Almady z 14.07.2000 r. skarżąca została uniewinniona z zarzutu nadużycia zaufania fiskalnego, pod motywem, że nie
została ona uznana za faktycznego kierownika spółki V.

81.
Trybunał podkreśla, że było prawowitym opieranie się jej na tym
wyroku. Odmawiając pozostawienia w spokoju części socjalnej, jaką
skarżąca otrzymywała w spółce B., i pomimo tego uniewinnienia, władze portugalskie zerwały równowagę, jaką miały obowiązek zabezpieczać między ochroną prawa skarżącej do poszanowania jej mienia
a wymaganiami interesu powszechnego. Doszło zatem do naruszenia
art. 1 Protokołu I […].

34. Sprawa Lucky Dev pko Szwecji,
sk. 7356/10 – wyrok ETPC
z 27 listopada 2014 r.
30.
Skarżąca zarzucała, że przez nałożenie dopłat podatkowych oraz proces o przestępstwo podatkowe i przestępstwo księgowe, z których została
ona oskarżona o to ostatnie, podlegała ona dwukrotnie procesowi i ukaraniu za to samo przestępstwo. Powoływała się na art. 4 Protokołu VII […].

50.
Trybunał musi najpierw zająć się twierdzeniem rządu, że skarga nie
przejawia żadnego naruszenia art. 4 Protokołu VII, ponieważ postępowanie karne zakończyło się na miesiąc przed wyrokiem Zolotukhin, a zatem
w czasie, gdy orzecznictwo Trybunału wskazywało, że system szwedzki
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był zgodny z tym postanowieniem. W tym względzie Trybunał wskazuje,
że sprawa Zolotukhin została wprowadzona do orzecznictwa Trybunału
w kwietniu 2003 r., a dotyczyło to zdarzeń, które miały miejsce w 2002
i 2003 r. Co za tym idzie, na ile Trybunał zmienił czy zmodyfikował swoje
podejście do zagadnień dotyczących ne bis in idem, gdy wydawał swój
wyrok z lutego 2009 r., czynił to w związku z okolicznościami faktycznymi, które wówczas miały 6–7 lat. Generalnie, jeśliby wydarzenia z przeszłości miały być osądzane zgodnie z orzecznictwem panującym w czasie,
gdy miały miejsce te wydarzenia, wirtualnie żadna zmiana w orzecznictwie
nie byłaby możliwa. Chociaż Trybunał uznaje, że w czasie postępowania
karnego przeciwko skarżącej istniała wcześniejsza decyzja dotycząca
podwójnego postępowania w szwedzkich sprawach podatkowych, która
kończyła się wnioskiem, że dotyczący podobnych okoliczności był oczywiście bezpodstawny (Rosenquist), niniejsza sprawa musi być rozstrzygana z uwzględnieniem orzecznictwa istniejącego w czasie badania przez
Trybunał. W każdym razie, mając na względzie to, że art. 4 Protokołu VII
zakazuje powtarzania postępowania po dacie, w której pierwszy zbiór
postępowania został ostatecznie rozstrzygnięty, trzeba przypomnieć, że
postępowanie podatkowe trwało do 20.10.2009 r., znacząco po dacie
wydania wyroku w sprawie Zolotukhin.

51.
Trybunał stwierdził w kilku dotyczących Szwecji sprawach, że nałożenie dopłat podatkowych oznacza rozstrzygnięcie „oskarżenia karnego”
w znaczeniu art. 6 Konwencji oraz że postanowienie to znajduje więc
zastosowanie do postępowania podatkowego, tak dalece, jak dotyczy to
dopłat podatkowych (por. Janosevic v. Sweden, ECHR 2002-VI, pkt 64–71).
Co więcej, pojęcie „kary” nie ma odmiennego znaczenia na podstawie
rozmaitych postanowień Konwencji (Göktan v. France, ECHR 2002-V,
pkt 48). Co za tym idzie, w decyzji o dopuszczalności w sprawie Manasson
v. Sweden (8.04.2003) doszło się do wniosku, że postępowanie dotyczące
dopłat podatkowych było „karne”, nie tylko z punktu widzenia art. 8 Konwencji, ale także z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII. Co za tym idzie,
Trybunał odnotowuje, że strony z tym się również zgadzają i dochodzi do
wniosku, że obydwa zbiory postępowania w niniejszej sprawie były „karne”
z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII.
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52.
Trybunał uznał w sprawie Sergey Zolotukhin v. Russia (pkt 78–84), że
istnieje kilka podejść do kwestii, czy przestępstwa, za które skarżący był
ścigany, były tymi samymi przestępstwami. Stwierdzając, że sytuacja taka
wytwarza niepewność prawną, Trybunał poszedł w kierunku zharmonizowanej interpretacji pojęcia „tego samego przestępstwa” – elementu idem
w zasadzie ne bis in idem – z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII. Uważał,
że podejście, które akcentowało prawną charakterystykę przestępstw w tej
kwestii za zbyt restrykcyjne w kontekście praw jednostki i stwarzające
ryzyko podkopania gwarancji wpisanych w to postanowienie. Co za tym
idzie, przyjął pogląd, że art. 4 Protokołu VII musi być rozumiany jako zakazujący ścigania czy sądzenia za drugie „przestępstwo”, w zakresie, w jakim
wynika ono z identycznych faktów bądź faktów, które substancjalnie są
tymi samymi. Badanie Trybunału powinno więc skupić się na faktach,
które stanowią zbiór konkretnych okoliczności faktycznych angażujących
tego samego skarżącego i które są nierozerwalnie związane ze sobą w czasie i w przestrzeni, istnienie których musi zostać wykazane celem zapewnienia skazania lub wszczęcia postępowania karnego.

53.
W postępowaniu karnym w niniejszej sprawie skarżąca została oskarżona o cięższe przestępstwo podatkowe oraz o cięższe przestępstwo księgowe. Sąd rejonowy uniewinnił ją z pierwszego przestępstwa, ale skazał za
drugie. Obie strony twierdziły, że fakty leżące u podłoża oskarżenia o przestępstwo podatkowe były przynajmniej substancjalnie tymi samymi, co
fakty prowadzące do nałożenia dopłat podatkowych. Rząd twierdził, że nie
było żadnej tego rodzaju zbieżności, jeśli chodzi o przestępstwo księgowe.

54.
Jeśli chodzi o przestępstwo podatkowe, Trybunał zgadza się ze stronami.
Oskarżenie skarżącej i nałożenie dopłat podatkowych oparte były na tym
samym braku zadeklarowania dochodów z biznesu i VAT. Co więcej, postępowanie podatkowe i postępowanie karne dotyczyły tego samego okresu
czasu i zasadniczo tej samej sumy unikanych podatków. W konsekwencji,
w tym względzie element idem w zasadzie ne bis in idem występował.
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55.
Sytuacja przedstawia się jednak odmiennie, jeśli chodzi o przestępstwo
księgowe. Jak zauważał Trybunał przy poprzednich okazjach (por. Manasson, s. 220–223; oraz Carlberg v. Sweden, wk z 27.01.2009, pkt 69–70),
obowiązek wprowadzenia przez biznesmena prawidłowych danych do
księgi jest obowiązkiem, per se, który nie zależy od wykorzystania materiału księgowego dla określenia odpowiedzialności podatkowej. Innymi
słowy, skarżąca – chociaż nie wypełniła prawnych wymagań księgowej –
mogła potem wypełnić obowiązek dostarczenia Agencji Podatkowej
wystarczających i akuratnych informacji poprzez np. poprawienie informacji zawartej w księgach albo przedłożenie innego materiału, który
mógłby adekwatnie stanowić podstawę dla oceny podatkowej. Co za tym
idzie, przedłożenie Agencji przez skarżącą nieprawidłowego materiału
księgowego na poparcie roszczeń i oświadczeń złożonych w jej deklaracji
podatkowej stanowiły ważne fakty dodatkowe w postępowaniu podatkowym, które nie stanowiły podstawy skazania jej za przestępstwo księgowe.
W takich okolicznościach dwa odnośne przestępstwa były wystarczająco
odrębne, by wnosić, że skarżąca nie była podwójnie karana za to samo
przestępstwo. Zatem, sądzenie i skazanie skarżącej za cięższe przestępstwo księgowe nie przejawiają żadnego braku przestrzegania wymagań
art. 4 Protokołu VII.

56.
Trybunał przypomina, że celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania karnego, które zostało zakończone „prawomocnym”
rozstrzygnięciem. Zgodnie ze Sprawozdaniem Wyjaśniającym do Protokołu VII, które samo powołuje się na Konwencję europejską w sprawie
międzynarodowej ważności wyroków karnych, „rozstrzygnięcie jest prawomocne, »jeżeli zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem, nabyło ono mocy
res iudicata. Jest tak, gdy jest ono nieodwołalne, tj. gdy żadne dalsze środki
zwyczajne nie są dostępne albo gdy strony wyczerpały już takie środki
bądź pozwoliły na upływ terminu, nie skorzystawszy z nich«”. Podejście
to jest solidnie ugruntowane w orzecznictwie Trybunału (por. np. Nikitin
v. Russia, ECHR 2004-VIII, pkt 37). Rozstrzygnięcia, przeciwko którym
służą zwyczajne środki odwoławcze, są wykluczone z zakresu gwarancji
zawartych w art. 4 Protokołu VII, jak długo termin na wniesienie takiego
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odwołania jeszcze nie upłynął. Z drugiej strony, środki nadzwyczajne,
takie jak wniosek o wznowienie postępowania albo wniosek o dodatkowy
termin nie są brane pod uwagę z punktu widzenia kwestii, czy postępowanie doszło do prawomocnego rozstrzygnięcia. Chociaż środki takie stanowią kontynuację pierwszego zbioru postępowania, „prawomocny” charakter rozstrzygnięcia nie zależy od ich wykorzystywania. Ważne jest
wskazanie, że art. 4 Protokołu VII nie eliminuje wznowienia postępowania, jak to jasno stwierdza ust. 2 art. 4 (por. Zolotukhin, pkt 107–108).

57.
W sprawie niniejszej istniało prawomocne rozstrzygnięcie z 16.12.2008 r.,
gdy sąd rejonowy inter alia uniewinnił skarżącą z zarzutów dotyczących
postępowania podatkowego. Ponieważ skarżąca nie wniosła apelacji
przeciwko temu orzeczeniu, nabrało ono mocy prawnej 8.01.2009 r.
Zatem, została ona prawomocnie uniewinniona z przestępstwa podatkowego z tą późniejszą datą.

58.
Art. 4 Protokołu VII nie ogranicza się do prawa do nie bycia podwójnie
karanym, ale rozciąga się także na prawo do nie bycia podwójnie sądzonym (por. Franz Fischer v. Austria, wk z 29.05.2001, pkt 29). Gdyby tak nie
było, nie byłoby koniecznym dodawanie słowa „karany” do słowa „sądzony”,
ponieważ byłoby to prostą duplikacją. Art. 4 Protokołu VII znajduje zastosowanie nawet tam, gdzie jednostka była tylko ścigana w postępowaniu,
które nie zakończyło się skazaniem. Postanowienie to zawiera trzy
odmienne gwarancje i zapewnia, by nikt nie i/ był zagrożony ściganiem;
ii/ nie był sądzony; albo iii/ nie był karany podwójnie za to samo przestępstwo (por. Zolotukhin, pkt 110).

59.
Jak z tego jasno wynika, dalsze postępowanie karne przeciwko jednostce jest zakazane, gdy rozstrzygnięcie dotyczące tego samego przestępstwa jest prawomocne. Art. 4 Protokołu VII nie zabrania jednak, by
kilka zbieżnych zbiorów postępowania było prowadzonych, zanim prawomocne rozstrzygnięcie zapadnie. W takiej sytuacji nie można powiedzieć, iż jednostka była ścigana kilka razy „za przestępstwo, z tytułu którego
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została prawomocnie uniewinniona bądź skazana” (por. Garaudy v. France,
dec. ECHR 2003-IX).
Nie ma na podstawie Konwencji problemu, gdy w sytuacji dwóch równoległych zbiorów postępowania drugi zbiór postępowania zostaje przerwany, gdy pierwszy zbiór postępowania zostaje prawomocnie zakończony (por. Zigarella v. Italy, dec. ECHR 2002-IX). Gdy jednak do żadnego
tego rodzaju przerwania nie dochodzi, Trybunał stwierdza naruszenie
(por. Tomasevic v. Croatia, wk z 18.10.2011, pkt 30–32; oraz Muslija v. Bosnia and Herzegovina, wk z 14.01.2014, pkt 37).

60.
Co za tym idzie, Trybunał podkreśla, że art. 4 Protokołu VII nie zapewnia ochrony przed lis pendens. W kontekście szwedzkim symultaniczne
postępowania podatkowe dotyczące dopłat podatkowych oraz postępowania karne badające odnośne przestępstwo podatkowe nie byłyby zatem
nie dającymi się pogodzić z art. 4 Protokołu VII. Zachodziłoby jednak
naruszenie tego postanowienia, gdyby jeden ze zbiorów postępowania
był kontynuowany po dacie, w której drugi zbiór postępowania zakończył
się prawomocnym rozstrzygnięciem. Takie prawomocne rozstrzygnięcie
wymagałoby, by doszło do przerwania drugiego zbioru postępowania.
Trybunał zauważa, że szwedzki Sąd Najwyższy – zważywszy na szwedzką
tradycję prawną, która nadal trwa – doszedł do wniosku, że żadne zakończone postępowanie nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu drugiego
postępowania dotyczącego tego samego przestępstwa i przyjął pogląd, że
przeszkoda proceduralna materializuje się, gdy Agencja Podatkowa postanawia nałożyć dopłaty podatkowe albo gdy wniesione zostaje oskarżenie
karne przeciwko jednostce, niezależnie od tego, co dzieje się najpierw.
Jednakże taka gwarancja przeciwko wielokrotnemu postępowaniu nie
może być wywodzona z art. 4 Protokołu VII.

61.
Mimo istnienia prawomocnego rozstrzygnięcia, Trybunał stwierdzał
w niektórych przypadkach (por. R. T. v. Switzerland, dec. 30.05.2000; oraz
Nilsson v. Sweden, dec. 13.12.2005), że – chociaż różne sankcje (wyroki
więzienia w zawieszeniu oraz cofnięcie prawa jazdy) dotyczące tej samej
sprawy (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu) były nakładane
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przez różne władze w różnych postępowaniach – istniał wystarczająco
ścisły związek między nimi, w substancji i w czasie. Konkluzją w tych
sprawach było, że jednostki nie były ścigane ani karane podwójnie za
przestępstwo, za które już zostały prawomocnie skazane oraz że nie było
powtarzania postępowania.

62.
Jeśli chodzi o fakty niniejszej sprawy, to prawda, że zarówno oskarżenie skarżącej o przestępstwo podatkowe, jak i nałożenie na nią dopłat
podatkowych stanowiły część działań podejmowanych i sankcji nakładanych na podstawie prawa szwedzkiego za brak dostarczenia akuratnych
informacji przy zwrocie podatku oraz że te dwa działania były przewidywalne. Były one jednak badane przez różne władze i sądy bez łączenia
postępowania, przy czym oba zbiory postępowania przybierały swój
własny odrębny tok i stawały się prawomocne w różnym czasie. Co więcej,
NSA nie brał pod uwagę faktu, że skarżąca została uniewinniona z przestępstwa podatkowego, gdy odmawiał dopuszczenia apelacji, a przez to nadał
charakter prawomocny nałożeniu dopłat podatkowych. Zatem, zgodnie
z prawem szwedzkim w tamtym czasie obowiązującym, postępowanie
skarżącej, jak też jej wina kryminalna na podstawie Ustawy o przestępstwach podatkowych oraz jej zdolność do zapłacenia dopłat podatkowych
na podstawie relewantnego ustawodawstwa podatkowego, były określone
w postępowaniu, które było całkowicie niezależne od każdego innego. Nie
można powiedzieć, iżby zachodził ścisły związek, w substancji i w czasie,
między postępowaniem karnym a postępowaniem podatkowym. Przeciwstawia to niniejszą sprawę wcześniejszym sprawom Trybunału: R .T.
i Nilsson, gdzie decyzje o cofnięciu prawa jazdy były bezpośrednio oparte
na przewidywalnym czy prawomocnym skazaniu za przestępstwo drogowe, a zatem nie zawierały odrębnego badania przestępstwa ani odnośnego postępowania (por. Nykanen v. Finland, pkt 51).

63.
Co za tym idzie, niniejsza sprawa dotyczy dwóch równoległych i odrębnych zbiorów postępowania: postępowania podatkowego wszczętego
1.06.2004 r. i zakończonego 20.10.2009 r. oraz postępowania karnego wszczętego 5.08.2005 r., a zakończonego prawomocnie 8.01.2009 r. Te dwa postępo-
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wania biegły równolegle przez prawie 3,5 roku. Takie podwojenie postępowania nie zawierało w sobie naruszenia art. 4 Protokołu VII. Postępowanie
podatkowe nie było zakończone, a dopłaty podatkowe nie zostały uchylone
po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego, lecz trwały jeszcze
przez 9,5 miesięcy do 20.10.2009 r. Zatem skarżąca była sądzona „ponownie”
za przestępstwo, z którego została prawomocnie uniewinniona.

64.
Z tych powodów doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII do Konwencji […].

35. Sprawa Rinas pko Finlandii,
sk. 17039/13 – wyrok z 27 stycznia
2015 r.
29.
Skarżący zarzucał na podstawie art. 4 Protokołu VII do Konwencji
podwójne zagrożenie. Na skarżącego nałożono dopłaty podatkowe za lata
1999–2000 oraz 2002–2004, a decyzje te stały się prawomocne 13.09.2012 r.
W 2009 r. został on ukarany za cięższe oszustwo podatkowe i skazany na
zapłacenie rekompensaty na rzecz władz podatkowych. Wyrok ten stał się
prawomocny 31.05.2012 r. […].

39.
Trybunał przede wszystkim odnotowuje, że postępowanie karne z tytułu
cięższego oszustwa podatkowego było w swoim charakterze postępowaniem karnym.

40.
Co do karnego charakteru dopłat podatkowych, Trybunał powtarza, że
prawna kwalifikacja procedury na podstawie prawa krajowego nie może
stanowić jedynego kryterium znaczącego dla zastosowalności zasady ne
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bis in idem na podstawie art. 4 ust. 1 Protokołu VII. W przeciwnym razie
zastosowanie tego postanowienia byłoby pozostawione dyskrecji Umawiających się Państw w stopniu, który prowadziłby do rezultatów niedających się pogodzić z przedmiotem i celem Konwencji (por. np. Storbrāten
v. Norway, dec. ECHR 2007). Pojęcie „postępowania karnego” w tekście
art. 4 Protokołu VII musi być interpretowane w świetle zasad ogólnych
dotyczących odpowiadających temu słów „oskarżenie karne” i „kara” w art.
6 i 7 Konwencji, odpowiednio (por. Haarvig v. Norway, dec. 11.12/2007;
Rosenquist v. Sweden, dec. 14.09.2004; Manasson v. Sweden, dec. 8.04.2003;
Göktan v. France, ECHR 2002-V, pkt 48; Malige v. France, 23.09.1998, pkt 35;
oraz Nilsson v. Sweden, dec. ECHR 2005-XIII).

41.
Orzecznictwo Trybunału ustala trzy kryteria, powszechnie znane jako
„kryteria Engel” (por. Engel and Others v. the Netherlands, 8.06.1976) dla
określania, czy wchodzi w grę „oskarżenie karne”, czy też nie. Pierwszym
kryterium jest charakterystyka prawna przestępstwa na podstawie prawa
krajowego, drugim jest sam charakter przestępstwa, a trzecim jest stopień
dolegliwości kary, którą osoba zainteresowana jest zagrożona, Kryteria
drugie i trzecie są alternatywne, nie muszą być kumulatywne. Nie wyklucza to jednak podejścia kumulatywnego tam, gdzie odrębna analiza każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku co do istnienia oskarżenia karnego (por. Jussila v. Finland, ECHR 2006-XIV, pkt 30–31;
oraz Ezeh and Connors v. the United Kingdom, ECHR 2003-X, pkt 82–86).

42.
Trybunał zajął stanowisko co do karnego charakteru dopłat podatkowych
w kontekście art. 6 Konwencji w sprawie Jussila pko Finlandii. W sprawie tej
Trybunał stwierdził, że – z punktu widzenia pierwszego kryterium – wydaje
się, że dopłaty podatkowe nie były kwalifikowane jako karne, lecz jako część
reżimu fiskalnego. Nie było to jednak rozstrzygające, bo bardziej istotne było
drugie kryterium, charakter przestępstwa. Trybunał zauważył, że dopłaty
finansowe były nakładane generalnymi przepisami prawnymi powszechnie
stosującymi się do podatników. Nadto na podstawie prawa fińskiego dopłaty
podatkowe nie były zamierzone jako rekompensata pieniężna za szkodę, lecz
jako kara odstraszająca przed powrotem do przestępstwa. Dopłaty były więc
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nakładane normą, której cel był zarazem odstraszający i karzący. Trybunał
uznał, że taki charakter przestępstwa ustanawiał jego karny charakter. Co do
trzeciego kryterium Engel, lżejszy charakter kary nie usuwał sprawy z zakresu
art. 6. Art. 6 znajdował zastosowanie na podstawie swojego nagłówka karnego pomimo lżejszego charakteru dopłat podatkowych (por. Jussila, pkt
37–38). W konsekwencji, postępowanie dotyczące dopłat podatkowych było
„karne” także z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII.

43.
Trybunał uważa zatem w niniejszej sprawie, że jest jasne, iż oba zbiory
postępowania mają być uważane za karne z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII do Konwencji. Również według stron nie podlega to sporowi.

44.
Trybunał w sprawie Sergey Zolotukhin v. Russia (ECHR 2009, pkt 81–84)
uznał istnienie kilku podejść do kwestii, czy przestępstwa, za które skarżący
był ścigany, były te same. Trybunał przedstawił przegląd trzech odmiennych podejść to tej kwestii. Stwierdził, że istnienie różnych podejść rodzi
niepewność prawną nie dającą się pogodzić z fundamentalnym prawem,
by nie być ściganym dwukrotnie za to samo przestępstwo. Na tym podłożu
Trybunał dostarczył w tej sprawie zharmonizowaną interpretację pojęcia
„to samo przestępstwo” z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII. W sprawie
Zolotukhin Trybunał zatem stwierdził, że podejście, które akcentowało
prawną charakterystykę dwóch przestępstw, było zbyt restrykcyjnym dla
praw jednostki. Gdyby Trybunał się ograniczył do stwierdzenia, że osoba
była ścigana za przestępstwa mające odmienną klasyfikację prawną, stworzyłby raczej ryzyko podkopania gwarancji wpisanej w art. 4 Protokołu VII,
niż uczynienie jej praktyczną i skuteczną, jak tego wymaga Konwencja. Co
za tym idzie, Trybunał przyjął pogląd, że art. 4 Protokołu VII musi być rozumiany jako zakazujący ścigania lub sądzenia za drugie „przestępstwo” tak
dalece, jak dalece wynika ono z identycznych faktów bądź faktów, które
substancjalnie były te same. Istotnym zatem było skupić się na tych faktach,
które stanowiły zbiór konkretnych okoliczności faktycznych dotyczących
tego samego pozwanego i nierozerwalnie związanych w czasie i w przestrzeni, a których istnienie musi zostać wykazane celem zapewnienia skazania bądź wszczęcia postępowania karnego.
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45.
W niniejszej sprawie Trybunał odnotowuje, że postępowanie w sprawie dopłat podatkowych oraz postępowanie o oszustwo podatkowe
przeciwko skarżącemu wynikały z tych samych faktów, a mianowicie
z braku zadeklarowania władzom podatkowym przez skarżącego dochodów za lata 1999–2000 oraz 2002–2004. Trybunał zauważa jednak, że
Sąd Apelacyjny odrzucił zarzut cięższego oszustwa podatkowego bez
badania meritum, jeśli chodzi o lata podatkowe 1999–2000. Wyrok ten
oparty był na zastosowaniu zasady ne bis in idem oraz na ustaleniu
Sądu, że zagadnienie to zostało prawomocnie rozstrzygnięte w postępowaniu podatkowym. Trybunał uznał zatem, że Sąd Apelacyjny zaradził
pod tym względem sytuacji oraz że skarżący nie może już twierdzić,
iżby był ofiarą podwójnego zagrożenia w kontekście kar podatkowych
1999–2000.

46.
Jeśli chodzi o pozostałe lata podatkowe 2002–2004, Trybunał zgadza
się ze stronami, że postępowanie w sprawie dopłat podatkowych i postępowanie o oszustwo podatkowe przeciwko skarżącemu wynikały z identycznych faktów albo faktów, które substancjalnie były te same.

47.
Trybunał powtarza, że celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania
postępowania karnego, które zostało zakończone „prawomocnym” orzeczeniem (por. Franz Fischer, pkt 22; Gradinger, pkt 53; oraz Zolotukhin, pkt
107). Stosownie do Sprawozdania Wyjaśniającego do Protokołu VII, które
samo się odwołuje do Europejskiej Konwencji w sprawie międzynarodowej
ważności wyroków karnych, „orzeczenie jest »prawomocne«, jeżeli –
zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem – nabrało ono mocy res iudicata. Tak
jest, gdy jest ono nieodwołalne, tj. gdy żadne dalsze środki zwyczajne nie
są dostępne bądź gdy strony wyczerpały takie środki albo pozwoliły upłynąć terminowi, nie skorzystawszy z nich”.
Podejście to jest solidnie ugruntowane w orzecznictwie Trybunału
(por. Nikitin, pkt 37; oraz Horciag, dec. z 15.03.2005).
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48.
Orzeczenia, przeciwko którym służy zwyczajna apelacja, wykluczone
są z zakresu gwarancji zawartej w art. 4 Protokołu VII, jak długo termin
na wniesienie takiej apelacji nie upłynął. Z drugiej strony środki nadzwyczajne, takie jak wniosek o wznowienie postępowania czy wniosek
o przedłużenie wyczerpanego terminu, nie są brane pod uwagę przy określaniu, czy postępowanie doszło do prawomocnej konkluzji (por. Nikitin,
pkt 39). Chociaż środki te reprezentują kontynuację pierwszego zbioru
postępowania, „prawomocny” charakter orzeczenia nie zależy od ich
wykorzystania. Istotnym jest wskazanie, że art. 4 Protokołu VII nie wyklucza ponownego otwarcia postępowania, jak to jasno stwierdza ust. 2 tego
postanowienia.

49.
W niniejszej sprawie postępowanie o oszustwo podatkowe dotyczące
lat podatkowych 2002–2004 stało się prawomocne 31.05.2012 r., gdy Sąd
Najwyższy wydał w tej sprawie wyrok. Żadne środki zwyczajne nie były już
dla stron dostępne. Skazanie karne skarżącego za cięższe oszustwo podatkowe stało się więc 31.05.2012 r. „prawomocne” w autonomicznym znaczeniu nadanym temu terminowi przez Konwencję.

50.
Trybunał powtarza, że art. 4 Protokołu VII zakazuje powtarzania
postępowania karnego, które zakończyło się „prawomocnym” orzeczeniem. Art. 4 Protokołu VII nie ogranicza się do prawa, by nie być karanym podwójnie, ale obejmuje również prawo, by nie być ściganym ani
sądzonym podwójnie (por. Franz Fischer, pkt 29). Gdyby tak nie było, nie
byłoby konieczności dodawania słowa „karany” do słowa „sądzony”,
ponieważ byłaby to prosta duplikacja. Art. 4 Protokołu VII znajduje zastosowanie nawet tam, gdzie jednostka była li tylko ścigana w postępowaniu, które nie zakończyło się skazaniem. Trybunał powtarza, że art. 4
Protokołu VII zawiera trzy różne gwarancje i przewiduje, że nikt nie
może być: i/ścigany, ii/ sądzony ani iii/ karany za to samo przestępstwo
(por. Nikitin, pkt 36).
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51.
Trybunał zauważa, że art. 4 Protokołu VII jasno zakazuje kolejnego
postępowania, jeżeli pierwszy zbiór postępowania już był prawomocny
w chwili, gdy drugi zbiór postępowania jest wszczynany (por. Zolotukhin).

52.
Jeśli chodzi o postępowania równolegle, art. 4 Protokołu VII nie zakazuje kilku zbieżnych zbiorów postępowania. W takiej sytuacji nie można
powiedzieć, jakoby skarżący był ścigany kilka razy „za przestępstwo, za
które już był prawomocnie uniewinniony bądź skazany” (por. Garaudy
v. France, dec. ECHR 2003-IX). Z punktu widzenia Konwencji nie ma
żadnego problemu, wtedy, gdy w sytuacji dwóch równoległych zbiorów
postępowania drugi zbiór postępowania podlega przerwaniu po tym, jak
pierwszy zbiór postępowania stał się prawomocny” (por. Zigarella v. Italy,
dec. ECHR 2002-IX). Gdy takiego przerwania nie ma, Trybunał stwierdza
naruszenie (por. Tomasovic v. Croatia, pkt 31; Muslija, pkt 37; Nykanen, pkt
52; oraz Glantz v. Finland, 20.05.2014, pkt 62).

53.
Trybunał jednak stwierdził także we wcześniejszym orzecznictwie
(por. R. T. v. Switzerland, dec. 30.05.2000; oraz Nilsson v. Sweden, dec.,
13.12.2005), że – chociaż różne sankcje (wyroki więzienia w zawieszeniu
i cofnięcie prawa jazdy) dotyczące tej samej sprawy (prowadzenie pojazdu
pod wpływem alkoholu) były nakładane przez różne władze w różnych
postępowaniach – istniał wystarczająco silny związek między nimi, w substancji i w czasie. W takich przypadkach Trybunał stwierdzał, że skarżący
nie byli ścigani ani karani ponownie za przestępstwo, za które już byli prawomocnie skazani z naruszeniem art. 4 ust. 1 Protokołu VII do Konwencji
oraz że nie było zatem powtarzania postępowania.

54.
Wracając do niniejszej sprawy i badając, czy wchodziło w grę powtórzenie z naruszeniem art. 4 Protokołu VII do Konwencji, Trybunał zauważa,
że prawdą jest, że oba postępowania, zarówno karne, jak i w sprawie dopłat
podatkowych nałożonych na skarżącego, stanowiły na podstawie prawa
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fińskiego część sankcji za brak dostarczenia informacji o dochodach
w deklaracji podatkowej, w wyniku czego dokonano zbyt niskiej wyceny
podatku. W systemie fińskim jednak sankcje karne i administracyjne są
nakładane przez różne władze w braku jakiegokolwiek powiązania między
postępowaniami: oba postępowania biegną swoim odrębnym tokiem
i niezależnie od siebie nabierają prawomocności. Co więcej, żaden z wyników postępowania nie jest brany pod uwagę przez drugi sąd czy władzę
przy określaniu dolegliwości sankcji, nie ma też żadnej innej interakcji
pomiędzy relewantnymi władzami. Co ważniejsze, dopłaty podatkowe są
nakładane w systemie fińskim po zbadaniu postępowania skarżącego
oraz jego czy jej odpowiedzialności na podstawie relewantnego ustawodawstwa podatkowego, co jest niezależne od oceny dokonywanej w postępowaniu karnym, aczkolwiek dzisiaj jest więcej koordynacji między obydwoma. To przeciwstawia sprawę w stosunku do wcześniejszych spraw
Trybunału R. T. i Nilsson dotyczących praw jazdy, w których decyzje o cofnięciu prawa jazdy były bezpośrednio oparte na spodziewanym bądź prawomocnym skazaniu za przestępstwo drogowe, a zatem nie zawierały
odrębnej oceny odnośnego przestępstwa czy postępowania. Zatem, nie
można powiedzieć, iż w systemie fińskim istnieje ścisły związek, w substancji i w czasie, między postępowaniem karnym i podatkowym.

55.
W konsekwencji niniejsza sprawa dotyczy dwóch równoległych i odrębnych zbiorów postępowania, z których pierwszy zbiór postępowania
dotyczący dopłat podatkowych rozpoczął się w 2005 i 2006 r., gdy nałożono na skarżącego dopłaty podatkowe. Apelował on przeciwko tym orzeczeniom. Postępowanie to stało się prawomocne 13.09.2012 r., gdy NSA
odmówił przyjęcia apelacji skarżącego. Drugi zbiór postępowania dotyczący oskarżenia o cięższe oszustwo podatkowe rozpoczął się 15.04.2005 r.,
a zakończył się 31.05.2012 r., gdy Sąd Najwyższy wydał swój prawomocny
wyrok. Te dwa zbiory postępowania trwały zatem zbieżnie do 31.05.2012 r.,
gdy drugi zbiór stal się prawomocny.

56.
Trybunał zauważa, że – gdy postępowanie o oszustwo podatkowe stało
się prawomocne z dniem 31.05.2012 r., apelacja skarżącego przeciwko
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orzeczeniom w sprawie dopłat podatkowych nadal czekała na decyzję
NSA. Ponieważ postępowania przed NSA nie przerwano po uprawomocnieniu się postępowania o oszustwo podatkowe, lecz kontynuowano aż
do prawomocnej decyzji z 13.09.2012 r., skarżący został dwukrotnie skazany za tę samą sprawę dotyczącą lat podatkowych 2002–2004 w dwóch
zbiorach postępowania, które stały się prawomocne 31.05.2012 r. oraz
13.09.2012 r, odpowiednio.

57.
Konkludując, Trybunał stwierdza, że doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII do Konwencji, ponieważ skarżący został dwukrotnie skazany za tę
samą sprawę w dwóch odrębnych zbiorach postępowania […].

36. Sprawa Österlund pko
Finlandii, sk. 53197/13
– wyrok z 10 lutego 2015 r.
26.
Skarżący zarzucał na podstawie art. 4 Protokołu VII do Konwencji
podwójne zagrożenie. Był on zarówno skazany, jak i uniewinniony z zarzutów cięższego oszustwa podatkowego w postępowaniu karnym, które stało
się prawomocne 19.11.2010 r., ale później zostały nań nałożone dopłaty
podatkowe w postępowaniu podatkowym, które stało się prawomocne
23.01.2013 r. Skarżący twierdził, że skazanie i uniewinnienie w postępowaniu karnym nie pozwalało na drugie badanie tej samej sprawy w postępowaniu podatkowym […].

35.
Przede wszystkim Trybunał odnotowuje, iż jasnym jest, że postępowanie karne o cięższe oszustwo podatkowe miało charakter karny.
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36.
Jeśli chodzi o karny charakter postępowania o dopłaty podatkowe,
Trybunał powtarza, że prawna charakterystyka postępowania na podstawie prawa krajowego nie może stanowić jedynego kryterium mającego
znaczenie dla zastosowalności zasady ne bis in idem na podstawie art. 4
ust. 1 Protokołu VII. W przeciwnym razie stosowanie tego postanowienia
zostałoby pozostawione dyskrecji Umawiających się Państw w stopniu,
który mógłby prowadzić do rezultatów nie dających się pogodzić z przedmiotem i celem Konwencji (por. np. Storbraten). Pojęcie „postępowania
karnego” w tekście art. 4 Protokołu VII musi być interpretowane w świetle
zasad ogólnych dotyczących odpowiadających temu słów „oskarżenie
karne” i „kara” w art. 6 i 7 Konwencji, odpowiednio (por. Haarvig; Manasson; Göktan, pkt 48; Malige, pkt 35; oraz Nilsson).

37.
Utrwalone orzecznictwo Trybunału ustala trzy kryteria, powszechnie
znane jako „kryteria Engel” (por. Engel), które trzeba brać pod uwagę przy
rozstrzyganiu, czy istnieje „oskarżenie karne”, czy też nie. Pierwszym kryterium jest prawna kwalifikacja przestępstwa na podstawie prawa krajowego, drugim jest rzeczywisty charakter przestępstwa, a trzecim jest stopień dolegliwości kary, którą zainteresowana osoba jest zagrożona,
Kryteria drugie i trzecie są alternatywne, a nie muszą być kumulatywne.
Nie wyklucza to jednak podejścia kumulatywnego, gdy odrębna analiza
każdego z kryteriów nie umożliwia osiągnięcia jasnego wniosku co do istnienia oskarżenia karnego (por. Jussila, pkt 30–31; oraz Ezeh i Connors,
pkt 82–86).

38.
Trybunał przyjął stanowisko co do karnego charakteru dopłat podatkowych w kontekście art. 6 Konwencji w sprawie Jussila pko Finlandii.
W sprawie tej Trybunał stwierdził, że – zważywszy na kryterium pierwsze
– wydaje się, że dopłaty podatkowe nie były kwalifikowane jako karne,
lecz jako należące do reżimu fiskalnego. Nie było to jednak rozstrzygające,
bo drugie kryterium, charakter przestępstwa, było ważniejsze. Trybunał
zauważył, że dopłaty podatkowe były nakładane generalnymi przepisami
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prawnymi stosującymi się powszechnie do podatników. Na podstawie
prawa fińskiego dopłaty podatkowe nie były zamierzone jako rekompensata pieniężna za szkodę, lecz jako kara odstraszająca od powrotu do przestępstwa. Dopłaty były więc nakładane normą, której cel był odstraszający
i karzący. Trybunał uważał, że to przesądzało o karnym charakterze przestępstwa. Co do trzeciego kryterium Engel, lżejszy charakter kary nie
usuwa sprawy z zakresu art. 6. Art. 6 znajduje zastosowanie na podstawie
swego nagłówka karnego pomimo lżejszego charakteru dopłat podatkowych (por. Jussila, pkt 37–38). W konsekwencji, postępowanie dotyczące dopłat podatkowych było „karne” także z punktu widzenia art. 4
Protokołu VII.

39.
Trybunał uważa zatem, że w niniejszej sprawie jasnym jest, iż obydwa
zbiory postępowania mają być uważane za karne z punktu widzenia art. 4
Protokołu VII do Konwencji. Również strony uznają, że to nie podlega sporowi.

40.
Trybunał uznał w sprawie Sergey Zolotukhin pko Rosji (pkt 81–84) istnienie kilku podejść do kwestii, czy przestępstwa, o które skarżący jest ścigany,
były te same. Trybunał przedstawił przegląd istniejących trzech różnych
podejść do tej kwestii. Stwierdził, że istnienie rozmaitości podejść sprzyja
niepewności prawnej niedającej się pogodzić z fundamentalnym prawem, by nie być ściganym podwójnie za to samo przestępstwo. W związku
z tym Trybunał zapewnił w tej sprawie zharmonizowaną interpretację
pojęcia „to samo przestępstwo” z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII.
W sprawie Zolotukhin Trybunał stwierdził zatem, że podejście, które
akcentowało prawną charakterystykę dwóch przestępstw, było zbyt resytrykcyjne dla praw jednostki. Gdyby Trybunał ograniczył się do stwierdzenia, że osoba była ścigana za przestępstwa mające odmienną kwalifikację
prawną, stworzyłby ryzyko raczej podkopania gwarancji wpisanej w art. 4
Protokołu VII, a nie uczynienia jej praktyczną i skuteczną, jak tego wymaga
Konwencja. Co za tym idzie, Trybunał przyjął pogląd, że art. 4 Protokołu
VII musi być rozumiany jako zakazujacy ścigania lub sądzenia za drugie
„przestępstwo” na tyle, na ile wynika to z identycznych faktów bądź faktów,
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które substancjalnie są te same. Istotne jest zatem skupić się na tych faktach, które stanowią zbiór konkretnych okoliczności faktycznych obejmujących tego samego pozwanego i nierozerwalnie ze sobą powiązanych
w czasie i w przestrzeni, istnienie których musi być wykazane dla zapewnienia skazania bądź dla wszczęcia postępowania karnego.

41.
W niniejszej sprawie Trybunał zauważa, że postępowanie w sprawie
dopłat podatkowych oraz postępowanie o oszustwo podatkowe przeciwko
skarżącemu wynikały z tych samych faktów, a mianowicie z braku zadeklarowania przez skarżącego władzom podatkowym jego dochodu za lata
podatkowe 2001–2003. Trybunał zgadza się zatem ze stronami, że postępowanie w sprawie dopłat podatkowych oraz postępowanie w sprawie
oszustwa podatkowego przeciwko skarżącemu wynikały z identycznych
faktów, które substancjalnie były te same.

42.
Trybunał powtarza, że celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania karnego, które zostało zakończone „prawomocnym”
orzeczeniem (por. Franz Fischer, pkt 22; Gradinger, pkt 53; Zolotukhin,
pkt 107). Zgodnie ze Sprawozdaniem Wyjaśniającym do Protokołu VII,
które samo odwołuje się do Europejskiej Konwencji o międzynarodowej
ważności wyroków karnych, „orzeczenie jest »prawomocne«, jeżeli
zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem nabyło ono mocy res iudicata. Tak
jest, gdy jest ono nieodwołalne, tj. gdy żadne dalsze środki zwyczajne nie
są dostępne, bądź gdy strony wyczerpały takie środki, albo pozwoliły terminowi upłynąć, nie skorzystawszy z nich”. Podejście to jest solidnie
ugruntowane w orzecznictwie Trybunału (por. np. Nikitin, pkt 37; oraz
Horciag).

43.
Orzeczenia, przeciwko którym służą zwykłe środki apelacji, wykluczone są z zakresu gwarancji zawartej w art. 4 Protokołu VII, jak długo
termin na wniesienie takiej apelacji nie upłynął. Z drugiej strony, środki
nazwyczajne, takie jak wniosek o wznowienie postępowania czy wniosek o przywrócenie utraconego terminu, nie są brane pod uwagę dla
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określania, czy postępowanie doszło do prawomocnej konkluzji (por.
Nikitin, pkt 39). Chociaż środki takie przedstawiają kontynuację pierwszego zbioru postępowania, „prawomocny” charakter orzeczenia nie
zależy od ich wykorzystania. Istotnym jest wskazanie, że art. 4 Protokołu VII nie wyklucza wznowienia postępowania, jak to jasno wyraża
ust. 2 art. 4.

44.
W niniejszej sprawie postępowanie o oszustwo podatkowe dotyczące
lat 2001–2003 stało się prawomocne 18.11.2010 r., gdy Sąd Najwyższy podtrzymał wyrok Sądu Apelacyjnego. Żadne dalsze środki zwyczajne nie były
dla stron dostępne. Skazanie karne skarżącego za cięższe oszustwo podatkowe było więc „prawomocne” w autonomicznym znaczeniu nadawanym temu terminowi przez Konwencję od dnia 19.11.2010 r.

45.
Trybunał powtarza, że art. 4 Protokołu VII zakazuje powtarzania
postępowania karnego, które zakończyło się „prawomocnym” orzeczeniem. Art. 4 Protokołu VII nie ogranicza się do prawa, by nie być podwójnie karanym, ale rozciąga się również na prawo, by nie być podwójnie
ściganym lub sądzonym (por. Franz Fischer, pkt 29). Gdyby tak nie było,
nie byłoby konieczności dodawać słowo „karany” do słowa „sądzony”,
ponieważ byłoby to zwykłą duplikacją. Art. 4 Protokołu VII znajduje
zastosowanie nawet tam, gdzie jednostka była li tylko ścigana w postępowaniu, które nie zaowocowało skazaniem. Trybunał powtarza, że art.
4 Protokołu VII zawiera trzy odmienne gwarancje i przewiduje, że nikt
nie może być /i/ ścigany, /ii/ sądzony, albo /iii/ karany za to samo przestępstwo (por. Nikitin, pkt 36).

46.
Jeśli chodzi o postępowania równoległe, art. 4 Protokołu VII nie zakazuje kilku zbieżnych zbiorów postępowania. W takiej sytuacji nie można
powiedzieć, że skarżący jest ścigany kilka razy „za to samo przestępstwo,
z którego został prawomocnie uniewinniony czy skazany” (por. Garaudy).
Nie ma problemu z punktu widzenia Konwencji, wtedy, gdy w sytuacji
dwóch równoległych zbiorów postępowania drugi zbiór postępowania
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zostaje przerwany po tym, jak pierwszy zbiór postępowania stał się prawomocny (por. Zigarella). Jednakże, gdy do przerwania nie dochodzi, Trybunał stwierdza naruszenie (por. Tomasovic, pkt 31; Muslija, pkt 37; Nykanen,
pkt 52; Glantz, pkt 62).

48.
Trybunał stwierdzał jednak również w swoim wcześniejszym orzecznictwie (por. R. T. oraz Nilsson), że – chociaż odmienne sankcje (wyrok
więzienia w zawieszeniu oraz cofnięcie prawa jazdy) dotyczące tej samej
sprawy (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu) były nakładane
przez różne władze w różnych postępowaniach, zachodził wystarczająco
ścisły związek między nimi, w substancji i w czasie. W takich przypadkach
Trybunał stwierdzał, że skarżący nie byli ścigani ani karani ponownie za
przestępstwo, za które już byli prawomocnie skazani z naruszeniem art. 4
ust. 1 Protokołu VII do Konwencji oraz że nie było żadnego powtórzenia
postępowania.

49.
Wracając do niniejszej sprawy i bacząc, czy doszło do powtórzenia
z naruszeniem art. 4 ust. 1 Protokołu VII do Konwencji, Trybunał zauważa,
że jest prawdą, iż zarówno wykorzystanie postępowania karnego, jak
i postępowania o dopłaty podatkowe nałożone na skarżącego stanowiły
część sankcji na podstawie prawa fińskiego za brak dostarczenia informacji o dochodzie w deklaracji podatkowej, wobec czego dokonano zbyt
niskiej wyceny podatku. Jednakże na podstawie systemu fińskiego sankcje karne i administracyjne nakładane są przez różne władze, a postępowania nie są w żaden sposób połączone: oba zbiory postępowania biegną
swoim własnym odrębnym kursem i stają się prawomocne niezależnie od
siebie wzajemnie. Co więcej, żaden z wyników postępowania nie jest
brany pod uwagę przez drugi sąd czy władzę przy określaniu dolegliwości
sankcji, ani też nie ma żadnej innej interakcji między relewantnymi władzami. Co ważniejsze, dopłaty podatkowe są nakładane na podstawie
systemu fińskiego po zbadaniu postępowania skarżącego oraz jego czy jej
odpowiedzialności na podstawie relewantnego ustawodawstwa podatkowego, co jest niezależne od oceny dokonanej w postępowaniu karnym. To
kontrastuje z wcześniejszymi sprawami Trybunału R.T. i Nilsson dotyczą-
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cymi praw jazdy, w których decyzje o cofnięciu prawa jazdy były bezpośrednio oparte na spodziewanym czy prawomocnym skazaniu za przestępstwo drogowe, a zatem nie zawierały odrębnego badania odnośnego
przestępstwa czy postępowania. Nie można zatem powiedzieć, że w systemie fińskim istnieje ścisły związek, w substancji i w czasie, między postępowaniem karnym i podatkowym.

50.
W konsekwencji niniejsza sprawa dotyczy dwóch równoległych i odrębnych zbiorów postępowania, z których pierwszy zbiór postępowania dotyczący dopłat podatkowych zaczął się w 2006 r., kiedy dopłaty podatkowe
zostały na skarżącego nałożone. Apelował on przeciwko tym decyzjom.
Postępowanie to stało się prawomocne 23.01.2013 r., kiedy NSA odmówił
przyjęcia apelacji skarżącego. Drugi zbiór postępowania dotyczący oskarżenia o oszustwo podatkowe został wszczęty 25.04.2007 r., a zakończył się
19.11.2010 r., gdy Sąd Najwyższy wydał swój prawomocny wyrok. Te dwa
zbiory postępowania biegły zatem równolegle do 19.11.2010 r., gdy drugi
zbiór stał się prawomocny.

51.
Trybunał zauważa, że – kiedy drugi zbiór postępowania stał się prawomocny 19.11.2010 r. – apelacja skarżącego przeciwko decyzjom w sprawie
dopłat podatkowych była zawisła przed Sądem Administracyjnym, a potem
przed NSA; nie zostało postępowanie przerwane po tym, jak postępowanie karne stało się prawomocne, lecz było kontynuowane aż do prawomocnej decyzji z 23.01.2013 r. Skarżący został dwukrotnie skazany za tę
samą sprawę w dwóch zbiorach postępowania, które stały się prawomocne 19.11.2010 r. oraz 23.01.2013 r., odpowiednio.

52.
Konkludując, Trybunał stwierdza, że doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII do Konwencji, ponieważ skarżący został dwukrotnie skazany za tę
samą sprawę w dwóch odrębnych zbiorach postępowania […].
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37. Sprawa Kapetanios i Inni pko
Grecji, sk. 3453/12 i inn. – wyrok
z 30 kwietnia 2015 r.
49.
Skarżący w trzech skargach zarzucają, że – nie biorąc pod uwagę ich
uniewinnienia przez sądy karne – sądy administracyjne naruszyły zasadę
ne bis in idem oraz domniemanie niewinności. Powołują się przy tym na
art. 4 Protokołu VII oraz art. 6 ust. 2 Konwencji […].

52.
Trybunał przypomina swoje stałe orzecznictwo, zgodnie z którym dla
stwierdzenia istnienia „oskarżenia karnego” trzeba mieć na względzie
trzy kryteria: kwalifikację prawną spornego środka w prawie krajowym,
sam jego charakter oraz charakter i stopień dolegliwości „sankcji” (Engel,
pkt 82). Kryteria te są alternatywne, a nie kumulatywne: dla stwierdzenia
istnienia „oskarżenia karnego” wystarczy, jeśli odnośne przestępstwo
miało charakter „karny” z punktu widzenia Konwencji albo narażało
osobę zainteresowaną na sankcję, która przez swój charakter i swój stopień dolegliwości generalnie należy do „sfery karnej”. Nie stoi to na przeszkodzie przyjęciu podejścia kumulatywnego, jeżeli odrębna analiza
każdego z kryteriów nie pozwala na wysnucie jasnego wniosku co do
istnienia „oskarżenia karnego” (Jussila, pkt 30–31; oraz Zaicevs c. Lettonie, CEDH 2007-IX, pkt 31).

53.
Trybunał skądinąd odnotowuje, że w sprawie Mamidakis pko Grecji
(wk z 11.01.2007), która dotyczyła nałożenia na skarżącego grzywny administracyjnej za pogwałcenie Kodeksu celnego przy okazji sprzedaży
produktów paliwowych, uznał za ustalone istnienie „oskarżenia karnego”
w rozumieniu art. 6 Konwencji. W szczególności Trybunał stwierdził: „[…]
grzywna nałożona na skarżącego była przewidziana przez Kodeks celny
i nie była w prawie krajowym kwalifikowana jako sankcja karna. Jednakże,
z uwagi na poważny charakter przestępstwa kontrabandy, na charakter
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odstraszający i karzący nałożonej sankcji, jak też na bardzo wysoką kwotę
grzywny, Trybunał uważa, że sankcje wobec skarżącego były na tyle
istotne, że usprawiedliwiają zastosowalność do sprawy art. 6” (por. Mamidakis, pkt 21).

54.
Trybunał stwierdza, że – podobnie do sprawy niniejszej – wyrok Mamidakis dotyczył stosowania przepisów Kodeksu celnego przewidujących
nałożenie grzywny, mogące wyglądać na dziesięciokrotne wyższe od
podatków będących przedmiotem przestępstwa administracyjnego (por.
Mamidakis, pkt 7). Trybunał nie widzi żadnego powodu dla odchodzenia
od swoich wniosków z wyroku Mamidakis, a mianowicie, że odnośne
sankcje administracyjne należały do sfery karnej.

55.
Trybunał uznaje za użyteczne wskazać w tym względzie, że odnośne
grzywny nie zostały nałożone maksymalnie; oscylowały one wokół
podwojenia lub potrojenia podatków. Jednocześnie, sięgały one 30.000
euro w przypadku drugiego skarżącego i setek tysięcy euro w przypadku
innych skarżących. Z racji swej wysokości grzywny przejawiały niewątpliwą dolegliwość, rodząc dla zainteresowanych osób fizycznych poważne
konsekwencje. Trybunał przypomina, że karny koloryt zależy od stopnia
dolegliwości sankcji grożącej (por. Engel, pkt 82), nie zaś od wysokości
sankcji ostatecznie nałożonej (Dubus S.A. c. France, wk z 11.06.2009, pkt 37).
Art. 97 ustawy 1165/1918 przewidywał, że nakładana grzywna może osiągnąć dziesięciokrotną wysokość sumy podatku fiskalnego bądź należnej
opłaty celnej. Gdyby tak się stało w niniejszej sprawie, jasne jest, że reperkusje dla sytuacji majątkowej skarżących byłyby jeszcze cięższe.

56.
W świetle powyższego i z uwagi na wysokość nałożonych grzywien,
Trybunał podkreśla, że odnośne sankcje – z racji ich wysokości i odstraszającego charakteru – należały do sfery karnej (por. Gande Stevens, pkt
99; oraz a contrario – Inocencio c. Portugal, dec. CEDH 2001-I). Należy
więc odrzucić zarzut rządu w tym względzie.
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57.
Trybunał stwierdza, że zarzut ten nie jest oczywiście bezpodstawny
w rozumieniu art. 35 ust. 3a. Konwencji. Nie widzi też żadnej innej podstawy niedopuszczalności. Uznaje więc go za dopuszczalny […].

62.
Trybunał przypomina, że art. 4 Protokołu VII winien być pojmowany
jako zakazujący ścigania lub sądzenia osoby po raz drugi za „przestępstwo”, u którego podstaw leżą fakty, które są substancjalnie te same (por.
Zolotukhin, pkt 82).

63.
Gwarancja uświęcona w art. 4 Protokołu VII wchodzi w grę, gdy
wszczynane jest nowe postępowanie, podczas gdy wcześniejsze orzeczenie o uniewinnieniu bądź skazaniu już nabrało powagi rzeczy osądzonej.
Na tym stadium wchodzi w grę porównanie elementów sprawy leżących
u podłoża orzeczenia, którym pierwsze „postępowanie karne” jest zakończone, z listą oskarżeń przeciwko skarżącemu w nowym postępowaniu.
Normalnie chodzi o przedstawienie faktów dotyczących przestępstwa, za
które skarżący już został osądzony, oraz odnoszących się do drugiego
przestępstwa, o które jest on oskarżony. To dogodny punkt wyjścia dla
badania przez Trybunał, czy fakty tych dwóch postępowań są identyczne
albo substancjalnie te same. Mało ważne, które części tych nowych oskarżeń są ostatecznie podtrzymane bądź usunięte w późniejszej procedurze,
ponieważ art. 4 Protokołu VII ogłasza gwarancję przeciwko nowemu
postępowaniu bądź ryzyku nowego postępowania, a nie zakaz drugiego
skazania czy drugiego uniewinnienia (por. Zolotukhin, pkt 83).

64.
Trybunał oprze zatem swoje badanie na faktach tak opisanych, które
stanowią całość konkretnych okoliczności faktycznych implikujących
to samo przestępstwo i nierozerwalnie ze sobą powiązanych w czasie
i w przestrzeni, przy czym istnienie tych okoliczności ma być wykazane,
by skazanie można było ogłosić bądź postępowanie karne wszcząć (por.
Zolotukhin, pkt 84).
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65.
Stosując te zasady do sprawy niniejszej, Trybunał odnotowuje, po
pierwsze, że dochodzi do wniosku, iż postępowanie przed władzami
administracyjnymi dotyczyło „oskarżenia karnego” przeciwko skarżącym.
Po drugie, Trybunał zauważa, że skarżący zostali uniewinnieni wyrokiem
sądu apelacyjnego […].

66.
Trybunał przyjmuje w tym względzie do wiadomości argument rządu,
że w niektórych postępowaniach skarżący nie byli ważnie wezwani przed
kompetentne sądy administracyjne czy to przez wzgląd na wyroki uniewinniające sądów karnych, czy też dlatego, że nabrały one w międzyczasie
charakteru nieodwołalnego. Według rządu, sądy administracyjne nie miały
obowiązku uwzględniania wyroków uniewinniających sądów karnych.
Tymczasem z materiałów sprawy jasno wynika, że we wszystkich tych sprawach skarżący byli wzywani, zaś wyroki uniewinniające były szanowane
z powagą rzeczy osądzonej, tak przed sądami podstawowymi, jak i w ostatecznej instancji przed Radą Stanu. Zdaniem Trybunału od tego momentu,
tj. od powołania się przed sądami administracyjnymi na pierwsze postępowanie karne, należało do kompetentnych sądów administracyjnych uwzględniać z własnej inicjatywy skutki, jakie odnośne wyroki uniewinniające mogą
mieć w ramach zawisłego postępowania administracyjnego. W przeciwnym
razie fakt nieuwzględnienia elementu pierwszego „postępowania karnego”
równałby się swawolnemu tolerowaniu w ramach krajowego porządku
prawnego sytuacji, która przeczyłaby zasadzie ne bis in idem.

67.
Z uwagi na powyższe Trybunał uważa, że od momentu, w którym wyroki
uniewinniające pierwszych postępowań karnych uzyskały powagę rzeczy
osądzonej, odpowiednio w 1992, 2000 i 1998 r., skarżący powinni być traktowani jako „już uniewinnieni prawomocnym wyrokiem” w rozumieniu
art. 4 Protokołu VII. Pomijając to, nowe „postępowania karne” wszczęto
przeciwko nim […]. Były one kontynuowane i prowadziły, wiele lat po zakończeniu postępowania karnego, do ogłoszenia w ostatniej instancji, odpowiednio w 2011 i 2012 r., wyroków Rady Stanu.
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68.
Pozostaje do rozstrzygnięcia, czy te nowe postępowania miały u podstaw fakty, które były substancjalnie te same, jak te leżące u podstaw prawomocnego uniewinnienia. […] W konsekwencji zarzucane skarżącym
przed sądami karnymi i władzami administracyjnymi fakty dotyczyły
ściśle tego samego postępowania mającego miejsce w tym samym czasie.

69.
Trybunał odnotowuje, że rząd nie neguje faktu, że postępowania karne
i administracyjne działały w oparciu o te same okoliczności faktyczne.
Skupia się on na dwóch bardziej ogólnych elementach, podniesionych
w wyroku Rady Stanu 2067/2011, na które długo powoływał się rząd: po
pierwsze, fakt, że państwo greckie nie antycypowało ewolucji orzecznictwa w kontekście art. 4 Protokołu VII co do pojęcia „postępowania karnego”, która poddała w wątpliwość tradycyjny dualizm systemu jurysdykcyjnego w zakresie przestępstw przewidzianych Kodeksem celnym. Po
drugie, sposób, w jaki Trybunał pojmuje zasadę ne bis in idem, przeczy
autonomii w prawie krajowym jurysdykcji administracyjnej w stosunku
do karnego porządku jurysdykcyjnego, oraz – a fortiori – kompetencji
sędziego administracyjnego co do przystępowania do odmiennej oceny
tego samego spornego postępowania, będącego wcześniej przedmiotem
procesu karnego.

70.
Trybunał przede wszystkim przypomina, że – w odróżnieniu od traktatów międzynarodowych typu klasycznego – Konwencja odchodzi od ram
czystej wzajemności między umawiającymi się państwami. […] tworzy
ona zobowiązania obiektywne, które – zgodnie z jej preambułą – rodzą
„gwarancję zbiorową” (por. Irlande v. Royaume Uni, 18.01.1078, pkt 239;
oraz Mamatkulov et Askarov c. Turquie, CEDH 2005-I, pkt 100).
Co więcej, wszelka interpretacja umocowanych praw i wolności winna
być zgodna z „duchem ogólnym (Konwencji) mającym zabezpieczać i promować idee i wartości demokratycznego społeczeństwa” (por. Soering
c. Royaume Uni, 7.07.1989, pkt 87; oraz mutatis mutandis, Klass et autres
c. Allemagne, 6.09.1078, pkt 34). Trybunał przypomina, że „kryteria Engel”,
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istotne dla stwierdzania istnienia „oskarżenia karnego”, zostały wprowadzone do orzecznictwa w 1976 r. Zważywszy, że Grecja uznała prawo do
skargi indywidualnej 20.11.1985 r., była już obeznana ze szczególnym charakterem „ogólnego ducha” Konwencji jako traktatu zbiorowej gwarancji
praw człowieka, stworzonego dla potrzeb ochrony jednostki (por. Mamatkulov; oraz Klass), jak też ze sposobem autonomicznym, w jaki Trybunał
pojmuje „oskarżenie karne”. Trybunał odnotowuje, że – chociaż rząd
powołuje się na dualizm jurysdykcyjny, jeśli chodzi o przestępstwo kontrabandy jako uświęconą tradycję wewnętrznego porządku prawnego –
ustawa 2081/1939 wprowadziła już w 1950 r. jednolitą procedurę karną
dotyczącą tego przestępstwa.

71.
Jeśli chodzi o argument rządu co do autonomii administracyjnego
porządku jurysdykcyjnego w stosunku do jurysdykcji karnej, Trybunał
widzi pożytek we wskazaniu, że prawo wewnętrzne nie we wszystkich
przypadkach uświęca zasadę ścisłej autonomii dziedziny administracyjnej i karnej, bo przewiduje wyjątki od tego. Art. 5 ust. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że sądy administracyjne związane są
skazujacymi i prawomocnymi orzeczeniami sądów karnych, jeśli chodzi
o zawinienie autora przestępstwa.

72.
Trybunał odnotowuje, że art. 4 Protokołu VII nie zakazuje co do zasady
orzekania kary pozbawienia wolności oraz grzywny za te same fakty sporne,
pod warunkiem że zasada ne bis in idem jest przestrzegana. W przypadku
represji kontrabandy zasada ta nie doznawałaby szwanku, gdyby dwie
sankcje, pozbawienia wolności i grzywny, były nakładane w ramach jednolitego postępowania karnego. Fakt, że – w skargach 3453/12 i 42941/12
– postępowanie karne nie było jeszcze wszczęte w czasie zaangażowania
postępowania administracyjnego, nie rodzi problemu z punktu widzenia
zasady ne bis in idem. Zasada ta byłaby również uszanowana, gdyby sędzia
karny zawiesił postępowanie po wszczęciu postępowania administracyjnego, a następnie zakończył postępowanie karne po prawomocnym
potwierdzeniu kary przez Radę Stanu (por. Glantz, pkt 59–60; Hākkā, pkt
48–49; oraz Nykanen, pkt 49–50). Tak samo w skardze 9028/13, po prawo-
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mocnym uniewinnieniu skarżącego, odnośne grzywny administracyjne
nie mogą być na niego nakładane.

73.
Trybunał przypomina, że w wyroku Hans Akerberg Fransson Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprecyzował, że z mocy zasady ne bis in
idem państwo nie może nakładać podwójnej sankcji (fiskalnej i karnej) za
te same fakty, chyba że pierwsza sankcja nie nabiera charakteru karnego.
Przy ocenie charakteru karnego sankcji fiskalnej TS UE opierał się na
trzech kryteriach wykorzystanych przez Trybunał w wyroku Engel i inni.
W konsekwencji Trybunał stwierdza zbieżność dwóch sądów w ocenie
charakteru karnego postępowania fiskalnego i – a fortiori – co do modalności zastosowania zasady ne bis in idem w dziedzinie fiskalnej i karnej
(por. Grande Stevens, pkt 229).

74.
Z uwagi na powyższe Trybunał stwierdza, że odnośne postępowania
administracyjne dotyczyły drugiego „przestępstwa” mającego u podstaw
fakty identyczne z faktami stanowiącymi przedmiot wcześniejszych uniewinnień, które stały się nieodwołalne.

75.
Stwierdzenie to wystarcza, by dojść do wniosku o naruszeniu art. 4
Protokołu VII […].

78.
Jak wyraźnie wskazuje samo jego sformułowanie, art. 6 ust. 2 znajduje
zastosowanie, gdy osoba jest „oskarżona o przestępstwo”. Trybunał
powraca do swej powyższej analizy dotyczącej kryteriów dla rozstrzygnięcia, czy sporne postępowanie dotyczy oskarżenia karnego w rozumieniu
orzecznictwa Trybunału.

79.
Trybunał już uznał przy badaniu zarzutu na tle art. 4 Protokołu VII, że
postępowania administracyjne po zakończeniu odnośnego postępowania
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karnego prowadziły do nowych oskarżeń w sferze karnej. Wynika stąd, że
art. 6 ust. 2 może się stosować do takiego postępowania administracyjnego.
Trybunał stwierdza, że zarzut niniejszy nie jest oczywiście bezpodstawny
w rozumieniu art. 35 ust. 3.a. Konwencji. Nie widzi też żadnego innego
motywu niedopuszczalności. Uznaje go zatem za dopuszczalny […].

82.
Art. 6 ust. 2 chroni prawo każdej osoby do „domniemania niewinności,
dopóki jej wina nie zostanie prawnie ustalona”. Postrzegane jako gwarancja proceduralna w ramach samego procesu karnego, domniemanie niewinności zakłada warunki dotyczące zwłaszcza ciężaru dowodu (Barbera,
Messegue et Jabardo c. Espagne, wk z 6.12.1988, pkt 77; oraz Telfner c, Autriche, wk z 20.03.2001, pkt 15); domniemania faktów i prawa (Salabiaku
c. France, wk z 7.10.1988, pkt 28; oraz Radio France et autres c. France,
CEDH 2004-II, pkt 24); prawo nie przyczyniać się do swojego oskarżenia
(Saunders c. Royaume Uni, wk z 17.12.1996, pkt 68; oraz Heaney et McGuiness c. Irlande, CEDH 2000-XII, pkt 40); upublicznienia sprawy przed
procesem (Akay c. Turquie, dec., 19.02.2002, oraz G.C.P. c. Roumanie, wk
z 20.12.2011, pkt 46); formułowania przez sędziego lub jakąkolwiek inną
władzę publiczną przedwczesnych deklaracji co do winy podejrzanego
(Allenet de Ribemont c. France, wk z 10.02.1995, pkt 35–36, oraz Nestak
c. Slovaquie, wk z 27.02.2007, pkt 88).

83.
Mając jednak na względzie konieczność czuwania nad tym, by to, co
prawo gwarantuje za pośrednictwem art. 6 ust. 2, było konkretne i skuteczne, domniemanie niewinności uzyskuje jeszcze inny aspekt. Jego
celem generalnym w ramach tego drugiego aspektu jest przeszkodzić
temu, by jednostki korzystające z uniewinnienia lub umorzenia postępowania były traktowane przez funkcjonariuszy lub władze publiczne tak,
jakby były winne przestępstwa, które im zarzucano (Allen c. Royaume Uni,
CEDH 2013, pkt 94). Wynika to z faktu, że domniemanie niewinności jako
prawo proceduralne uczestniczy głównie w poszanowaniu prawa do
obrony, a równocześnie w poszanowaniu dobrego imienia i godności ściganej osoby (Konstas c. Grece, wk z 24.05.2011, pkt 32). W takich sytuacjach domniemanie niewinności już pozwoliło – poprzez zastosowanie
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do procesu rozmaitych wymogów inherentnych dla udzielanej przez nie
gwarancji proceduralnej – stanąć na przeszkodzie ogłoszeniu niesprawiedliwego skazania karnego. Bez ochrony umożliwiającej poszanowanie
w każdym późniejszym postępowaniu uniewinnienia czy decyzji o umorzeniu postępowania, gwarancje słusznego procesu wysłowione w art. 6
ust. 2 stałyby się teoretyczne i iluzoryczne. Wchodzi także w grę cześć
zainteresowanej osoby i jej ocena w oczach opinii publicznej. W pewnym
stopniu ochrona oferowana przez art. 6 ust. 2 może dopełnić tę oferowaną
przez art. 8 (por. np. Zollmann c. Royaume Uni, dec. CEDH 2003-XII; oraz
Taliadorou et Stylianou c. Chypre, wk z 16.10.2008, pkt 27 i 56–59).

84.
Trybunał w tym względzie przypomina, że nie istnieje jedyny sposób
rozstrzygania o okolicznościach, w których zachodzi naruszenie art. 6 ust.
2 w kontekście postępowania późniejszego od zakończenia postępowania
karnego. Jak wykazuje orzecznictwo Trybunału, sprawy w znacznym
zakresie zależą od charakteru i kontekstu postępowania, w ramach którego sporna decyzja jest podejmowana. W każdym razie i niezależnie od
przyjętego podejścia, terminy użyte przez władzę, która wydaje orzeczenie, nabierają kluczowego znaczenia, jeśli chodzi o ocenę możliwości
pogodzenia tego orzeczenia i jego uzasadnienia z art. 6 ust. 2 (por. Allen,
pkt 125).

85.
Trybunał już uznał, że po umorzeniu postępowania karnego domniemanie niewinności wymaga uwzględniania go we wszelkim postępowaniu późniejszym, bez względu na jego charakter, z mocy faktu, że osoba
zainteresowana nie została skazana (por. Vanjak, pkt 41). Oznacza to również, że wyrok uniewinniający ma być uszanowany przez każdą władzę,
która się wypowiada – w sposób bezpośredni lub incydentalny – o odpowiedzialności karnej zainteresowanej osoby (por. Vassilios Stavropoulos
c. Grece, wk z 27.098.2007, pkt 39).
Podsumowując, domniemanie niewinności oznacza, że – jeżeli oskarżenie w sprawie karnej zostało wniesione, a postępowanie doprowadziło
do uniewinnienia – osoba będąca przedmiotem tego postępowania uważana jest za niewinną z punktu widzenia prawa i jako taka winna być trak-

278

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

towana. W tym sensie domniemanie niewinności trwa po zamknięciu
postępowania karnego, co pozwala szanować niewinność zainteresowanej osoby w związku z jakimkolwiek oskarżeniem, którego zasadność nie
została dowiedziona (por. Allen, pkt 103) […].

88.
W niniejszej sprawie sądy administracyjne uważały, przystępując do
oceny elementów dossier odmiennej od oceny przyjętej przez sądy karne,
że skarżący dopuścili się takich samych przestępstw kontrabandy, z których przedtem zostali uniewinnieni przez sądy karne. Względy te w ostatniei instancji zostały potwierdzone przez Radę Stanu. Z uwagi na identyczność charakteru dwóch wchodzących w grę zbiorów postępowania,
spornych faktów i konstytutywnych elementów odnośnych przestępstw,
Trybunał uważa, że wnioski sądów administracyjnych nie szanowały
zasady domniemania niewinności skarżących, już ustalonej przez uniewinniające wyroki sądów karnych. Doszło zatem do naruszenia art. 6 ust.
2 Konwencji […].

101.
W skargach 42941/12 i 9028/13 skarżący twierdzili, że grzywny administracyjne nałożone za przestępstwo kontrabandy były nadmierne, nie
odpowiadały zasadzie proporcjonalności i naruszały prawo ochrony mienia. Powoływali się na art. 1 Protokołu I […].

105.
Trybunał odnotowuje, że – jeśli chodzi o skargę 42941/12 – z materiałów sprawy wynika, że skarżący na żadnym stadium postępowania przed
sądami administracyjnymi nie powoływali się na prawo do ochrony mienia ani na nadmierny charakter nałożonej grzywny.
Jeśli chodzi o skargę 9028/13, wynika z wyroku 1461/2008 apelacyjnego sądu administracyjnego w Pireusie, że skarżący wskazali konkretnie
na znaczenie sumy nałożonej tytułem grzywny. Ze swej strony, sąd ten
odrzucił ten zarzut, stwierdzając, że grzywna nie przeczy zasadzie proporcjonalności, ponieważ stanowi li tylko podwojenie niezapłaconych podatków i ceł. Skarżący nie kwestionowali tego wniosku apelacyjnego sądu
administracyjnego w swojej skardze kasacyjnej do Rady Stanu. Nie stworzyli
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więc dla najwyższego sądu administracyjnego okazji zaradzenia sytuacji
[…] (por. Association Les Temoins de Jehovah c. France, dec. z 21.09.2010).

106.
Z uwagi na powyższe Trybunał uważa, że skarżący w swych skargach
nie dali państwu pozwanemu okazji dla zaradzenia rzekomym naruszeniom prawa do ochrony mienia, nie wykorzystując środków sądowych
otwartych przez prawo krajowe. W konsekwencji, zarzut ten – z wykorzystaniem art. 35 ust. 1 i 4 Konwencji – trzeba odrzucić z racji braku wyczerpania środków krajowych […].

38. Sprawa Guberina pko Chorwacji,
sk. 23682/13 – wyrok ETPC
z 22 marca 2016 r.
43.
Skarżąca zarzucała rzekomą dyskryminację przy okazji niesprawiedliwego zastosowania krajowego ustawodawstwa podatkowego. Opierała się
na art. 14 Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I […].

67.
Trybunał stale stwierdzał, że art. 14 uzupełnia inne substancjalne postanowienia Konwencji i jej Protokołów. Nie ma on niepodległego bytu,
ponieważ rodzi skutki jedynie w relacji z „korzystaniem z praw i wolności”
tam gwarantowanych. Chociaż stosowanie art. 14 nie zakłada naruszenia
tych postanowień – i w tym zakresie jest on autonomiczny – nie może
być miejsca na jego stosowanie, chyba że odnośne fakty wchodzą w zakres
jednego lub więcej z nich. Zakaz dyskryminacji wpisany w art. 14 rozciąga się zatem poza korzystanie z praw i wolności, których zagwarantowania wymagają od każdego państwa Konwencja i Protokoły do niej.
Znajduje również zastosowanie do takich praw dodatkowych, wchodzących w zakres ogólny któregokolwiek artykułu konwencyjnego, które
dane państwo dobrowolnie postanowiło zapewniać (por. m.in. E.B. v. France,
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wk z 22.01.2008, pkt 47–48; oraz Carsons and Others v. the United Kingdom, ECHR 2010, pkt 63).

68.
Trybunał ustalił w swoim orzecznictwie, że jakiekolwiek różnice w traktowaniu oparte na dających się zidentyfikować cechach lub statusie mogą
oznaczać dyskryminację w rozumieniu art. 14 (por. Eweida and Others
v. the United Kingdom, wk z 15.01.2013, pkt 86).

69.
Generalnie, by powstało zagadnienie na podstawie art. 14, musi zaistnieć różnica w traktowaniu osób w analogicznych bądź relewantnie
podobnych sytuacjach (por. X. and Others v. Austria, wk z 19.02.2013, pkt 98).
Nie każda jednak różnica w traktowaniu oznacza naruszenie art. 14. Różnica w traktowaniu ma charakter dyskryminacyjny, jeżeli nie ma ona
obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia; innymi słowy, jeżeli nie
kieruje się celem prawowitym bądź jeśli nie zachodzi rozsądny stosunek
proporcjonalności między użytymi środkami a realizowanym celem (por.
Fabris v. France, ECHR 20143, pkt 56; Weller v. Hungary, wk z 31.03.2009,
pkt 27; oraz Topcic-Rosenberg v. Croatia, wk z 14.11.2013, pkt 36).

70.
Co więcej, art. 14 nie zakazuje Umawiającym się Państwom odmiennego traktowania grup celem skorygowania „nierówności faktycznych”
między nimi. Prawo do niebycia dyskryminowanym w korzystaniu z praw
gwarantowanych na podstawie Konwencji podlega również naruszeniu,
gdy państwa bez obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia nie traktują odmiennie osób, których sytuacje są znacząco odmienne (por. Thlimmenos v. Greece, ECHR 2000-IV, pkt 44; Stec and Others v. the United
Kingdom, ECHR 2006-VI, pkt 51; oraz Seidic and Finci v. Bosnia and Herzegovina, ECHR 2009, pkt 44).

71.
Trybunał już przyznał, że polityka czy środek ogólny, który rodzi dysproporcjonalnie szkodliwe skutki dla konkretnej grupy, może być uznany
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za dyskryminacyjny, mimo że nie jest specjalnie ukierunkowany na tę
grupę, oraz że potencjalnie sprzeczna z Konwencją dyskryminacja może
wynikać z sytuacji de facto (por. D.H. and Others v. the Czech Republic,
ECHR 2007-IV, pkt 175; oraz Kuric and Others v. Slovenia, ECHR 2012, pkt
388). Jest tak jednak tylko, jeśli taka polityka czy środek nie ma „obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia”, tj, jeżeli nie kieruje się „celem prawowitym” bądź jeśli nie zachodzi „rozsądny stosunek proporcjonalności”
między użytymi środkami a realizowanym celem (por. S.A.S. v. France,
ECHR 2014, pkt 161).

72.
Umawiające się państwa korzystają z pewnego marginesu oceny, czy
i w jakim stopniu różnice w skądinąd podobnych sytuacjach usprawiedliwiają odmienne traktowanie. Zakres marginesu oceny różni się zależnie
od okoliczności, przedmiotu i podłoża. To samo jest prawdą, jeśli chodzi
o konieczność odmiennego traktowania grup celem wyrównania „faktycznych nierówności między nimi” (por. Stummer v. Austria, ECHR 2011, pkt 88).

73.
Z drugiej strony szeroki margines zwykle jest przyznawany państwu na
podstawie Konwencji, gdy chodzi np. o generalne środki strategii gospodarczej lub społecznej (por. Hāmālāinen v. Finland, ECHR 2014, pkt 109).
Obejmuje to również środki w obszarze opodatkowania. Wszelkie tego
rodzaju środki muszą jednak być urzeczywistniane w sposób niedyskryminacyjny i muszą odpowiadać wymaganiom proporcjonalności (por. R. Sz.
v. Hungary, wk z 2.07.29013, pkt 54). Z drugiej strony jeżeli ograniczenie
praw podstawowych dotyczy szczególnie wrażliwej grupy w społeczeństwie, która w przeszłości doznawała znaczącej dyskryminacji, wtedy
margines oceny państwa jest substancjalnie węższy i muszą wchodzić
w grę bardzo ważkie powody dla odnośnego ograniczenia. Powodem
takiego podejścia, które kwestionuje niektóre kwalifikacje per se, jest to, że
takie grupy historycznie podlegały przesądom o trwałych konsekwencjach, powodującym ich wykluczenie społeczne. Takie przesądy mogą
prowadzić do stereotypów legislacyjnych, które zakazują zindywidualizowanej oceny ich zdolności i potrzeb. Trybunał już zidentyfikował szereg
takich wrażliwych grup, które doznawały odmiennego traktowania z racji
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ich cech czy statusu, w tym niepełnosprawności (por. Glor, pkt 84; Alajos
Kiss v. Hungary, wk z 20.05.2010, pkt 42; oraz Kiyutin v. Russia, ECHR 2011,
pkt 63). Co więcej, jeśli chodzi o jakiekolwiek działania dotyczące dzieci
niepełnosprawnych, najlepsze interesy dziecka muszą być względem
pierwszym (por. art. 7 (2) KPD). Jednakże, w każdym razie niezależnie od
zakresu marginesu oceny państwa, ostateczna decyzja co do przestrzegania wymagań Konwencji należy do Trybunału (por. m.in. Konstantin Markin v. Russia, ECHR 2012, pkt 126).

74.
Wreszcie, jeśli chodzi o ciężar dowodu w kontekście art. 14 Konwencji,
Trybunał stwierdził, że skoro tylko skarżący wykaże odmienność traktowania, do rządu należy wykazanie, że była ona usprawiedliwiona (por.
D. H. and Others, pkt 177; Kuric and Others, pkr 389; Vallianatos and Others
v. Greece, ECHR 2013, pkt 85).

75.
Trybunał odnotowuje, że strony są zgodne co do tego, że okoliczności
niniejszej sprawy dotyczące opodatkowania wchodzą w zakres art. 1 Protokołu I, czyniąc tym samym zastosowalnym art. 14 Konwencji. Trybunał
nie widzi powodu, by twierdzić inaczej (por. np. Burden v. the United
Kingdom, ECHR 2008, pkt 59).

76.
Trybunał już stwierdził, że status zdrowotny osoby, w tym niepełnosprawność i rozmaite uszkodzenia zdrowotne, wchodzą w zakres terminu
„inny status” w tekście art. 14 Konwencji (por. Glor, pkt 80; Kiyutin, pkt 57;
oraz I.B. v. Greece, ECHR 2013, pkt 73).

77.
Niniejsza sprawa dotyczy sytuacji, w której skarżąca nie zarzuca dyskryminacyjnego traktowania związanego z jego własną niepełnosprawnością, lecz raczej jego niekorzystne traktowanie na podstawie niepełnosprawności jego dziecka, z którym ona mieszka i któremu zapewnia ona
opiekę. Innymi słowy, w niniejszej sprawie powstaje kwestia, w jakim
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zakresie skarżąca, która sama nie należy do grupy pokrzywdzonej, doznaje
jednak mniej korzystnego traktowania na podstawach dotyczących niepełnosprawności jej dziecka.

78.
W związku z tym Trybunał przypomina, że słowom „inny status”
powszechnie się nadaje w orzecznictwie szerokie znaczenie (por. Carson
and Others, pkt 70), a ich interpretacja nie jest ograniczana do cech, które są
osobiste w tym sensie, że są one intymne czy inherentne (por. Clift v. the
United Kingdom, wk z 13.07.2010, pkt 546–559). Tak np, zagadnienie dyskryminacji powstaje w przypadkach, gdzie status skarżących, który służył
jako rzekoma podstawa ich dyskryminacyjnego traktowania, był określony
w związku z ich sytuacją rodzinną, taką jak miejsce pobytu ich dzieci (por.
Efe v. Austria, wk z 8.01.2013, pkt 48). Wynika stąd zatem, w świetle jego celu
i charakteru praw, które zamierza on chronić, że art. 14 Konwencji obejmuje
także przypadki, w których jednostka jest traktowana mniej korzystnie na
podstawie statusu czy chronionej cechy innej osoby.

79.
Trybunał stwierdza zatem, że rzekomo dyskryminacyjne traktowanie
skarżącej na podstawie niepełnosprawności jej dziecka, z którym ma ona
ścisłe więzi osobiste i któremu zapewnia opiekę, jest formą opartej na niepełnosprawności dyskryminacji objętą przez art. 14 Konwencji.

80.
Trybunał dalej zauważa, że skarżąca zarzucała dyskryminacyjne traktowanie w kontekście ustawodawstwa podatkowego dotyczącego własności
nieruchomości w porównaniu z innymi osobami kupującymi nieruchomość dla zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych, gdy nieruchomość, którą posiadali, nie zaspokajała potrzeb mieszkaniowych ich rodzin.
W szczególności, skarżąca twierdziła, że przez sprzedaż swego mieszkania,
mieszczącego się na trzecim piętrze bloku w Zagrzebiu i przenosząc się do
domu w Samoborze, ona po raz pierwszy stworzyła dogodne warunki dla
swej rodziny po narodzinach jej niepełnosprawnego dziecka. To specjalnie wiąże się z faktem, że blok, w którym znajdowało się mieszkanie, nie
miał windy, powodując coraz większe trudności dla skarżącej i jej rodziny,

284

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

w miarę dorastania syna, przy zabieraniu go z mieszkania do lekarza, do
psychoterapii oraz do żłobka lub szkoły, oraz do zaspokajania jego innych
potrzeb społecznych.

81.
Trybunał zauważa, że strony są zgodne co do tego, że syn skarżącej
jest osobą o głębokiej i wielokształtnej niepełnosprawności oraz że przez
cały czas wymaga on troski i opieki. Wynika to jednoznacznie z raportu
służby opieki społecznej, która przyznała mu 100% niepełnosprawności.
Rodzi to kwestię, czy mieszkanie skarżącej może być uznane za odpowiadające potrzebom mieszkaniowym jej rodziny po narodzinach jego niepełnosprawnego dziecka.

82.
Zdaniem Trybunału, nie ma wątpliwości, że mieszkanie skarżącej,
które nabyła ona na trzy lata przed narodzinami jego syna, usytuowane
na trzecim piętrze bloku bez windy, poważnie zagrażało mobilności jej
syna i w konsekwencji groziło jego osobistemu rozwojowi oraz zdolności do osiągnięcia maksimum jego potencjału, poważnie utrudniając mu
pełne uczestnictwo w życiu wspólnoty oraz w dostępnej dzieciom działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Brak windy musiał szkodzić jakości życia rodziny skarżącegj, zwłaszcza życia jej syna. Jej sytuację można by porównać z sytuacją osoby pełnosprawnej, która np. ma
mieszkanie na trzecim piętrze bloku bez właściwego dostępu do niego
bądź z ograniczonym dostępem do koniecznych ważnych udogodnień
publicznych.

83.
Trybunał stwierdza zatem, że – dążąc do zastąpienia odnośnego mieszkania poprzez kupno domu dostosowanego do potrzeb jego rodziny – skarżąca znajdowała się w sytuacji porównywalnej z sytuacją jakiejkolwiek
innej osoby zamieniającej mieszkanie czy dom poprzez kupno innej nieruchomości wyposażonej – wedle słów relewantnego krajowego ustawodawstwa podatkowego – w podstawową infrastrukturę i udogodnienia techniczne. Jej sytuacja różniła się jednak, jeśli chodzi o znaczenie terminu
„podstawowe wymagania infrastruktury”, bo – z uwagi na niepełnospraw-
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ność jej syna oraz relewantne standardy krajowe i międzynarodowe –
wymagała dostępu do udogodnień takich, jak w danym przypadku winda.

84.
Trybunał zauważa jednak, że Urząd Podatkowy w Samoborze uznał, że –
zważywszy na powierzchnię mieszkania, którym skarżąca władała w Zagrzebiu oraz istnienie infrastruktury, takiej jak elektryczność, woda oraz dostęp do
innych udogodnień publicznych – nie można powiedzieć, iżby skarżąca nie
miała udogodnień odpowiadających potrzebom mieszkaniowym jej rodziny.
Co za tym idzie, odmówiono jej zwolnienia z podatku w związku z kupnem
nieruchomości odpowiadającej potrzebom mieszkaniowym jej rodziny, nie
uwzględniając argumentacji skarżącej, dotyczącej specyficznych potrzeb jej
rodziny wynikających z niepełnosprawności jej dziecka.

85.
Decyzja ta została podtrzymana przez Ministra oraz Wyższy Sąd Administracyjny, że wskazaniem, że nie można powiedzieć, iżby kupując dom
skarżąca nabywała własność odpowiadającą jej potrzebom mieszkaniowym, zważywszy, że – ich zdaniem – mieszkanie, którym dotąd władała,
odpowiadało wymogom podstawowej infrastruktury. Pobodnie jak Urząd
Podatkowy w Samoborze, żadnej uwagi nie zwrócono na specyficzne
potrzeby rodziny skarżącej wynikające z niepełnosprawności jej dziecka.
Co więcej, Wyższy Sąd Administracyjny odrzucił jej argumenty w tym
przedmiocie jako irrelewantne. Także Trybunał Konstytucyjny powstrzymał się od zajmowania się tą sprawą.

86.
Z uwagi na powyższe Trybunał stwierdza, że nie ma wątpliwości co do
tego, że kompetentne władze krajowe nie uznały faktycznej specyfiki
sytuacji skarżącej w kontekście kwestii podstawowej infrastruktury oraz
wymogów udogodnień technicznych odpowiadających potrzebom
mieszkaniowym jej rodziny. Władze krajowe przyjęły zbyt restrykcyjne
stanowisko co do konkretnego przypadku skarżącej, nie zwracając uwagi
na specyficzne potrzeby skarżącej i jej rodziny, przy zastosowaniu
warunku dotyczącego „wymogów podstawowej infrastruktury” do ich
konkretnego przypadku, w odróżnieniu od innych przypadków, w których
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elementy, takie jak powierzchnia mieszkania czy dostęp do elektryczności, wody oraz innych udogodnień publicznych, mógł sugerować wymogi
adekwatnej i wystarczającej infrastruktury podstawowej […].

88.
Usprawiedliwiając decyzje władz krajowych, rząd wysunął dwa argumenty. Po pierwsze, twierdził on, że relewantne prawo krajowe ustalało
obiektywne kryteria dla stwierdzenia istnienia wymogów podstawowej
infrastruktury adekwatnego mieszkania, które nie pozostawiały administracyjnym władzom podatkowym żadnego miejsca na interpretację indywidualnych przypadków, a po drugie, skarżąca nie odpowiadała wymaganiom finansowym dla potrzeb zwolnienia od podatku, zważywszy na jego
sytuację finansową.

89.
Trybunał musi zauważyć, że argument pierwszy wirtualnie sprowadza się
do przyznania ze strony rządu, że relewantne władze krajowe nie były upoważnione do poszukiwania rozsądnego stosunku proporcjonalności między
użytymi środkami a realizowanym celem w konkretnym przypadku skarżącej. Zatem – wbrew wymogom art. 14 Konwencji – nie były one zdolne do
zapewnienia obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia braku wyrównania przez nie faktycznej nierówności inherentnej w przypadku skarżącej.

90.
Trybunał jednak – świadom tego, że w pierwszym rzędzie to do władz
krajowych, zwłaszcza do sądów, należy interpretacja i stosowanie prawa
krajowego (por. Glor, pkt 91), zauważa, że relewantny przepis Ustawy
o transferze nieruchomości ujęty jest w sformułowaniach bardzo generalnych dotyczących li tylko „podstawowej infrastruktury” oraz „wymogów higienicznych i technicznych” […].

91.
Trybunał dalej zauważa, że inne relewantne przepisy prawa krajowego
dostarczają pewnego ukierunkowania co do kwestii podstawowych wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych. […] Nic jednak w niniejszej
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sprawie nie sugeruje, iżby którakolwiek z kompetentnych władz krajowych
zwracała uwagę na te unormowania w relewantnym prawie krajowym,
mogące uzupełnić znaczenie terminów Ustawy o transferze nieruchomości.

92.
Co więcej, Trybunał zauważa, że – uznając wymogi ustalone w Konwencji o ochronie praw osób niepełnosprawnych – państwo pozwane
zobowiązało się do uwzględniania jej relewantnych zasad, takich jak rozsądne udogodnienia, dostępność i niedyskryminacja osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich pełnego i równego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia społecznego; w tej sferze władze krajowe – jak twierdził
rząd – urzeczywistniły pewne relewantne środki. W tej jednak sprawie relewantne władze krajowe w ogóle nie uwzględniały tych zobowiązań międzynarodowych, które państwo zobowiązało się szanować.

93.
Co za tym idzie, wynika stąd, wbrew twierdzeniom rządu, że zagadnieniem w sprawie niniejszej nie jest fakt, że relewantne ustawodawstwo krajowe nie pozostawiło miejsca na indywidualną ocenę wniosków o zwolnienie od podatku osób w sytuacji skarżącej. Zagadnieniem w niniejszej
sprawie jest raczej to, że sposób, w jaki ustawodawstwo było stosowane
w praktyce, nie pozwalał na wystarczające dostosowanie wymogów do
specyficznych aspektów przypadku skarżącej związanych z niepełnosprawnością jej dziecka, a w szczególności do interpretacji terminu „wymogi
podstawowej infrastruktury”, jeśli chodzi o mieszkanie osoby niepełnosprawnej (por. Topcic-Rosenberg, pkt 40–49).

94.
Ponadto, stosownie do drugiego argumentu rządu, skarżąca została
wykluczona spośród beneficjentów zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie jej sytuacji finansowej, a w szczególności wartości
mieszkania, którym władała poprzednio w Zagrzebiu. Rzekomym powodem tego był fakt, że zwolnienie od podatku na podstawie Ustawy o transferze nieruchomości miało dostarczyć ochrony finansowej osobom niepełnosprawnym, do których – zdaniem rządu – skarżąca nie należała.
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95.
Trybunał stwierdza, że w zasadzie ochrona finansowo niewydolnych
osób poprzez relewantne środki zwolnienia od podatku może być postrzegana jako obiektywne usprawiedliwienie rzekomo dyskryminacyjnego
traktowania. Wydaje się, że sytuacja finansowa jednostki wnioskującej
o zwolnienie od podatku w związku z transferem nieruchomości, była
kumulatywnie relewantna, wraz z innymi czynnikami, przy ocenie zobowiązań podatkowych […].

96.
Jeśli chodzi jednak o konkretny przypadek skarżącej, Trybunał odnotowuje, że wynika z wszystkich decyzji kompetentnych władz krajowych,
że powodem wykluczenia skarżącej z zakresu zwolnienia beneficjentów
od podatku był fakt, że jej mieszkanie w Zagrzebiu było uważane za odpowiadające wymogom podstawowej infrastruktury z punktu widzenia
potrzeb mieszkaniowych jej rodziny. Jedyne odwołanie się do finansowego aspektu przepisu o zwolnieniu od podatku na podstawie Ustawy
o transferze nieruchomości poczynił minister. Uczynił to jednak bez
jakiejkolwiek konkretnej oceny relewantnych aspektów finansowych przypadku skarżącej, co było ustaloną praktyką władz krajowych w innych
sprawach, w których opierano się na tym przepisie.

97.
Co za tym idzie, akceptacja argumentacji rządu w tym względzie
wymagałaby od Trybunału spekulowania co do konkretnego znaczenia
sytuacji finansowej skarżącej w kontekście jej wniosku o zwolnienie od
podatku, w rozumieniu relewantnego prawa krajowego (por. przeciwnie – Glor, pkt 90). Nie może zatem Trybunał zaakceptować twierdzenia, jakoby ochrona finansowo niewydolnych osób stanowiła powód
usprawiedliwiający zarzucane dyskryminacyjne traktowanie skarżącej.

98.
Z uwagi na powyższe, a w szczególności na brak relewantnej oceny
przez kompetentne władze krajowe wszystkich okoliczności sprawy,
Trybunał nie może stwierdzić, jakoby zapewniały one obiektywne
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i rozsądne usprawiedliwienie braku uwzględnienia przez nie nierówności inherentnej w sytuacji skarżącej przy ocenie jej zobowiązań
podatkowych.

99.
Trybunał stwierdza zatem, że doszło do naruszenia art. 14 Konwencji,
w związku z art. 1 Protokołu I.

100.
Eliminuje to konieczność odrębnego badania przez Trybunał zarzutu
skarżącej na podstawie samego art. 1 Protokołu I (por. np. Zeman v. Austria,
wk z 29.06.2006, pkt 42).

101.
Skarżąca zarzucała naruszenie prawa do poszanowania jej życia prywatnego i rodzinnego oraz domu w kontekście niesprawiedliwego i dyskryminacyjnego zastosowania krajowego ustawodawstwa podatkowego.
Opierała się przy tym na art. 8, w związku z art. 14 Konwencji […].

103.
W okolicznościach niniejszej sprawy Trybunał jest zdania, że nierówność
traktowania, której ofiarą czuła się skarżąca, została wystarczająco uwzględniona w powyższej ocenie, która doprowadziła do stwierdzenia naruszenia
art. 14 Konwencji, w związku z art. 1 Protokołu I. Co za tym idzie, stwierdza on,
że – chociaż zarzut ten jest również dopuszczalny – nie ma powodu dla
odrębnego badania tych samych faktów ze stanowiska art. 8 i 14 Konwencji
(por. np. Mazurek v. France, ECHR 2000-II, pkt 56; oraz Efe, pkt 55).

104.
Skarżąca zarzucała dalej, że był ona dyskryminowana przez sposób
stosowania ustawodawstwa podatkowego, który nie wyróżniał jej sytuacji z sytuacji powszechnej podpadającej pod relewantne przepisy i zwolnieniu od podatku. Opierała się ona na art. 1 Protokołu XII […].
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106.
Trybunał już stwierdził, że sposób stosowania ustawodawstwa podatkowego, który nie odróżniał sytuacji skarżącej od sytuacji powszechnej
podpadającej pod odnośne przepisy o zwolnieniu od podatku, oznaczał
dyskryminację, z naruszeniem art. 14, w związku z art. 1 Protokołu I.

107.
Zważywszy na to, Trybunał uważa, że nie ma konieczności odrębnego
badania, czy w tym przypadku doszło do naruszenia art. 1 Protokołu XII do
Konwencji (por. Sejdic and Finci, pkt 51; oraz Savez crkava „Rijec żivota”
and Others v. Croatia, wk z 9.12.2010, pkt 114–115) […].

39. Sprawa Sismanidis i Sitaridis
pko Grecji, sk. 66602/09 – wyrok
z 9 czerwca 2016 r.
26.
W dwóch skargach skarżący zarzucali – pierwszy wyraźnie, a drugi co
do substancji – że sądy administracyjne, nie biorąc pod uwagę ich uniewinnień przez sądy karne, naruszyły zasadę ne bis in idem. Zarzucali też
naruszenie domnemania niewinności. Powoływali się na art. 4 Protokołu
VII oraz na art. 6 ust. 2 Konwencji […].

40.
Trybunał odwołuje się w tym względzie do pkt 62–64 wyroku Kapetanios i inni.

41.
Trybunał odnotowuje, po pierwsze, że doszedł do wniosku, iż trzeba
uznać, że postępowanie wszczęte przeciwko pierwszemu skarżącemu
przed sądami administracyjnymi dotyczyło „oskarżenia karnego” przeciwko niemu.
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42.
Po drugie, Trybunał zauważa, że pierwszy skarżący został uniewinniony w postępowaniu karnym 15.04.1997 r., wyrokiem 540/1997 sądu
apelacyjnego. Zważywszy, że – jak wynika z materiałów sprawy – żadnego odwołania od tego wyroku nie było, stał się on prawomocny, zgodnie z art. 473 Kodeksu postępowania karnego w 1997 r. i nabrał powagi
rzeczy osądzonej. Trybunał w tym względzie zauważa również, że rząd nie
neguje faktu, że wyrok 540/1997 był nieodwołalny w toku późniejszego
postępowania administracyjnego.

43.
Trybunał stwierdza w tym względzie, że uniewinnienie pierwszego
skarżącego w postępowaniu karnym miało miejsce na wiele lat przed
badaniem tej sprawy przez Radę Stanu i potwierdzeniem przez nią nałożonej grzywny administracyjnej. Gdyby nawet przy wszczęciu postępowania administracyjnego można było dostrzegać tymczasowy związek
między tymi dwoma postępowaniami, zważywszy na późniejszy zwrot
tego postępowania, nie można rozsądnie uważać, że postępowania te
wykazujące więź substancjalną między nimi były prowadzone przeciwko pierwszemu skarżącemu przez władze należące do różnych
porządków jurysdykcyjnych (por. Glantz c. Finlande, wk z 20.05.2014, pkt
60; Hākkā c. Finlande, wk z 20.05.2014, pkt 49; oraz Nykanen c. Finlande,
wk z 20.05.2014, pkt 50).

44.
Pozostaje do rozstrzygnięcia, czy te nowe postępowania miały u swych
podstaw fakty, które były w substancji te same, co fakty będące przedmiotem prawomocnego uniewinnienia. W tym względzie Trybunał odnotowuje, że – jak wynika z materiałów sprawy, jeśli chodzi o pierwszą skargę
– przedmiotem dwóch „postępowań karnych” był import pojazdu ze zwolnieniem od podatków wymagalnych stosownie do ustawodawstwa. W konsekwencji, fakty zarzucane pierwszemu skarżącemu przed sądami karnymi
i sądami administracyjnymi odnosiły się do ściśle tego samego postępowania mającego miejsce w tym samym czasie. Elementu tego nie kwestionował w swoich spostrzeżeniach rząd.
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45.
Z uwagi na powyższe, Trybunał uważa, że od momentu, w którym
wyrok uniewinniajacy w pierwszym postępowaniu karnym nabrał powagi
rzeczy osądzonej w 1997 r., pierwszy skarżący winien być traktowany jako
„już uniewinniony prawomocnym wyrokiem” w rozumieniu art. 4 Protokołu VII. Pomimo to, nowe „postępowanie karne” zostało wszczęte przeciwko niemu i nie zostało przerwane […]. Przeciwnie, było ono kontynuowane i doprowadziło – wiele lat po zakończeniu postępowania karnego
– do ogłoszenia w ostatniej instancji wyroku 1734/2009 Rady Stanu.

46.
Z uwagi na powyższe i odwołując się do uzupełniających elementów
z wyroku Kapetanios i inni (por. pkt 69–73), Trybunał podkreśla, że odnośne
postępowanie administracyjne dotyczyło drugiego „przestępstwa” mającego u podstaw fakty identyczne z faktami będącymi przedmiotem pierwotnego uniewinnienia, które stało się nieodwołalne.

47.
Stwierdzenie to wystarcza do wniosku o naruszeniu art. 4 Protokołu VII
co do skarżącego w pierwszej skardze […].

55.
Trybunał odwołuje się w tym względzie do pkt 82–85 wyroku Kapetanios i inni.

56.
Trybunał na wstępie odnotowuje, że – jeśli chodzi o charakter postępowania administracyjnego w tej sprawie i w kontekście, w którym decyzje sądów administracyjnych były podejmowane – należało ono do sfery
karnej. Inymi słowy, pomimo postępowania prowadzącego do uniewinnienia drugiego skarżącego wyrokiem 501/1999 sądu apelacyjnego w Salonikach, sądy administracyjne badały w rozumieniu Konwencji „zasadność” oskarżenia w sprawie karnej; w dwóch zbiorach postępowania,
karnym i administracyjnym, przy czym przewidziane sankcje prezentowały charakter karzący. Co więcej, jak wynika z materiałów sprawy, fakty
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zarzucane drugiemu skarżącemu były identyczne, a konstytutywne elementy przestępstw były te same.

57.
W ten sposób sprawa niniejsza jasno się odróżnia od badanych już
przez Trybunał spraw, w których władza administracyjna wyposażona
w kompetencje dyscyplinarne nakładała sankcje na funkcjonariusza
publicznego po uniewinnieniu go w postępowaniu karnym (por. Moullet
c. France, nr 2, dec. CEDH 2007-X). W tych sprawach postępowanie dyscyplinarne prezentowało pewną autonomię w stosunku do postępowania
karnego, zwlaszcza jeśli chodzi o warunki wprowadzania w życie oraz
nierepresyjny cel (por. Vagenas c. Grece, dec., 23.08.2011). Z racji tej autonomii, nałożenie sankcji administracyjnej na danego funkcjonariusza nie
było uważane za brak poszanowania zasady domniemania niewinności,
w stopniu, w jakim orzeczenie sądu administracyjnego nie stało na przeszkodzie stwierdzeniu odpowiedzialności karnej pozwanego (por. Vanjak,
pkt 69–72; Hrdalo, pkt 54–55).

58.
W niniejszej sprawie sądy administracyjne badały i przystępowały do
oceny elementów dossier odmiennej od oceny przez sąd apelacyjny
w Salonikach, że drugi skarżący dopuścił się przestępstwa kontrabandy,
z którego wcześniej został uniewinniony przez wspomniany sąd karny.
Zostało to potwierdzone w ostatniej instancji przez Radę Stanu w jej
wyroku 735/2012. Zważywszy na identyczność charakteru dwóch odnośnych zbiorów postępowania, spornych faktów i konstytutywnych elementów przestępstw, Trybunał uważa, że wspomniany wniosek sądów
administracyjnych wykazywał brak poszanowania zasady domniemania
niewinności drugiego skarżącego, już ustalonego wyrokiem uniewinniającym sądu apelacyjnego w Salonikach (por. Kapetanios i inni, pkt 88).
Doszło zatem do naruszenia art. 6 ust. 2 Konwencji w stosunku do skarżącego w skardze drugiej […].

64.
Drugi skarżący podkreśla, że nadmierna była długość postępowania.
Rząd temu zaprzecza.
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65.
Trybunał przypomina, że rozsądny charakter długości postępowania
ocenia się stosownie do okoliczności sprawy i zważywszy na kryteria
uświęcone przez jego orzecznictwo, a zwłaszcza złożoność sprawy,
postępowanie skarżącego oraz postępowanie kompetentnych władz,
które zajmują się sporem (por. m.in. Vassilios Athanasiou et autres c. Grece,
21.12.2010).

66.
Trybunał wielokrotnie zajmował się sprawami mającymi kwestie
podobne do kwestii ze sprawy niniejszej i stwierdzał naruszenie art. 6 ust.
1 Konwencji (por. Vassilios Athanasiou).

67.
Po zbadaniu wszystkich przedłożonych mu elementów, Trybunał
uważa, że rząd nie przedstawił żadnego faktu ani argumentu mogącego
prowadzić do wniosku odmiennego w sprawie niniejszej. Bierze on
zwłaszcza po uwagę to, że postępowanie przed sądem administracyjnym
w Salonikach twało ok. 3,5 lat. Odnotowuje on, że sprawa nie przedstawiała żadnej szczególnej złożoności. Co więcej, nie było elementu wskazującego na odpowiedzialność drugiego skarżącego, jeśli chodzi o przedłużanie postępowania przed sądem administracyjnym. Czas ok. 6 lat i 10
miesięcy dla dwóch szczebli jurysdykcji był zatem nadmierny i nie odpowiadał wymogowi „rozsądnego terminu”.

68.
Doszło zatem, jeśli chodzi o drugiego skarżącego, do naruszenia art. 6
ust. 1 […].
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40. Sprawa A. i B. pko Norwegii,
sk. 24130/11 i 29758/11 – wyrok
Wielkiej Izby z 15 listopada 2016 r.
Stan faktyczny
Skarżący, A. i B. oraz E. K. władali zarejestrowaną w Gibraltarze spółką
Estora Investment Ltd. T. F. i G. A. władali zarejestrowaną w Samoa/Luksemburgu spółką Strategic Investment AS. W 2001 r. Estora nabyła 24% udziałów
Wnet AS. Strategic nabyła 46% udziałów Wnet AS. W 2001 r. wszystkie
udziały Wnet AS sprzedano za stosunkowo wysoką cenę na rzecz Software
Innovation AS. Udział pierwszej skarżącej w cenie sprzedaży wynosił
3.259.341 koron norweskich (ok. 360.000 euro). Przekazała tę sumę na rzecz
zarejestrowanej w Gibraltarze spółki Banista Holding Ltd, w której była
jedynym udziałowcem. Udział drugiej skarżącej w cenie sprzedaży wyniósł
4.651.881 koron (ok. 500,000 euro). Przekazała tę sumę na rzecz Fardan
Investment Ltd, której była jedynym udziałowcem […]. Dochód z tych
transakcji, ok. 114,5 mln koron (ok. 12,6 mln euro) nie był deklarowany norweskim władzom podatkowym powodując niezapłacone podatki na sumę
ok. 32,2 mln koron (ok. 3,5 mln euro).
W 2005 r. władze wszczęły audyt podatkowy Software Innovation AS i rozglądały się za właścicielami Wnet AS. W 2007 r. postawiły one zarzut karny
przeciwko T.F. w związku ze sprawami, które potem doprowadziły do oskarżenia pierwszego skarżącego, wraz z innymi wyżej wspomnianymi osobami,
oraz drugiego skarżącego o ciężkie oszustwo podatkowe. Osoby te były ścigane, oskarżone i skazane w postępowaniu karnym na więzienie […].
Pierwszy skarżący został po raz pierwszy przesłuchany jako świadek
pod koniec 2007 r. Równolegle prowadzono postępowanie karne i administracyjne. W znacznym stopniu były one wzajemnie powiązane.
W 2008 r. władze powiadomiły drugiego skarżącego o zmianie jego
wyceny podatkowej i nałożeniu nań kary. W tymże roku prokurator oskarżył go o naruszenie kilku przepisów ustawy podatkowej. Także w jego
sprawie postępowanie karne i administracyjne prowadzono równolegle.
W stosunku do obydwu Komitet Apelacji Sądu Najwyższego nie dopuścił ich apelacji.
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Orzeczenie Trybunału
53.
Skarżący twierdzili, że – z naruszeniem art. 4 Protokołu VII – byli dwukrotnie ścigani i karani za to samo przestępstwo na podstawie sekcji 12-1
rozdz. 12 Ustawy o wycenie podatku, przez to, że zostali oskarżeni przez
prokuratora publicznego, a potem władze podatkowe nałożyły na nich
kary podatkowe, które oni zapłacili, potem zaś zostali skazani przez sądy
karne.

55.
Zdaniem Trybunału, skargi rodzą złożone zagadnienia faktyczne i prawa
konwencyjnego, wobec czego nie mogą zostać odrzucone jako oczywiście bezpodstawne w znaczeniu art. 35 ust. 3 /a/ Konwencji. Nie są też
one niedopuszczalne na innych podstawach. Zatem, trzeba je uznać za
dopuszczalne […].

101.
Trybunał najpierw zbada swoje orzecznictwo dotyczące interpretacji
i stosowania normy ne bis in idem ustanowionej w art. 4 Protokołu VII […].
Po takim zbadaniu spróbuje wyciągnąć takie wnioski, wywieść takie
zasady oraz dodać takie wyjaśnienia, jakie są konieczne dla zbadania
niniejszej sprawy. Zastosuje wreszcie normę ne bis in idem, przezeń zinterpretowaną, do faktów zarzucanych przez skarżących.

102.
Należy zauważyć, że w przedłożeniach stron oraz interwencjach stron
trzecich nie było nieporozumienia co do bardzo znaczącego wkładu
wyroku Wielkiej Izby w sprawie Zolotukhin, która miała wyjaśnić kryteria
dotyczące oceny, czy przestępstwo, za które skarżący był ścigany czy
karany w drugim zbiorze postępowań było tym samym (idem), jak to,
o które podjęto decyzję w pierwszym zbiorze postępowań (pkt 70–84).
Nie było też żadnego istotnego nieporozumienia co do kryteriów ustalonych w tym wyroku przy określaniu, kiedy decyzja „prawomocna” została
podjęta.
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103.
Przeciwnie, wyrażano odmienne głosy co do metody używanej dla
określenia, czy postępowanie dotyczące nałożenia kar podatkowych było
„karne” z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII – a to zagadnienie mogące
mieć implikacje dla zastosowalności zakazu podwójnego zagrożenia
z tego postanowienia.

104.
Ponadto istniały sprzeczne podejścia (zwłaszcza pomiędzy skarżącymi
a rządem pozwanym i rządami interweniującymi) co do duplikacji postępowania, zwłaszcza zakresu, w jakim równoległe czy dwudzielne postępowania miałyby być dopuszczalne na podstawie art. 4 Protokołu VII.

105.
W sprawie Zolotukhin dla określenia, czy odnośne postępowanie może
być postrzegane jako „karne” w kontekście art. 4 Protokołu VII, Trybunał
zastosował trzy kryteria Engel, wcześniej rozwinięte z perspektywy art. 6
Konwencji: 1/ „kwalifikacja prawna przestępstwa na podstawie prawa krajowego”; 2/ „sam charakter przestępstwa”; oraz 3/ „stopień dolegliwości
kary grożącej zainteresowanej osobie” – przy czym drugie i trzecie kryteria są alternatywne, a niekoniecznie kumulatywne, aczkolwiek podejście
kumulatywne nie jest wykluczone. Wyrok Zolotukhin nie odzwierciedla,
jak mógłby, linii rozumowania przyjmowanej w szeregu spraw wcześniejszych (por. np. Storbrāten pko Norwegii, dec, z 1.02.2007), obejmujących
nie wyczerpującą, ale szerszą listę czynników, bez wskazywania ich wagi
ani tego, czy są alternatywne, czy też kumulatywne. Rządy Francji i Norwegii wzywają obecnie Trybunał do wykorzystania sposobności niniejszego wyroku dla potwierdzenia, że to ostatni, szerszy test powinien znajdować zastosowanie (por. pkt 66–68 i 90–91).

106.
Istnieje szereg argumentów idących w kierunku takiego podejścia
interpretacyjnego, zwłaszcza że art. 4 Protokołu VII przypuszczalnie był
zamierzony przez jego autorów dla postępowania karnego w ścisłym
sensie oraz że – w odróżnieniu od art. 6, ale podobnie do art. 7 – jest to
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prawo niederogowalne na podstawie art. 15. Chociaż art. 6 ograniczony
jest do ucieleśnienia gwarancji słusznej rozprawy dla postępowania karnego, zakaz podwójnego zagrożenia z art. 4 Protokołu VII ma pewne
implikacje – potencjalnie szerokie – dla sposobu stosowania prawa krajowego dotyczącego kar kryminalnych i administracyjnych w palecie
rozmaitych działalności. Ten ostatni artykuł obejmuje bardziej szczegółową ocenę materialnego prawa karnego, jako że istnieje potrzeba ustalenia, czy odnośne przestępstwa dotyczyły tego samego postępowania
(idem). Różnice te, brak konsensusu pośród systemów Umawiających się
Państw oraz zmienna gotowość państw wiązania się Protokołem i szeroki margines oceny, z jakiego korzystają państwa przy rozstrzyganiu
o swoich systemach karnych i ogólnej polityce (por. Nykanen pko Finlandii, pkt 48, oraz Achour pko Francji, pkt 44), sprawiają, że państwa są
zdolne usprawiedliwić szerszy krąg kryteriów zastosowalności, zwłaszcza wraz z komponentem silnego prawa krajowego, jaki jest używany dla
potrzeb art. 7, a poprzednio był używany (przed wyrokiem Zolotukhin)
dla potrzeb art. 4 Protokołu VII, i stąd węższy zakres stosowania niż na
podstawie art. 6.

107.
Jednakże, chociaż jest prawdą, że – jak wskazano – wyrok Zolotukhin
nie był w tym zakresie wyraźny, Trybunał musi być postrzegany jako
dokonujący świadomego wyboru co do optowania na rzecz kryteriów
Engel jako modelowego testu dla określania, czy dane postępowanie jest
„karne” z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII. Nie wydaje się usprawiedliwionym odstępowanie Trybunału w niniejszej sprawie od tej analizy,
gdyż istnieją poważne względy, które przemawiają na korzyść takiego
wyboru. Zasada ne bis in idem interesuje się głównie słusznym procesem,
który stanowi przedmiot art. 6, a jest mniej zainteresowana substancją
prawa karnego niż art. 7. Trybunał uznaje za właściwą – dla spójności
interpretacji Konwencji ujmowanej jako całość – zastosowalność zasady
rządzonej tymi samymi, bardziej precyzyjnymi kryteriami, jak w sprawie
Engel. Skoro tak, jak już wyżej uznano, skoro zasada ne bis in idem została
uznana za zastosowalną, zachodzi ewidentna potrzeba skalowanego
podejścia do sposobu, w jaki zasada zostanie zastosowana do postępowania łączącego kary administracyjne i kryminalne.
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108.
Sprawa Zolotukhin dotyczyła dwóch zbiorów postępowań, a oba odnosiły
się do chaotycznego prowadzenia się urzędnika publicznego, w których
wynik postępowania administracyjnego stał się prawomocny nawet przed
wszczęciem postępowania karnego (pkt 18–20 i 109). Najbardziej znaczącym
wkładem wyroku Zolotukhin było stwierdzenie, że określenie dotyczące tego,
czy dane przestępstwa są te same (idem), ma zależeć od oceny opartej raczej
na faktach (pkt 84), niż np. na ocenie formalnej składającej się z porównywania „istotnych elementów” tych przestępstw. Zakaz dotyczy ścigania czy procesu za drugie „przestępstwo” w zakresie, w jakim wynika to z identycznych
faktów lub faktów, które substancjalnie są te same (pkt 82).

109.
Przypominając, że celem art. 4 Protokołu VII było zakaz powtarzania
postępowania karnego, które zakończyło się prawomocnym orzeczeniem
(res judicata), wyrok Zolotukhin wskazał, że orzeczenia, przeciwko którym
służą zwykłe apelacje, są wykluczone z zakresu gwarancji w Protokole VII,
jak długo termin na wniesienie takiej apelacji nie upłynął.

110.
Trybunał potwierdził również silnie, że art. 4 Protokołu VII nie ogranicza się do prawa, by nie być podwójnie karanym, ale rozciąga się na prawo,
by nie być podwójnie ściganym czy sądzonym. Gdyby tak nie było, nie
byłoby konieczne używanie słowa „sądzony”, jak też słowa „karany”, ponieważ byłoby to zwykłe podwojenie. Trybunał zatem przypomniał, że art. 4
Protokołu VII znajdował zastosowanie nawet tam, gdzie jednostka jedynie
była ścigana w postępowaniu, które nie zakończyło się skazaniem. Art. 4
Protokołu VII zawierał trzy różne gwarancje i przewidywał, że za to samo
przestępstwo nikt nie może być: i/ zagrożony ściganiem; ii/ ścigany, albo
iii/ karany (pkt 110).

111.
Dodać jednak należy, że wyrok Zolotukhin niewiele wyjaśnił co do
sytuacji, w których postępowanie w rzeczywistości nie było podwajane,
lecz raczej wiązało się w zintegrowany sposób, tworząc koherentną całość.
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112.
Po wyroku Zolotukhin nakładanie przez różne władze różnych sankcji
dotyczących tego samego postępowania było przez Trybunał akceptowane jako dopuszczalne w pewnym zakresie na podstawie art. 4 Protokołu
VII, pomimo istnienia prawomocnego orzeczenia. Wniosek taki można
pojąć jako oparty na założeniu, że kombinacja sankcji w tych sprawach
winna być postrzegana jako całość, czyniąc sztucznym postrzeganie
sprawy jako podwojenia postępowania prowadzącego skarżącego do
bycia „sądzonym czy karanym ponownie […] za przestępstwo, za które już
był prawomocnie […] skazany” z naruszeniem art. 4 Protokołu VII. W czterech typach sytuacji powstaje problem.

113.
W początkach tej analizy interpretacyjnej art. 4 znajduje się pierwsza
kategoria spraw sięgająca do R. T. pko Szwajcarii. Sprawa R. T. dotyczyła
skarżącego, któremu cofnięto prawo jazdy (na 4 miesiące) w maju 1993 r.
za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu. Środek ten potwierdziły
orzeczenia Administracyjnej Komisji Apelacyjnej i Trybunału Federalnego
(grudzień 1995). W międzyczasie w czerwcu 1993 r. Biuro Rejonowe
Gossau wydało zarządzenie karne, skazując go na pozbawienie wolności
w zawieszeniu oraz grzywnę w wysokości 1.100 franków szwajcarskich.
Zarządzenie to stało się prawomocne.
Trybunał stwierdził, że władze szwajcarskie orzekły li tylko trzy, kumulujące się kary, przewidziane za takie przestępstwo przez prawo, a mianowicie więzienie, grzywnę i cofnięcie prawa jazdy. Sankcje te były orzekane
równocześnie przez dwie odmienne władze, mianowicie przez władzę
karną i administracyjną. Nie można zatem powiedzieć, że postępowanie
karne było powtarzane wbrew art. 4 Protokołu VII w znaczeniu orzecznictwa Trybunału.
Podobnie, chociaż sprawa Nilsson pko Szwecji także dotyczyła kary
kryminalnej (50 godz. prac społecznych) oraz cofnięcia prawa jazdy (na
18 miesięcy) za przestępstwo w ruchu drogowym, zarzutem zajmowano
się w bardziej dopracowanym rozumowaniu, wprowadzając po raz pierwszy test „wystarczająco ścisłego związku […] co do substancji i co do czasu”.
Trybunał stwierdził, że cofnięcie prawa jazdy było bezpośrednią i przewidywalną konsekwencją wcześniejszego skazywania skarżącego za te
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same przestępstwa, obciążone prowadzeniem auta pod wpływem alkoholu i bezprawnym prowadzeniem, oraz że cofnięcie na podstawie skazania karnego stanowiło sprawę „karną” z punktu widzenia art. 4 Protokołu
VII. Dolegliwość środka – cofnięcia prawa jazdy na 18 miesięcy – sama
w sobie była tak znacząca, niezależnie od kontekstu jego poprzedniego
skazania karnego, że zwykło się to postrzegać jako sankcję karną. Chociaż
różne sankcje były nakładane przez dwie różne władze w różnych postępowaniach, istniał mimo wszystko wystarczająco ścisły związek między
nimi, co do substancji i co do czasu, by postrzegać cofnięcie jako część
sankcji na podstawie prawa szwedzkiego za cięższe przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i za prowadzenie bezprawne.
Cofnięcie prawa jazdy nie implikuje, że skarżący był „sądzony czy karany
ponownie […] za przestępstwo, za które już został ostatecznie skazany”,
z naruszeniem art. 4 Protokołu VII.
Podobnie w sprawie Boman Trybunał zadowolił się tym, że wystarczający
związek substancjalny i czasowy istniał pomiędzy, z jednej strony,
postępowaniem karnym, w którym skarżący był sądzony i skazany (na 75
dniówek, ok. 450 euro) i zakaz prowadzenia pojazdów (na 4 miesiące i 3
tygodnie), a z drugiej strony, późniejsze postępowanie administracyjne prowadzące do przedłużenia zakazu prowadzenia pojazdów (o 1 miesiąc).

114.
W drugiej serii spraw Trybunał potwierdził, że równoległe postępowania
nie były wykluczone w kontekście nakładania kar podatkowych w postępowaniu administracyjnym oraz ścigania, sądzenia i karania za oszustwa
podatkowe w postępowaniu karnym, ale doszedł do wniosku, że test
„wystarczająco ścisłego związku […] w substancji i w czasie” nie został
spełniony w badanych okolicznościach szczególnych. Sprawy te dotyczyły Finlandii (por. Glantz, pkt 57; Nykanen, pkt 47) oraz Szwecji (Lucky
Dev v. Sweden, 27.11.2014, pkt 58). W sprawie Nykanen, która ustaliła
podejście naśladowane w innych sprawach przeciwko Finlandii i Szwecji,
Trybunał, na podstawie faktów, stwierdził, że w systemie fińskim sankcje
kryminalne i administracyjne były nakładane przez różne władze bez
powiązania postępowań: oba zbiory postępowania toczyły się ich własnym odrębnym torem i stały się prawomocne niezależnie od siebie. Co
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więcej, żadne sankcje nie były brane pod uwagę przez inny sąd czy władzę
dla określenia dolegliwości sankcji, nie było też żadnej innej interakcji
między odnośnymi władzami. Co ważniejsze, w systemie fińskim kary
podatkowe były nakładane po zbadaniu postępowania skarżącego oraz
jego czy jej odpowiedzialności na podstawie odnośnego ustawodawstwa
podatkowego, które było niezależne od ocen poczynionych w postępowaniu karnym. Konkludując, Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia art.
4 Protokołu VII do Konwencji, ponieważ skarżący został dwukrotnie skazany za to samo w dwóch oddzielnych zbiorach postępowania.
Identyczne (lub prawie identyczne) rozumowanie i wnioski można
znaleźć w kontekście podobnych faktów w wyroku Rinas pko Finlandii
(27.01.2015) oraz Osterlund pko Finlandii (10.02.2015).
Warto zauważyć, że podczas gdy w niektórych spośród tych wyroków
(Nykanen, Glantz, Lucky Dev, Rinas,Osterlund) dwa zbiory postępowań
w znacznym zakresie są równoczesne, sam w sobie związek czasowy ewidentnie był postrzegany jako niewystarczający dla wykluczenia stosowania zakazu ne bis in idem. Nie byłoby nierozsądnym dedukować z tych
wyroków w sprawach przeciwko Finlandii i Szwecji, że – zważywszy na to,
że dwa zbiory postępowania były w znacznym stopniu równoczesne –
w szczególnych okolicznościach to brak związku substancjalnego prowadził do naruszenia art. 4 Protokołu VII.

115.
W trzecim kręgu orzecznictwa, gdzie postępowania były prowadzone
równolegle przez pewien okres czasu, Trybunał stwierdzał naruszenie, ale
bez odwoływania się do testu Nilsson „wystarczająco ścisłego związku […]
w substancji i w czasie”.
W Tomasovic (pkt 5–10 i 30–32) skarżący był ścigany i skazany dwukrotnie za to samo przestępstwo posiadania narkotyków, po pierwsze jako
„lżejsze przestępstwo” (uznane za „karne” zgodnie z drugim i trzecim kryterium Engel), a potem za „przestępstwo kryminalne”. Ponieważ drugi
zbiór postępowania nie został przerwany wraz z zakończeniem pierwszego, Trybunał uznał za ewidentne, że doszło do duplikacji postępowania
karnego z naruszeniem art. 4 Protokołu VII (por. podobnie Muslija, pkt
28–32 i 37, w związku ze spowodowaniem ciężkiego uszkodzenia ciała).
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Podobnie, w Grande Stevens i inni pko Włochom (4.03.2014) Trybunał
stwierdził, że doszło do podwójnego postępowania w związku z tym
samym oszukańczym postępowaniem – mianowicie manipulacją rynkową poprzez rozpowszechnienie fałszywych informacji: jeden zbiór
postępowania administracyjnego, który był postrzegany jako „karny”
według kryteriów Engel, był prowadzony przed Komisją Spółek Krajowych
i Giełdy, z apelacją do Sądu Apelacyjnego i Trybunału Kasacyjnego, kulminując się w nałożeniu grzywny w wysokości 3.000.000 euro (plus zakaz
handlu); a drugi zbiór to było postępowanie karne (nadal zawisłe w czasie
orzeczenia), prowadzone przed Sądem Rejonowym, Trybunałem Kasacyjnym i Sądem Apelacyjnym. Jego stwierdzenie, że nowy zbiór postępowania dotyczył drugiego „przestępstwa”, biorącego początek z identycznych
faktów i prawomocnego skazania, wystarczyły Trybunałowi do wniosku,
że doszło do naruszenia art. 4 Protokołu VII.

116.
Po czwarte, następną i odmienną ilustracją braku związku substancjalnego bez specyficznego odwoływania się do ww. testu Nilssona jest
sprawa Kapetanios i inni pko Grecji, potwierdzona w Sismanidis and Sitaridis pko Grecji (9.06.2016). W tych sprawach skarżący po pierwsze zostali
uniewinnieni w kontekście przestępstw celnych w postępowaniu karnym.
Następnie, mimo ich uniewinnienia, sądy administracyjne nałożyły na
skarżących ciężkie grzywny administracyjne w związku z tym samym
postępowaniem. Upewniwszy się, że to ostatnie postępowanie było „karnym” z punktu widzenia zakazu w art. 4 Protokołu VII, Trybunał doszedł
do wniosku, że zaistniało naruszenie tego postanowienia (pkt 73 i 47,
odpowiednio).

117.
Chociaż szczególny obowiązek troski o ochronę specyficznych interesów jednostki, zabezpieczanych przez art. 4 Protokołu VII, ciąży na Umawiających się Państwach, wchodzi w grę również, jak wskazano w pkt 106,
potrzeba pozostawienia władzom krajowym wyboru co do środków w tym
celu używanych. Nie można w tym kontekście przeoczyć tego, że prawo,
by nie być ściganym ani karanym podwójnie, nie było zawarte w Konwencji przyjętej w 1950 r., lecz zostało dodane w siódmym protokole (z 1984 r.),
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który wszedł w życie w 1988 r., prawie 40 lat później. Cztery państwa
(Niemcy, Holandia, Turcja i Zjednoczone Królestwo) nie ratyfikowały protokołu; jedno z nich oraz cztery państwa, które go ratyfikowały (Austria,
Francja, Włochy i Portugalia) zgłosiły zastrzeżenia lub deklaracje interpretacyjne, że „karne” powinno do tych państw być stosowane w sposób, w jaki
jest rozumiane na podstawie ich ustaw krajowych (zastrzeżenia Austrii
i Włoch uznano za nieważne, ponieważ nie zawierały krótkiego przedstawienia odnośnego prawa, jak tego wymagał art. 57 ust. 2 Konwencji; por.
odpowiednio, Gradinger v. Austria. 25.10.1995, pkt 51; oraz Grande Stevens,
pkt 204–211), w odróżnieniu od zastrzeżenia wniesionego przez Francję
(por. Goktan v. France, ECHR 2002-V, pkt 51).

118.
Trybunał przyjmuje ponadto do wiadomości spostrzeżenie Adwokata
Generalnego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Fransson, mianowicie, że nakładanie kar zarówno na podstawie prawa
administracyjnego, jak i prawa karnego co do tego samego przestępstwa
jest praktyką szeroko rozpowszechnioną w państwach członkowskich UE,
zwłaszcza w takich dziedzinach, jak opodatkowanie, polityka środowiskowa i bezpieczeństwo publiczne. Adwokat Generalny wskazał również,
że sposób, w jaki kary akumulowały się, ogromnie się różnił w systemach
prawnych i wykazywał specjalne cechy, które były specyficzne dla każdego państwa członkowskiego; w większości przypadków te cechy specjalne były przyjmowane w celu złagodzenia skutków dwóch kar nałożonych przez władze publiczne.

119.
Co więcej, nie mniej niż 6 państw-stron Protokołu VII interweniowało
w niniejszym postępowaniu, w większości wyrażając poglądy i interes co
do kwestii interpretacji, w większości wspólnych ze stanowiskiem rządu
pozwanego.

120.
[…] jak jest to uznane w ustalonym orzecznictwie Trybunału, w pierwszym rzędzie to do Umawiających się Państw należy wybór, jak zorganizują swój system prawny, w tym procedury sprawiedliwości karnej (por.
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np. Taxquet v. Belgium, ECHR 2010, pkt 83). Konwencja nie zakazuje np.
podziału procesu skazywania w danej sprawie na różne etapy czy części,
wobec czego różne kary mogą być nakładane, sukcesywnie bądź równolegle, za przestępstwo, które może być określane jako „karne” w autonomicznym znaczeniu tego pojęcia na podstawie Konwencji (por. np. Philips
v. the United Kingdom, ECHR 2001-VII, pkt 34, dot. zarzutu z art. 6 w stosunku do procedury konfiskaty wszczętej przeciwko jednostce co do
zysków z handlu narkotykami po skazaniu jednostki za te przestępstwa).

121.
Według Trybunału, państwa winny dysponować zdolnością prawowitego wyboru uzupełniających odpowiedzi prawnych na postępowanie
społecznie napastliwe (jak brak przestrzegania przepisów ruchu drogowego bądź niepłacenia/unikania podatków), poprzez rozmaite procedury
tworzące spójną całość, tak by się zajmować odmiennymi aspektami
danego problemu społecznego, pod warunkiem, że zakumulowane odpowiedzi prawne nie przedstawiają nadmiernego obciążenia danej jednostki.

122.
W sprawach rodzących zagadnienie na podstawie art. 4 Protokołu VII
zadaniem Trybunału jest rozstrzygnięcie, czy zarzucany specyficzny środek krajowy zawiera, w substancji lub w skutku, podwójne zagrożenie na
szkodę jednostki bądź czy – przeciwnie – jest produktem systemu zintegrowanego umożliwiającego zajmowanie się różnymi aspektami przestępstwa w przewidywalny i proporcjonalny sposób, tworzący spójną
całość, wobec czego dana jednostka nie jest poddana niesprawiedliwości.

123.
Nie może być skutkiem art. 4 Protokołu VII, że Umawiającym się Państwom zakaże się organizowania ich systemów prawnych tak, by przewidzieć nakładanie standardowej kary administracyjnej na przestępstwo
nieopłaconego podatku (aczkolwiek kary kwalifikowanej jako „karna”
z punktu widzenia konwencyjnych gwarancji słusznego procesu) także
w tych najbardziej poważnych sprawach, gdzie właściwym może okazać
się ściganie przestępcy za dodatkowy element obecny w niepłaceniu, taki
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jak oszustwo, którym nie zajmuje się „administracyjna” procedura odzyskiwania podatków. Przedmiotem art. 4 Protokołu VII jest zapobieżenie
niesprawiedliwości w postaci podwójnego ścigania czy karania osoby za
to samo przestępcze postępowanie. Nie wyklucza to jednak systemów
prawnych, które przyjmują „zintegrowane” podejście do danego przestępstwa społecznego, a w szczególności podejście obejmujące równoległe
stadia odpowiedzi prawnej na przestępstwo ze strony różnych władz i dla
różnych celów.

124.
Trybunał jest zdania, że ww. orzecznictwo co do równoległego czy
dwojakiego postępowania, biorące początek od spraw R. T. pko Szwajcarii
oraz Nilsson pko Szwecji, a kontynuowane w sprawie Nykanen i w szeregu dalszych spraw, zapewnia pożyteczną wytyczną dla osiągania słusznej równowagi pomiędzy należytym zabezpieczeniem interesów jednostki
chronionej przez zasadę ne bis in idem, z jednej strony, a troską o interes
wspólnoty w jej zdolności do przyjęcia przemyślanego podejścia regulacyjnego w danym obszarze, z drugiej strony. Jednocześnie, przed przystąpieniem do dalszego wypracowywania relewantnych kryteriów osiągania
wymaganej równowagi Trybunał uznaje za pożądane wyjaśnienie wniosków wywodzonych z istniejącego orzecznictwa.

125.
Po pierwsze, tym, co wynika ze stosowania testu „wystarczająco ścisłego związku... w substancji i w czasie” w ostatnich sprawach przeciwko
Finlandii i Szwecji, jest to, że test ten nie będzie spełniony, jeśli jednego lub
drugiego elementu – substancjalnego bądź czasowego – brakuje (por.
wyżej, pkt 114).

126.
Po drugie, w niektórych sprawach Trybunał najpierw podejmował
badanie, czy, a jeśli tak, to kiedy istnieje orzeczenie „prawomocne” w jednym z postępowań (potencjalnie zakazujące kontynuacji drugiego zbioru),
przed przystąpieniem do zastosowania testu „wystarczająco ścisłego
związku” i osiągnięciem negatywnego ustalenia w kwestii „bis”, tj. ustalenia braku „bis” (por. Boman, pkt 36–38). Zdaniem Trybunału, zagadnienie
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dotyczące tego, czy orzeczenie jest „prawomocne”, czy też nie, jest jednak pozbawione znaczenia, gdyż nie wchodzi w grę żadne rzeczywiste
podwojenie postępowania, lecz raczej kombinacja postępowań traktowanych jako stanowiące zintegrowaną całość.

127.
Po trzecie, poprzednie spostrzeżenie winno mieć implikacje także
dla zainteresowania wykazywanego przez niektóre rządy uczestniczące
w niniejszym postępowaniu, a mianowicie, by nie było wymogu podjęcia
„prawomocnego” orzeczenia w tym samym czasie w obu postępowaniach. Gdyby taki wymóg istniał, umożliwiałoby to danej osobie wykorzystywać zasadę ne bis in idem jako narzędzie manipulacji i bezkarności.
Jeśli o to chodzi, wniosek z pkt 51 wyroku Nykanen i z szeregu wyroków
późniejszych, iż „oba zbiory postępowania przyjmują swój własny odrębny
tok i stają się prawomocne niezależnie od siebie nawzajem”, ma być traktowany jako ustalenie faktu: w badanym systemie fińskim nie było wystarczającego związku substancjalnego między postępowaniem administracyjnym a postępowaniem karnym, chociaż oba były prowadzone mniej
lub bardziej jednocześnie. Nykanen stanowi ilustrację testu „wystarczającego związku w substancji i w czasie” opartego na faktach.

128.
Po czwarte, z powodów podobnych do powyższych, porządek, w jakim
postępowania są prowadzone, nie może być rozstrzygający dla tego, czy
podwójny lub wielokrotny proces jest dopuszczalny na podstawie art. 4
Protokołu VII (por. przeciwnie R. T., w której cofnięcie prawa jazdy nastąpiło przed postępowaniem karnym, oraz Nilsson, gdzie cofnięcie miało
miejsce później).

129.
Wreszcie, wydaje się z niektórych wyżej cytowanych spraw (por. Zolotukhin, Tomasoivic i Muslija, wyżej pkt 108 i 115), że – jeśli chodzi o duplikację postępowań, które były prowadzone bez celów i środków komplementarnych – Trybunał nie był skłonny badać ich jako obejmujących
postępowania równolegle lub podwójne dające się pogodzić z zasadą ne
bis in idem, jak w sprawach R.T., Nilsson i Boman.
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130.
Na podstawie powyższego przeglądu orzecznictwa Trybunału staje się
ewidentnym, że w kontekście spraw podlegających represji zarówno na podstawie prawa karnego, jak i administracyjnego, najpewniejszym sposobem
zapewnienia zgodności z art. 4 Protokołu VII jest zapewnienie, na pewnym
właściwym stadium, jednolitej procedury umożliwiającej zjednoczenie równoległych linii uregulowania prawnego danej działalności, tak by odmienne
potrzeby społeczeństwa, jeśli chodzi o odpowiedź na przestępstwo, mogły się
mieścić w ramach pojedynczego procesu. Mimo wszystko, jak wyżej wyjaśniono, art. 4 Protokołu VII nie wyklucza prowadzenia postępowań podwójnych, nawet do ich zakończenia, z zastrzeżeniem, że pewne warunki są spełnione. W szczególności, dla zaspokojenia Trybunału, że nie ma duplikacji
procesu ani karania (bis), jak jest to zakazane w art. 4 Protokołu VII, państwo
pozwane musi przekonująco wykazać, że odnośne postępowania podwójne
były „wystarczająco ściśle powiązane w substancji i w czasie”. Innymi słowy,
trzeba wykazać, że były one złączone w zintegrowany sposób, tak że tworzyły
spójną całość. Implikuje to nie tylko, że realizowane cele i środki użyte do ich
osiągnięcia powinny w istocie być komplementarne i powiązane w czasie,
ale także, że możliwe konsekwencje zorganizowania prawnego traktowania
danego postępowania w taki sposób powinny być proporcjonalne i przewidywalne dla dotkniętych osób.

131.
Jeśli chodzi o warunki, które trzeba spełnić, by podwójne postępowania
karne i administracyjne były uznane za wystarczająco powiązane w substancji i w czasie, a zatem dające się pogodzić z kryterium bis art. 4 Protokołu
VII, relewantne względy wynikające z orzecznictwa Trybunału, wyżej dyskutowane, można w skrócie wyrazić tak oto.

132.
Czynniki materialne dla określenia, czy istnieje wystarczająco ścisły
związek w substancji, obejmują:
– czy różne postępowania kierują się komplementarnymi celami, a zatem,
czy zajmują się – nie tylko in abstracto, ale też in concreto – różnymi
aspektami danego przestępstwa społecznego;
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– czy dane podwojenie postępowania było konsekwencją przewidywalną, tak w prawie, jak i w praktyce, tego samego nagannego postępowania (idem);
– czy relewantne zbiory postępowań były prowadzone w taki sposób,
by w miarę możliwości uniknąć duplikacji w gromadzeniu, jak również w ocenie dowodów, zwłaszcza przez adekwatną interakcję między różnymi kompetentnymi władzami, by zapewnić, że ustalenie
faktów w jednym zbiorze będzie wykorzystywane również w drugim
zbiorze;
– nade wszystko, czy sankcja nałożona w postępowaniu, które jako
pierwsze stało się prawomocne, jest brana pod uwagę w postępowaniach, które stają się prawomocne później, tak by zapobiegać, że
dana jednostka ponosi w końcu nadmierny ciężar, które to ryzyko
jest mniej prawdopodobne tam, gdzie istnieje mechanizm offsetowy
mający zapewnić, by ogólna suma wszelkich nałożonych kar była
proporcjonalna.

133.
Pouczającym w tym względzie jest uwzględnienie sposobu stosowania
art. 6 do spraw kryminalnych, które nie powodują żadnego znaczącego
stopnia stygmatyzacji (por. Jussila, pkt 43): Oczywistym jest, że takie
sprawy istnieją. Istnieją oczywiście „zarzuty kryminalne” różnej wagi. Co
więcej, przyjęta przez instytucje konwencyjne autonomiczna interpretacja pojęcia „zarzut karny” przez zastosowanie kryteriów Engel leżała u podłoża stopniowego poszerzania nagłówka karnego na sprawy ściśle nie
należące do tradycyjnych kategorii prawa karnego, np. kary administracyjne, więzienne postępowanie dyscyplinarne, prawo celne, prawo konkurencji oraz kary nakładane przez sąd dysponujący jurysdykcją w sprawach finansowych. Kary podatkowe różnią się od twardego rdzenia prawa
karnego; w konsekwencji, gwarancje z nagłówka karnego niekoniecznie
stosują się z ich pełną wymagalnością.
Powyższe rozumowanie odzwierciedla względy istotne przy rozstrzyganiu, czy art. 4 Protokołu VII był przestrzegany w sprawach dotyczących
podwójnego postępowania administracyjnego i karnego. Co więcej, jak
to Trybunał przy wielu okazjach stwierdzał, Konwencja musi być odczytywana jako całość oraz interpretowana w taki sposób, by promować
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wewnętrzną spójność i harmonię między jej różnymi postanowieniami
(por. Klass and others v. Germany, 6.09.1978, pkt 68; Maaouia v. France,
ECHR 2002-X, pkt 36; Kudła v. Poland, ECHR 2000-XI, pkt 152; oraz Stec
and others v. the United Kingdom, dec. ECHR 2005-X, pkt 48).
Ważnym czynnikiem jest zakres, w jakim postępowanie administracyjne wykazuje oznaki zwyczajnego postępowania karnego. Postępowania powiązane łatwiej spełnią kryteria komplementarności i spójności,
jeżeli sankcje grożące w postępowaniu nie klasyfikowanym formalnie
jako „karne” są specyficzne dla danego postępowania, a zatem różnią się
od „twardego rdzenia prawa karnego?” (w języku wyroku Jussila). Czynnik
dodatkowy, że te postępowania nie powodują żadnego znaczącego stopnia stygmatyzacji, zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że kombinacja
postępowań spowoduje dysproporcjonalny ciężar dla osoby oskarżonej.
Przeciwnie, fakt, że postępowanie administracyjne ma elementy stygmatyzujące, znacznie przypominające te ze zwyczajnego postępowania karnego, rodzi ryzyko, że cele społeczne realizowane przez sankcjonowanie
postępowania w różnych procedurach będą podlegać raczej duplikacji,
niźli wzajemnemu uzupełnianiu się. Wynik spraw wspomnianych powyżej w pkt 129 można postrzegać jako ilustrację materializacji tego rodzaju
ryzyka.

134.
Co więcej, tam, gdzie związek w substancji jest wystarczająco silny,
wymóg związku w czasie jednak się zachowuje i musi być spełniony. Nie
oznacza to jednak, że dwa zbiory postępowania muszą być prowadzone
równocześnie od początku do końca. Państwa mogą optować na rzecz
prowadzenia postępowań progresywnie w przypadkach, gdzie jest to
motywowane interesami wydolności oraz właściwego wymiaru sprawiedliwości, realizowanego dla różnych celów społecznych, a nie powoduje dla skarżącego dysproporcjonalnej krzywdy. Jednak, jak wyżej wskazano, związek w czasie zawsze musi istnieć. Zatem, związek w czasie musi
być wystarczająco ścisły, by chronić jednostkę przed podleganiem niepewności i zwłoce oraz postępowaniu popadającemu w przewlekłość
(por. np. Kapetanios and others, pkt 67), nawet tam, gdzie dany system
krajowy przewiduje „zintegrowany” schemat separujący składniki administracyjne i karne. Im słabszy związek w czasie, tym większy dla państwa
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ciężar wyjaśnienia i usprawiedliwienia wszelkiej takiej zwłoki, jaka może
być mu przypisana w postępowaniu […].

136.
Zgodnie z jego wnioskiem w pkt 107 powyżej, Trybunał zbada, czy
postępowanie dotyczące nałożenia kary podatkowej w wysokości 30%
można uważać za „karne” z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII, w oparciu o kryteria Engel.

137.
Trybunał w tym względzie zauważa, że Sąd Najwyższy był wyczulony
na progresywny rozwój prawa konwencyjnego w tej dziedzinie i starał się
zintegrować orzecznictwo Trybunału do swych własnych rozstrzygnięć
na podstawie krajowego ustawodawstwa podatkowego. W 2002 r. SN po
raz pierwszy uznał, że obciążenie 30% karą podatkową stanowi „oskarżenie karne” w rozumieniu art. 6 Konwencji. SN stwierdził również, na przekór wcześniejszym orzeczeniom, że kara podatkowa 60% była zagadnieniem karnym z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII, a w 2004 i 2006 r.
posunął się do stwierdzenia, że to samo dotyczy kary w wysokości 30%.

138.
W porównywalnych sprawach dotyczących Szwecji (dotyczących
kar na poziomie 40% i 20%) Trybunał stwierdził, że dane postępowanie
było „karne”, nie tylko z punktu widzenia art. 6 Konwencji (por. Janosevic,
pkt 68–71; Vāstberga Taxi Aktiebolag and Vulic v. Sweden, 23.07.2002, pkt
79–82), lecz także z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII (por. Manasson
v. Sweden, dec. 8.04.2003; Rosenquist; Synnelius and Edsbergs Taxi AB
v. Sweden, dec. 17.06.2008; Carlberg v. Sweden, dec. 27.01.2009; oraz
Lucky Dev, pkt 6 i 51).

139.
Wobec powyższego Trybunał nie widzi powodu dla kwestionowania
ustaleń Sądu Najwyższego, iż postępowanie, w którym zwyczajna kara podatkowa – na poziomie 30% – została nałożona na pierwszego skarżącego, dotyczyło sprawy „karnej” w autonomicznym znaczeniu art. 4 Protokołu VII.
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140.
Jak wskazano wyżej (pkt 128), ochrona zasady ne bis in idem nie zależy
od trybu, w jakim odnośne postępowanie jest prowadzone; znaczenie
materialne ma relacja między dwoma przestępstwami (por. Franz Fischer
v. Austria, 29.05.2001. pkt 29; oraz Storbrāten, Mjelde, Haarvig, Ruotsalainen, Kapetanios i inni).

141.
Stosując zharmonizowane podejście ze sprawy Zolotukhin (pkt 82–84)
do faktów niniejszej sprawy, Sąd Najwyższy stwierdził, że okoliczności
faktyczne, które stanowiły podstawę kary podatkowej i skazania karnego
– w obu chodziło o nieudzielenie pewnych informacji o dochodzie – były
wystarczająco podobne, by odpowiadać ww. wymogowi. Tego nie kwestionowały strony i – pomimo dodatkowego elementu faktycznego oszustwa występującego w przestępstwie karnym – Trybunał nie widzi
powodu, by postrzegać to ustalenie inaczej.

142.
Co do kwestii, czy w postępowaniu dotyczącym kary podatkowej istniało orzeczenie „prawomocne”, które mogłoby potencjalnie wstrzymywać postępowanie karne (por. Zolotukhin, pkt 107–108), Trybunał odwołuje się do swojej powyższej analizy. Upewniwszy się, że istniał wystarczający związek w substancji i w czasie między postępowaniem podatkowym
a postępowaniem karnym, by móc je postrzegać jako tworzące zintegrowaną odpowiedź prawną na postępowanie pierwszego skarżącego, Trybunał nie widzi konieczności dalszego zagłębiania się w kwestie prawomocności postępowania podatkowego, badanego odrębnie. Jego
zdaniem, okoliczność, że pierwszy zbiór stał się „ostateczny” przed drugim, nie godzi w ocenę relacji między nimi.

143.
Trybunał nie widzi zatem potrzeby wyrażania poglądu co do badania
przez Sąd Najwyższy kwestii, czy pierwsze orzeczenie z 24.11.2008 r. stało się
prawomocne po upływie terminu 3 tygodni na wniesienie apelacji administracyjnej, czy też po terminie 6 miesięcy na wniesienie apelacji sądowej.
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144.
Kompetentne władze krajowe stwierdziły, że naganne postępowanie
pierwszego skarżącego wymagało dwu odpowiedzi: kary administracyjnej na podstawie rozdz. 10 o karach podatkowych Ustawy o wymiarze
podatków oraz kary kryminalnej na podstawie rozdz. 1 o karach tejże
Ustawy, przy czym każda z nich służyła celom odmiennym. Jak wyjaśnił
Sąd Najwyższy w swoich wyrokach z maja 2002 r., administracyjna kara
podatkowa służyła generalnemu odstraszaniu jako reakcja na dostarczenie przez podatnika, być może nieświadomie, nieprawidłowych lub niekompletnych informacji, oraz zrekompensowaniu nadzwyczajnej pracy
i kosztów poniesionych przez władze podatkowe na korzyść wspólnoty
w badaniach i audytach dla potrzeb zidentyfikowania takich zdefektowanych deklaracji; chodziło o to, by takie koszty w pewnym zakresie obciążały tych, którzy dostarczyli niekompletnych czy nieprawidłowych informacji. Wycena podatków to operacja masowa dotycząca milionów
obywateli. Według Sądu Najwyższego celem zwyczajnych kar podatkowych było najpierw i przede wszystkim zapewnienie skuteczności obowiązku podatnika co do dostarczenia kompletnych i prawidłowych
informacji oraz zapewnienie funduszy na rzecz krajowego systemu
podatkowego, przesłanki funkcjonowania państwa, a zatem i funkcjonowania społeczeństwa. Z drugiej strony, skazanie karne na podstawie rozdz.
12 służyło według Sądu Najwyższego nie tylko odstraszeniu, ale też spełniało cel karzący wobec tego samego zaniechania antyspołecznego, obejmując dodatkowy element dopuszczenia się zawinionego oszustwa.

145.
W następstwie audytu z 2005 r. władze podatkowe sporządziły zarzut
karny przeciwko pierwszemu skarżącemu jesienią 2007 r. W grudniu 2007 r.
przesłuchano go w charakterze oskarżonego i przez 4 dni był on pozbawiony wolności. Powołując się na śledztwo karne, w sierpniu 2008 r. władze podatkowe ostrzegły go, że zmienią jego wycenę podatku, w tym co
do roku 2002, na tej podstawie, że nie zadeklarował on 3.259.341 koron.
Ostrzeżenie to zostało wydane w wyniku audytu podatkowego przeprowadzonego przez władze podatkowe w Software Innovation AS, potem śledztwo karne i złożenie przezeń dowodów w tym postępowaniu. W sierpniu
2008 r. przedstawiono mu zarzuty przestępstw podatkowych. 24.11.2008 r.
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władze podatkowe zmieniły jego wymiar podatku i nakazały mu opłacenie stosownej kary podatkowej. […] 2.03.2009 r. Sąd Rejonowy oskarżył go
o oszustwo podatkowe w związku z brakiem zadeklarowania rzeczonej
sumy w jego zeznaniu za rok 2002. Trybunał uważa za szczególnie ważne
to, że – skazując go na rok więzienia – Sąd Rejonowy, zgodnie z ogólnymi
zasadami prawa krajowego co do orzecznictwa karnego, zwrócił uwagę
na fakt, że pierwszy skarżący już był znacząco obciążony nałożeniem nań
kary podatkowej […].

146.
W tych okolicznościach, w charakterze pierwszego wniosku, Trybunał
nie widzi powodu dla poddawania w wątpliwość czy to powodów, dla których ustawodawstwo norweskie optowało na rzecz uregulowania społecznie niepożądanego postępowania niepłacenia podatków w zintegrowanym podwójnym (administracyjnym/karnym) procesie, ani powodów,
dla których kompetentne władze norweskie postanowiły w sprawie pierwszego skarżącego zajmować się oddzielnie bardziej poważnym i społecznie nagannym aspektem oszustwa raczej w postępowaniu karnym, a nie
w zwykłej procedurze administracyjnej.
Po drugie, prowadzenie podwójnego postępowania, wraz z możliwością różnych kumulowanych kar, było przewidywalne dla skarżącego, który
musiał od początku wiedzieć, że wchodzi w grę ściganie karne, jak również nałożenie kar podatkowych, a nawet – według faktów sprawy – jest to
prawdopodobne.
Po trzecie, wydaje się jasnym, że – jak stwierdził Sąd Najwyższy – postępowanie karne i postępowanie administracyjne było prowadzone równolegle i było wzajemnie powiązane. Ustalenie faktów poczynione w jednym
zbiorze było wykorzystywane w drugim zbiorze i – jeśli chodzi o proporcjonalność ogólnie nałożonych kar – orzeczenie wydane w procesie karnym brało pod uwagę karę podatkową.

147.
Na podstawie faktów Trybunał nie stwierdza wskazania, iżby pierwszy
skarżący doznał jakiejkolwiek dysproporcjonalnej krzywdy czy niesprawiedliwości w rezultacie zarzucanej zintegrowanej odpowiedzi prawnej
na brak zadeklarowania przezeń dochodu i opłacenia podatku. W konse-
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kwencji, zważywszy na wyżej badane względy (por. zwł. pkt 132–134),
Trybunał zadowala się tym, że – chociaż różne sankcje zostały nałożone
przez dwie różne władze w dwóch różnych postępowaniach – istniał
jednak wystarczająco ścisły związek między nimi, tak w substancji, jak
i w czasie, by postrzegać je jako stanowiące część zintegrowanego schematu
sankcji na podstawie prawa norweskiego za brak dostarczenia informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu, powodującym błędy w wycenie podatku.

148.
W przypadku drugiego skarżącego Sąd Wyższy, opierając się na takim
samym podejściu, jakie przyjął Sąd Najwyższy w sprawie pierwszego skarżącego, stwierdził, po pierwsze, że orzeczenie władz podatkowych z 5.12.2008 r.
nakazujące mu opłacenie kary podatkowej na poziomie 30% sprowadzało
się do nałożenia kary „kryminalnej” w znaczeniu art. 4 Protokołu VII; po
drugie, że orzeczenie stało się „prawomocne” z upływem terminu na
wniesienie apelacji 26.12.2008 r., i po trzecie, że orzeczenie kary podatkowej i późniejsze skazanie karne dotyczyły tej samej sprawy, Jak w przypadku pierwszego skarżącego, Trybunał nie widzi powodu, by dochodzić
do odmiennego wniosku co do pierwszej i trzeciej sprawy, ani potrzeby
wyrażania poglądu co do drugiej.

149.
Co do pierwszej kwestii, czy doszło do duplikacji postępowań (bis), która
nie dawałaby się pogodzić z Protokołem, Trybunał zauważa, że kompetentne władze, jak w przypadku pierwszego skarżącego, uznały, iż podwójne
postępowanie jest pożądane w sprawie drugiego skarżącego.

150.
Co do szczegółów odnośnych postępowań, w następstwie audytu
podatkowego z 2005 r. władze podatkowe sporządziły zarzut kryminalny
jesienią 2007 r. także przeciwko drugiemu skarżącemu w kontekście braku
zadeklarowania dochodu w wysokości 4.561.881 koron za rok podatkowy
2002. […] 11.11.2008 r. prokurator publiczny postawił drugiemu skarżącemu zarzut oszustwa podatkowego w kontekście braku zadeklarowania
wspomnianej sumy, co oznaczało odpowiedzialność podatkową w wyso-
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kości 1.302.526 koron oraz wezwał Sąd Miejski do wydania przyspieszonego
wyroku opartego na przyznaniu się drugiego skarżącego. […] 5.12.2008 r.
Administracja Podatkowa zmieniła wycenę jego podatku i zarządziła opłacenie przezeń kary podatkowej […].

151.
To prawda, jak zauważył w apelacji Sąd Wyższy, że okres 9 miesięcy –
od uprawomocnienia się orzeczenia władz podatkowych z 5.12.2008 r. do
skazania drugiego skarżącego przez Sąd Miejski 30.09.2009 r. – był cokolwiek dłuższy niż okres 2,5 miesięcy w przypadku pierwszego skarżącego.
Jak wyjaśnił jednak Sąd Wyższy, wynikało to z faktu, że drugi skarżący
w lutym 2009 r. cofnął swoje przyznanie się, z tą konsekwencją, że musiał
być sądzony ponownie […]. Okoliczność ta, wynikająca ze zmiany postawy
drugiego skarżącego, sama w sobie nie może wystarczyć dla rozłączenia
w czasie postępowania podatkowego i postępowania karnego. W szczególności, dodatkowy upływ czasu przed rozprawą karną nie może być
postrzegany jako dysproporcjonalny czy nierozsądny, zważywszy na jego
przyczynę. Znaczącym jest fakt, że – jak w przypadku pierwszego skarżącego – kara podatkowa była brana pod uwagę przez Sąd Miejski przy orzekaniu w postępowaniu karnym.

152.
Zatem także w przypadku drugiego skarżącego Trybunał nie widzi
podstaw, by poddawać w wątpliwość powody, dla których władze norweskie optowały na rzecz zajmowania się nagannym postępowaniem w zintegrowanym podwójnym (administracyjnym/karnym) procesie. Możliwość różnych kumulowanych kar w danych okolicznościach musiała być
przewidywalna. Postępowanie karne i postępowanie administracyjne były
prowadzone w znacznym stopniu równolegle i były wzajemnie powiązane. Ustalenie faktów w jednym zbiorze stanowiło oparcie w drugim
zbiorze i – jeśli chodzi o proporcjonalność ogólnej kary – zwracano uwagę
na karę administracyjną przy wydawaniu wyroku karnego.

153.
Na podstawie faktów przedłożonych nie ma wskazania na to, by drugi
skarżący doznał jakiejkolwiek dysproporcjonalnej krzywdy czy niespra-
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wiedliwości w rezultacie zarzucanego zintegrowanego traktowania prawnego braku zadeklarowania przezeń dochodu i opłacenia podatku. Zważywszy na względy przedstawione powyżej, Trybunał uważa przeto, że
istniał wystarczająco ścisły związek, tak w substancji, jak i w czasie, między orzeczeniem władz podatkowych a późniejszym skazaniem karnym,
by postrzegać je jako stanowiące część zintegrowanego schematu sankcji
na podstawie prawa norweskiego za brak dostarczenia informacji co do
podatku, prowadzący do błędnej wyceny podatku.

154.
Wobec powyższego nie można powiedzieć, jakoby którykolwiek ze skarżących był „sądzony czy karany ponownie […] za przestępstwo, za które już
został prawomocnie skazany” z naruszeniem art. 4 Protokołu VII. Co za tym
idzie, Trybunał nie stwierdza w niniejszej sprawie żadnego naruszenia tego
postanowienia w stosunku do któregokolwiek z dwóch skarżących […].

Opinia odrębna s. Pinto
de Albuquerque, s. 53 i nast.
23.
Podobnie jak sformułowanie art. 6 i 7 Konwencji, pojęcie „postępowania
karnego” w tekście art. 4 Protokołu VII musi być interpretowane w sposób
autonomiczny. Co do zasady, Konwencja i jej Protokoły muszą być odczytywane jako całość. Art. 4 Protokołu VII musi być interpretowany w świetle
zasad ogólnych dotyczących słów „oskarżenie karne” i „kara” w art. 6 i 7
Konwencji, odpowiednio. Prawna charakterystyka procedury na podstawie prawa krajowego nie może być jedynym kryterium mającym znaczenie dla zastosowalności zasady ne bis in idem na podstawie art. 4 Protokołu VII. Inaczej, stosowanie tego postanowienia byłoby pozostawione
dyskrecji Umawiających się Państw w stopniu, który prowadziłby do
rezultatów nie dających się pogodzić z przedmiotem i celem Konwencji.
By uniknąć takiej dyskrecji, mogą istnieć przypadki, w których ani prawomocne uniewinnienie, ani prawomocne skazanie nie jest zdolne do uruchomienia skutku ne bis in idem.

318

Tadeusz Jasudowicz

II. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

24.
W sprawie niniejszej pierwszy zbiór postępowania dotyczył nałożenia
kar podatkowych. Trybunał przyjął jasne stanowisko co do kryminalnego
charakteru kar podatkowych, w kontekście art. 6 Konwencji. W sprawie
Bendenoun, która dotyczyła nałożenia kar podatkowych za unikanie
podatków, Trybunał nie powołał się wyraźnie na kryteria Engel, a wyliczył
cztery aspekty relewantne dla stosowalności w tej sprawie art. 6 […]. Trybunał uważał jednak, że Umawiające się Państwa winny dysponować swobodą upoważniania władz podatkowych do nakładania sankcji, takich jak
kary podatkowe, nawet jeśli dotyczą one wielkich sum. System taki nie jest
nie do pogodzenia z art. 6 ust. 1, jak długo podatnik może wnieść jakiekolwiek tego rodzaju dotyczące go orzeczenie przed organ sądowy z pełną
jurysdykcją, w tym z kompetencją uchylenia pod wszelkimi względami –
co do kwestii faktycznych i prawnych – zakwestionowanego orzeczenia.

25.
W wyrokach Janosevic oraz Vāstberga Taxi Aktibolag and Vulic Trybunał nie odwołał się do wyroku Bendenoun ani do przyjętego w nim szczególnego podejścia, lecz procedował w oparciu o kryteria Engel. Po stwierdzeniu, że postępowanie administracyjne określało „oskarżenie karne”
przeciwko skarżącemu, Trybunał uznał, że postępowanie sądowe w sprawach mu przedłożonych prowadzone było przez sądy, które zapewniały
gwarancje wymagane przez art. 6 ust. 1, ponieważ sądy administracyjne
dysponowały jurysdykcją do badania wszelkich aspektów przedłożonych
im spraw. Ich badanie nie ograniczało się do kwestii prawnych, lecz mogło
się rozciągać na zagadnienia faktyczne, w tym na ocenę dowodów. Jeśli się
nie zgadzały z oceną władzy podatkowej, mogły uchylić decyzję objętą apelacją. Trybunał dodał, że punktem wyjścia dla władz podatkowych i sądów
musi być to, że niedokładności znalezione w wycenie podatku wynikają
z niewybaczalnego działania przypisywanego podatnikowi oraz że nie
było oczywiście nierozsądnym nałożyć za to działanie karę podatkową.
Władze podatkowe i sądy muszą zbadać, czy istnieją podstawy dla złagodzenia, nawet jeśli podatnik nie wniósł żadnego roszczenia w tym względzie. Ponieważ jednak obowiązek zbadania, czy istnieją podstawy dla złagodzenia, powstaje na tyle, na ile fakty sprawy to uzasadniają, ciężar
dowodu, że istnieją powody dla złagodzenia kary podatkowej spoczywa
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na podatniku. Trybunał doszedł do wniosku, że system podatkowy działający z takim domniemaniem (...) daje się pogodzić z art. 6 ust. 2 Konwencji.

26.
W wyroku Jussila Trybunał potwierdził podejście przyjęte w wyroku
Janosevic i podkreślił, że „nie ma w orzecznictwie żadnej ustalonej czy
autorytatywnej podstawy dla utrzymywania, że lżejszy charakter kary,
w postępowaniu podatkowym lub innym, może być rozstrzygający dla
usunięcia przestępstwa, skądinąd o charakterze kryminalnym, z zakresu
art. 6”. Co więcej, w swym jasnym sygnale co do swego zamiaru nie pozbawiania podatników ich fundamentalnych gwarancji w stosunkach z państwem, Trybunał dodał, że chociaż nie ma wątpliwości co do znaczenia
podatków dla skutecznego funkcjonowania państwa, Trybunał nie jest
przekonany co do tego, że wyeliminowanie gwarancji proceduralnych
w nakładaniu sankcji karzących w tej sferze jest konieczne dla utrzymywania skuteczności systemu fiskalnego albo że może być uważane za zgodne
z przedmiotem i celem Konwencji. Czyniąc tak, Trybunał „w pewnym
zakresie” zawiesił rację Ferrazzini, ponieważ dopuścił, że sprawy czystej
oceny podatkowej nie pozostają poza materialnym zakresem Konwencji.
Ratione materiae zagadnienia dotyczące kar podatkowych mogą angażować Trybunał do oceny suwerennych kompetencji państw w sferze wyceny
podatków. Neutralizacja prerogatywy kompetencji publicznych w Jussila
doprowadziła Trybunał do widocznego przekształcenia obowiązków podatkowych w kontekście prawa europejskiego praw człowieka.

27.
Nawet tam, gdzie kary podatkowe nie były klasyfikowane w prawie krajowym jako karne, sam ten fakt nie był dla Trybunału rozstrzygający. Fakt,
że kary podatkowe były nakładane na podstawie przepisów prawnych
zastosowalnych powszechnie do podatników, w celu odstraszającym, był
postrzegany jako daleko bardziej ważny. Co do zasady kary podatkowe nie
były zamierzone wyłącznie jako rekompensata finansowa za pewną
doznaną przez państwo szkodę, lecz jako forma karania przestępców oraz
środek odstraszania od recydywy i potencjalnych nowych przestępców.
W oczach Trybunału kary podatkowe były więc nakładane normą, której
celem było jednocześnie odstraszanie i karanie, nawet tam, gdzie kary 10%
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były nakładane, z ogólną maksymalną dopuszczalną karą podatkową 20%.
Według Trybunału karzący charakter kar podatkowych przebił wzgląd
de minimis z wyroku Bendenoun. W konsekwencji, postępowanie dotyczące kar podatkowych również było postrzegane jako „postępowanie
karne” z punktu widzenia art. 6 Konwencji.

28.
Gdyby Trybunał na tym się zatrzymał, wyrok Jussila byłby prostym
rozciągnięciem wyroku Öztürk na dziedzinę kar podatkowych. Ale Trybunał się nie zatrzymał. Zauważył, że „jest oczywistym, że istnieją sprawy
karne, które nie powodują żadnego znaczącego stopnia stygmatyzacji”.
W konsekwencji w wyroku Trybunału gwarancje spod nagłówka karnego
nie muszą się stosować z ich pełną mocą do oskarżeń karnych nie noszących żadnego znaczącego stopnia stygmatyzacji. Stosując art. 6 w sposób
zróżnicowany, zależnie od charakteru zagadnienia i stopnia stygmatyzacji, przyjmuje się, że niektóre oskarżenia karne – Trybunał rozróżnił usuwalne i nieusuwalne konwencyjne gwarancje proceduralne – włączają
prawo pozwanego do rozprawy publicznej jako jednej z gwarancji formalnych. Ponieważ nie noszą żadnego znaczącego stopnia stygmatyzacji,
przestępstwa administracyjne mogą się różnić od twardego rdzenia
prawa karnego, a zatem gwarancje spod nagłówka karnego art. 6 mogą
się do nich nie stosować w pełni. Drugiej klasy typ przestępstwa karnego,
korzystający li tylko z niektórych gwarancji art. 6, zaczął istnieć w wyroku
Jussila.

29.
Na nieszczęście Trybunał nie podjął żadnego wysiłku – ani w wyroku
Jussila, ani później – dla rozwinięcia spójnego podejścia do magna quaestio linii podziału między „twardym rdzeniem prawa karnego” a resztą
prawa karnego, co pobrzmiewa echem dawnego rozróżnienia między
mala in se a mala prohibita. Poza byciem zbyt uproszczonym, rozróżnienie Wielkiej Izby wydaje się raczej sztuczne. W Jussila, jak w kilku innych
wyrokach, kryterium stygmatyzacji społecznej przypomina czysto retoryczny argument, którego Trybunał w rzeczywistości nie używa do rozstrzygnięcia spraw. Faktycznie Trybunał rozstrzygnął sprawę Jussila bardzo pragmatycznie, na podstawie faktu, że skarżący miał wystarczającą
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sposobność wniesienia swojej sprawy na piśmie i ustosunkowania się do
twierdzeń władz podatkowych.

30.
Brak jasności konceptualnej co do definicji „twardego rdzenia prawa
karnego” na podstawie art. 6 dodatkowo obciąża fakt, że stosowanie kryterium Engel jest normalnie bardziej sprawą stopnia, zależnie od wagi stosowanych i stosujących się kar, niż sprawą charakteru zarzutów stawianych pozwanemu. Trybunał częściej preferuje rozstrzyganie kwestii
zastosowalności kryteriów Engel przez odwołanie się raczej do czysto
kwantytatywnej oceny danego przestępstwa, niż do oceny kwalitatywnej.
Gdy zapuszcza się w substancjalną analizę charakteru przestępstwa, często używa błędnego argumentu Öztürk co do ograniczonego zakresu personalnego normy.

31.
Podsumowując, polityka wyboru Öztürk dla potrzeb „kryminalizacji”
drobnych przestępstw administracyjnych z punktu widzenia art. 6 została
fundamentalnie zrewidowana w wyroku Jussila. Pozorne rozciągnięcie
tej polityki wyboru na kary podatkowe zostało w końcu rozcieńczone
poprzez ukierunkowane na wydolność stanowisko pragmatyczne Trybunału, który określił te drobne przestępstwa jako – chociaż „karne” – nie
należące do „twardego rdzenia prawa karnego”, a zatem nie zasługujące na
pełną ochronę nagłówka karnego z art. 6. Interesy wydolności masowego
ściągania podatków przemówiły głośniej niż jakiekolwiek inne.

32.
Jak by to nie było, orędzie Trybunału w wyroku Jussila jest dla Norwegii ważne. Kary podatkowe nałożone w niniejszej sprawie miały charakter
kryminalny i odnośne postępowanie podatkowe było karnym z punktu
widzenia art. 4 Protokołu VII. Norweskie kary podatkowe na poziomie
30%, z ogólnym dopuszczalnym maksimum na poziomie 60% za przestępstwa umyślne lub wielkiego niedbalstwa, to również standard Jussila.
Takie też jest stanowisko większości Wielkiej Izby w niniejszej sprawie,
ponieważ potwierdza ono – wbrew twierdzeniom rządu – że nie ma węższego pojęcia „karne” na podstawie art. 4 Protokołu VII. Odrzuciła więc
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większość podejście przyjęte w wyrokach: Storbrāten, Mjelde i Haarvig,
gdzie Trybunał zaakceptował szerzy krąg kryteriów niż kryteria Engel dla
potrzeb ustalenia istnienia postępowania karnego według art. 4 Protokołu VII.

33.
Art. 4 Protokołu VII zakazuje ścigania czy sądzenia kogokolwiek za
przestępstwo, za które został już on prawomocnie uniewinniony bądź
skazany. Podejście podkreślające charakterystykę prawną przestępstwa
(idem crimen) byłoby zbyt restryktywne. Gdyby Trybunał się ograniczył do
stwierdzenia, że osoba była ścigana za przestępstwa o różnej kwalifikacji
prawnej, stwarzałoby to ryzyko podkopania gwarancji wpisanej w art. 4
Protokołu VII, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, ten sam fakt może być
charakteryzowany jako przestępstwo karne w różnych państwach, ale
konstytutywne elementy przestępstwa mogą znacznie się różnić. Po drugie, różne państwa mogą charakteryzować ten sam fakt jako przestępstwo
karne bądź jako przestępstwo administracyjne (czyli nie-karne).

34.
Co za tym idzie, art. 4 Protokołu VII musi być rozumiany jako zakazujący nowego ścigania czy sądzenia za przestępstwo tak dalece, jak dalece
wynika ono z identycznych faktów, które są substancjalnie te same (idem
factum). Jest więc ważne, zdaniem Trybunału, skupić się na tych faktach, które stanowiły zbiór konkretnych okoliczności faktycznych dotyczących tego samego pozwanego oraz nierozerwalnie złączonych w czasie i w przestrzeni, czego istnienie trzeba wykazać dla zabezpieczenia
skazania bądź wszczęcia postępowania karnego. Oznacza to, że zakres
zakazu obejmuje ściganie za nowe przestępstwa, które pozostają w relacji widocznej zbieżności (concours apparent) albo rzeczywistej zbieżności (concours ideal de crimes) z przestępstwem lub przestępstwami już
osądzonymi. Ten sam zakaz dotyczy przestępstw (concours reel de crimes), gdy są one związane jednością w czasie i przestrzeni. Oznacza to
również, że efekt ne bis in idem wyroku dotyczącego przestępstwa ciągłego wyklucza nowy proces na podstawie zarzutów odnoszących się do
nowego aktu indywidualnego stanowiącego część sukcesji aktów kryminalnych.
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35.
Podsumowując, wyrok Zolotukhin potwierdza zasadę ne bis in idem
jako prawo indywidualne prawa europejskiego praw człowieka, z takim
samym zakresem, jak zasada standardu wyczerpania procedury. Gwarancja
ta obejmuje prawo do niebycia ściganym czy sądzonym po raz drugi. Europejskie znaczenie zasady wykracza poza maksymę res judicata pro veritate
habetur, której fundamentalnym celem jest ochrona ostatecznego, autorytatywnego, publicznego stwierdzenia crimen, a zatem zabezpieczenie pewności prawnej oraz unikanie sprzecznych wyroków. Ponadto europejskie
rozumienie zasady ne bis in idem zmierza do ochrony osoby podejrzanej
o rzekome przestępstwo przed podwójnym zagrożeniem tam, gdzie wcześniejsze uniewinnienie bądź skazanie już nabyło mocy res judicata.
Trybunał wymagał jednak w wyroku Zolotukhin, by dokonywać porównania między orzeczeniem, poprzez które pierwsze „postępowanie karne”
zostało zakończone, a listą zarzutów skierowanych przeciwko skarżącemu
w nowym postępowaniu. Ponieważ fakty dwóch zbiorów postępowania
różniły się li tylko w jednym elemencie, a mianowicie w zagrożeniu przemocą, o którym nie wspominano w pierwszym postępowaniu, Trybunał
stwierdził, że oskarżenie karne na podstawie art. 214 par. 2 /b/ Kodeksu
Karnego ogarniało elementy przestępstwa na podstawie art. 158 Kodeksu
Przestępstw Administracyjnych w ich całości, oraz że, przeciwnie, przestępstwo „lżejszych czynów porządkowych” nie zawiera żadnego elementu
nie zawierającego się w przestępstwie „czynów chuligańskich” i „dotyczyło zasadniczo tego samego przestępstwa”.

36.
Wobec powyższego podzielam w niniejszej sprawie pogląd większości
Wielkiej Izby, że przestępstwa karne, za które skarżący byli ścigani, sądzeni
i skazani, oparte były na tym samym zbiorze faktów, za które zostały na
nich nałożone kary podatkowe.

37.
Celem art. 4 Protokołu VII jest zakaz powtarzania postępowania, które
zakończyło się prawomocnym „orzeczeniem”. Zgodnie ze Sprawozdaniem Wyjaśniającym do Protokołu VII, które samo powraca do Europejskiej Konwencji o międzynarodowym obowiązywaniu wyroków karnych,
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orzeczenie jest „prawomocne”, jeśli – zgodnie z tradycyjnym wyrażeniem
– nabrało ono mocy res judicata. Jest to przypadek, kiedy jest ono nieodwołalne, tj. kiedy żadne inne zwyczajne środki nie są dostępne albo kiedy
strony już wyczerpały takie środki albo pozwoliły terminowi upłynąć bez
wykorzystania ich. W wyroku Zolotukhin Trybunał powtórzył, że orzeczenia, przeciwko którym służą zwyczajne apelacje, zostały wykluczone
z zakresu gwarancji zawartej w art. 4 Protokołu VII, jak długo termin na
wniesienie takiej apelacji nie upłynął. Z drugiej strony, środki nadzwyczajne,
takie jak wniosek o wznowienie postępowania albo wniosek o przedłużenie terminu, nie są brane pod uwagę dla potrzeb rozstrzygania, czy postępowanie doszło do prawomocnego wniosku.

38.
W odróżnieniu od większości Wielkiej Izby, nie mogę podzielić stanowiska Sądu Najwyższego i skarżących co do argumentu, że orzeczenia
w sprawie kar podatkowych stały się prawomocne 15.12.2008 r. dla p. A.
i 26.12.2008 r. dla p. B., tj. zanim zostali oni oskarżeni przez Sąd Rejonowy,
nawet pomimo braku upływu terminu 6 miesięcy na wszczęcie postępowania karnego, zgodnie z sekcją 11-1/4/ rozdz. 11 Ustawy o wycenie podatków. Ponieważ skarżący nadal mieli prawo dostępu do pełnego nadzoru
sądowego, trudno mi dostrzec, jak administracyjne decyzje w sprawie kar
podatkowych można było uznać za „nieodwołalne”. Wniosek ten jest tym
bardziej mocny, gdy weźmie się pod uwagę, że – ponieważ odnośne
organy administracyjne nie są ani niezawisłe, ani nie są w ogóle sądami –
prawo dostępu do procedury sądowej jest konieczne, by kary administracyjne były zgodne z art. 6 ust. 1 Konwencji.

39.
Ścisła data, kiedy decyzje administracyjne stały się prawomocne,
ewidentnie nie stanowi środka uśmierzającego ból. Scenariusz prawny,
w którym decyzja administracyjna o nałożeniu kar podatkowych staje się
prawomocna jako pierwsza, może być różny od scenariusza, w którym
skazanie karne za oszustwo podatkowe staje się prawomocne jako pierwsze. Chociaż Trybunał oświadczył, że „kwestia, czy zasada ne bis in idem
jest naruszona, czy też nie, dotyczy relacji pomiędzy dwoma odnośnymi
przestępstwami i może zatem nie zależeć od trybu, w jakim odnośne
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postępowanie jest prowadzone”, oddziaływanie prawne prawomocnego
skazania karnego na postępowania administracyjne może się różnić
zupełnie znacząco od oddziaływania prawnego prawomocnej decyzji
administracyjnej na postępowanie karne. Większość zwróciła swoje oczy
na to distinguo, nie oceniając odmiennych konsekwencji prawnych w prawie norweskim każdego z tych dwóch scenariuszy. Po prostu założyła, że
postępowania administracyjne i karne stanowią część „odpowiedzi zintegrowanego podejścia”, dochodząc do wniosku, że nie jest konieczne rozstrzyganie zagadnienia prawomocności postępowania administracyjnego. Wskażę negatywne skutki takiego stanowiska.

40.
Chociaż Trybunał nie zajmował się ex professo scenariuszem równoległych postępowań w wyroku Zolotukhin, odrzucił błędny, uzupełniający
warunek, który wyrok Zigarella dodał do „bis”: w braku jakiejkolwiek
szkody dowiedzionej przez skarżącego, jedynie nowe postępowanie
wszczęte z wiedzą, iż pozwany już był sądzony w poprzednim postępowaniu, naruszałoby ne bis in idem.

41.
Literalnie nie ma niczego w sformułowaniu art. 4 Protokołu VIII, co by
sugerowało, że powinno istnieć rozróżnienie pomiędzy postępowaniami
równoległymi a kolejnymi, między kontynuacją trwającego, ściganiem
równoległym i wszczęciem nowego ścigania. Ściśle mówiąc, postanowienie to nie zakazuje prowadzenia kilku równoległych zbiorów postępowań,
zanim w jednym z nich zapadnie prawomocne orzeczenie. W takiej sytuacji
nie można powiedzieć, że jednostka była ścigana kilka razy „za przestępstwo, za które już została prawomocnie uniewinniona bądź skazana”.
W sytuacji obejmującej dwa równoległe zbiory postępowań Konwencja
wymaga przerwania drugiego zbioru postępowań, skoro tylko pierwszy
zbiór postępowań staje się prawomocny. Gdy takie przerwanie nie następuje, Trybunał stwierdza naruszenie.

42.
W szeregu spraw Trybunał ustalił odmienny standard co do niektórych
równoległych postępowań administracyjnych i karnych. W wyroku Nilsson
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Trybunał po raz pierwszy stwierdził, że „chociaż dwie różne sankcje
zostały nałożone przez dwie różne władze w różnych postępowaniach,
istniał jednak wystarczająco silny związek między nimi, w substancji
i w czasie, by uważać, że cofnięcie stanowiło część sankcji na podstawie
prawa szwedzkiego za cięższe przestępstwa prowadzenia pojazdu pod
wpływem alkoholu oraz za prowadzenie bezprawne”. Nie jest jasne, co
Trybunał rozumie przez wymóg „wystarczającego związku w czasie”,
ponieważ nie jest wyraźne, czy Trybunał odwołuje się do okresu czasu
między orzeczeniem, które jako pierwsze stało się prawomocne, a orzeczeniem, które stało się prawomocne później, albo pomiędzy pierwszym
orzeczeniem administracyjnym a pierwszym orzeczeniem sądu karnego
bądź też pomiędzy pierwszym orzeczeniem sądu karnego a pierwszym
orzeczeniem administracyjnym o cofnięciu prawa jazdy. Faktycznie
postępowania administracyjne i postępowanie karne nieznacznie zachodziły na siebie.
W wyroku Boman Trybunał również stwierdził, że istniał związek czasowy, ponieważ decyzja policji o nałożeniu drugiego zakazu prowadzenia
pojazdów była bezpośrednio oparta na prawomocnym skazaniu skarżącego przez Sąd Rejonowy za przestępstwo w ruchu drogowym, a zatem
nie obejmowała oddzielnego badania przez policję przestępstwa czy
odnośnego postępowania. Wystarczający związek w czasie był połączony
z brakiem autonomicznej oceny dowodów […].

43.
W wyrokach Glantz, Nykanen, Lucy Dev, Rinas, i Österlund, Trybunał
brał pod uwagę daty, w których administracyjne i karne orzeczenia stały
się prawomocne. We wszystkich tych sprawach Trybunał stwierdził naruszenie. […] Ponieważ postępowanie karne nie zostało przerwane po uprawomocnieniu się pierwszego zbioru postępowania […], Trybunał stwierdził, że skarżący był skazywany podwójnie za to samo w dwóch zbiorach
postępowania, które uprawomocniły się 11.01.2010 r. oraz 18.05.2011 r.,
odpowiednio (wyrok Glantz) […].

44.
Trybunał doszedł do odmiennego ustalenia w wyroku Hākkā. Postępowanie administracyjne rozpoczęło się w 2007 r., gdy kary podatkowe
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nałożono na skarżącego. Jak się wydaje, on nigdy nie domagał się weryfikacji ani nie apelował, a zatem postępowanie to stało się prawomocne
31.12.2010 r. i 21.12.2011 r., odpowiednio, gdy terminy weryfikacji i apelacji
upłynęły. […] Trybunał nie stwierdził naruszenia, ponieważ „skarżący dysponował rzeczywistą możliwością zapobieżenia podwójnemu zagrożeniu, najpierw domagając się weryfikacji, a potem wnosząc apelacje, w terminach, które jeszcze stały przed nim tworem”. Zatem, według Trybunału
w wyroku Hākkā, jeśli pozwany nie wykorzystuje apelacji administracyjnych, ne bis in idem nie działa, nawet jeśli on czy ona zostali skazani prawomocnie w postępowaniu karnym.

45.
W końcu w wyroku Kiiveri Trybunał stwierdził, że skarżący nie mógł już
dalej twierdzić, że jest ofiarą podwójnego zagrożenia co do roku 2002,
ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził, że zagadnienie to już zostało ostatecznie rozstrzygnięte w administracyjnym postępowaniu podatkowym
i odrzucił oskarżenie karne o cięższe oszustwo podatkowe: bez badania
meritum, w zakresie dotyczącym roku 2002, na podstawie zasady ne bis
in idem.

46.
Powyższe wystarcza do wykazania, że kryterium „wystarczającego
związku w czasie” jest arbitralne […].
Wbrew stanowisku rządu francuskiego, który utożsamiał ocenę przez
władzę podatkową oraz śledztwo sądowe jako dwie fazy, które powinny
działać równocześnie albo być przedzielone jedynie bardzo krótkim interwałem, większość w niniejszej sprawie postanowiła przypisać znaczenie
okresowi 9 miesięcy, od uprawomocnienia się orzeczenia władz podatkowych z 5.12.2008 r. do skazania drugiego skarżącego 30.09.2009 r. Chociaż okres ten był „nieco dłuższy” niż okres 2,5 miesiąca w sprawie pierwszego skarżącego, ta dodatkowa zwłoka została przez większość przypisana
cofnięciu przyznania się przez drugiego skarżącego. Stosownie do tego
rozumowania, gwarancja ne bis in idem staje się płynna, uzyskując zwężony zakres, gdy pozwany korzysta ze swych własnych praw proceduralnych, a szerszy zakres, gdy z nich nie korzysta […].
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47.
Większość wyraźnie naśladuje linię rozumowania ustaloną w R. T. pko
Szwajcarii i Nilsson pko Szwecji, dotyczącą podwójnego postępowania
administracyjnego i karnego, gdzie decyzje o cofnięciu prawa jazdy bezpośrednio się opierały na przewidywanym bądź prawomocnym skazaniu
za przestępstwo drogowe, a zatem nie zawierały oddzielnego badania
przestępstwa czy odnośnego postępowania. Orzecznictwo dalej się rozwinęło w wyrokach Lucky Dev, Nykanen i Hākkā, gdzie Trybunał stwierdza, że nie było ścisłego związku, w substancji i w czasie, między postępowaniem karnym a podatkowym. W tych trzech sprawach postępowanie
podatkowe i postępowanie karne były równoległe i dotyczyły tego samego
okresu i zasadniczo tej samej sumy unikanych podatków. W nich wszystkich Trybunał odnotowywał, że przestępstwa były badane przez różne
władze i sądy, bez połączenia procedur, gdyż oba zbiory postępowania
miały swój własny odrębny tok i w różnym czasie stały się prawomocne.
We wszystkich też odpowiedzialność karna skarżących oraz ich obowiązek opłacenia kar podatkowych na podstawie odnośnego ustawodawstwa
podatkowego były określane w postępowaniach, które były całkowicie
niezależne od siebie. W Lucky Dev NSA nie wziął pod uwagę faktu, że
skarżący został uniewinniony z przestępstwa podatkowego, gdy zrezygnował z apelacji, a więc doprowadził do uprawomocnienia się nałożonych
kar podatkowych. W sprawach Nykanen i Hākkā ani kary administracyjne,
ani karne nie były brane pod uwagę przez drugi sąd czy władzę przy określaniu dolegliwości sankcji, nie było też innego współdziałania pomiędzy
odnośnymi władzami.

48.
Przed szczegółowym przedyskutowaniem tej linii rozumowania dwa
zwodnicze argumenty trzeba już na początku odrzucić. Jeden powiada, że
– jeśli art. 4 Protokołu VII ma być interpretowany jako zakazujący finalizacji toczących się równoległych postępowań od chwili zakończenia prawomocnym orzeczeniem czy to administracyjnego, czy też karnego
postępowania – rodziłoby to „dalekosiężne, niepożądane i nieprzewidywalne skutki w szeregu obszarów prawa administracyjnego”. Takie argumentum ad terrorem […] nie jest argumentem prawnym, a zatem nie
wolno mu udzielać żadnego kredytu zaufania w sądzie prawnym. Innym
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przykładem niedopuszczalnej zwodniczości jest argument, że kilka państw
europejskich, które mają podwójny system sankcji, broniło przed Trybunałem jego utrzymywania, wyrażając poglądy i zainteresowania podobne
do rządu pozwanego. To argumentum ad nauseam […]. Nie powinien on
qua tale mieć znaczenia w orzeczeniu sądu.

49.
Odrzucić też trzeba dwa błędne założenia generalne. Błędem jest twierdzić, w kontekście art. 4 Protokołu VII, że państwa powinny korzystać
z szerokiego marginesu oceny w tej materii, tak długo, jak długo schemat
podwójnych sankcji zda się kierować celem prawowitym i nie zawiera
w sobie nadmiernego czy dysproporcjonalnego obciążenia dla pozwanego. Ne bis in idem to prawo niederogowalne, a zatem państwa w ogóle
nie korzystają z marginesu oceny.
Niedopuszczalnym również jest twierdzić, że to tylko zbieg okoliczności, gdy jedno z równoległych postępowań staje się prawomocne oraz że
jeśliby władze były zmuszone do przerywania zbioru postępowania, skoro
tylko drugi zbiór staje się prawomocny, prowadziłoby to do arbitralnego
wyniku powiązanych postępowań. Ta linia argumentacji po prostu […]
zakłada, że musi być więcej niż jeden zbiorów postępowań dla tych
samych faktów. Implikuje ona, że pozwany może wykorzystywać zasadę
ne bis in idem jako narzędzie „manipulacji i bezkarności”, jakby pozwany
zawsze był w stanie kontrolować bieg postępowania. Taka wizja równowagi kompetencji w postępowaniu administracyjnym daleka jest od rzeczywistości. Założeniem leżącym u podłoża rozumowania większości jest
to, że ne bis in idem nie jest wyrazem subiektywnego prawa pozwanego,
lecz li tylko regułą gwarantującą władzy chose jugee, z jedynym celem
zabezpieczenia karzącego interesu państwa oraz niepodważalności państwowych orzeczeń sądowych. Dalsze refleksje dowiodą bardziej szczegółowo tego stanowiska większości pro auctoritate.

50.
Według większości cztery warunki substancjalne muszą być spełnione,
by kumulatywne kary administracyjne i karne dały się zaakceptować: postępowania kierują się komplementarnymi celami i zajmują się różnymi aspektami danego nagannego postępowania społecznego; przewidywalność
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kombinacji kar; brak duplikacji gromadzenia i oceny dowodów; oraz offsetowy mechanizm pomiędzy karami administracyjnymi a karnymi.

51.
Pierwszy warunek większości dotyczy różnych postępowań kierujących się komplementarnymi celami i zajmujących się różnymi aspektami
danego społecznie nagannego postępowania. […] Większość wskazuje
również „dodatkowy element” przestępstwa karnego (postępowanie oszukańcze), którym według niej nie zajmuje się administracyjne przestępstwo
podatkowe. Innymi słowy, większość trzyma stronę rządu, który twierdzi,
że zwyczajne kary podatkowe są „nakładane obiektywnie, bez względu na
winę, z celem zrekompensowania państwu kosztów poniesionych” w procesie sprawdzania.

52.
Twierdzenie to nie utrzymuje się, a to z dwóch pryncypialnych powodów prawnych. Po pierwsze, nie ma w prawie krajowym przepisu ani
innego wiążącego dokumentu wymagającego proporcjonalności między
karami podatkowymi a kosztami poniesionymi przez administrację
podatkową dla potrzeb wykrywania, śledzenia, ścigania i radzenia ze specyficznym przestępstwem podatkowym zarzucanym przestępcy. Taki
wymóg byłby po prostu niepożądany, ponieważ mógłby być oparty li tylko
na wirtualnej, szkicowej ocenie kosztów per capita poniesionych przez
władze podatkowe z ich całym mechanizmem kontroli i audytów przeprowadzanych celem zidentyfikowania nieprawidłowych zeznań. Jeżeli
kary podatkowe kierują się celem kompensacyjnym, zawierałoby to w sobie
niedopuszczalny element winy zbiorowej, nakładający na niektórych
podatników koszty całego systemu badania deklaracji podatkowych.

53.
Po drugie, stanowisko większości lekceważy fakt, że dana kara podatkowa nie może w żaden sposób być postrzegana jako tylko kompensacyjna.
Kary podatkowe na poziomie 30% czy nawet 60% są tak surowe, że niewątpliwie zawierają w sobie element karzący. […] Większość jakby była nieświadoma nieodłącznego celu karzącego wszelkiej kary podatkowej, niezależnie od jej sumy, jak to dawno temu ustalił precedens Jussila w sprawie
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10% kary podatkowej, jaka została nałożona, z ogólnym maximum możliwej kary na poziomie 20%. Trudno zrozumieć, dlaczego Trybunał w niniejszej sprawie bez żadnego wyjaśnienia nagle chce odejść od tych utrwalonych standardów.
W sumie norweskie ramy prawne dotyczące administracyjnych kar
podatkowych mają na celu odstraszanie potencjalnych oszustów i recydywistów. Prewencja generalna jest uznanym celem tych kar podatkowych. Kierowanie się prewencją generalną „z konieczności” ma uboczne
skutki karania oraz prewencji szczególnej w stosunku do skazywanego
przestępcy, i te skutki uboczne są oczywiście przez politykę państwa
zamierzone. Sąd najwyższy podjął godny pochwały wysiłek dla ograniczenia tych przykładowych, karzących skutków za pośrednictwem zasady proporcjonalności. Ale Trybunał nie powinien się angażować w grę z semantyką. Zamiast tego, powinien ocenić realistyczny kształt kar podatkowych
oraz ich oddziaływania na życie podatników. W tym świetle prewencja
generalna za pośrednictwem karania proporcjonalnego nie jest niczym
innym, jak „zamaskowaną teorią odwetu”.

54.
Linii argumentacji rządu nie można też zaakceptować co do „elementu
dodatkowego” przestępstwa karnego, rzekomego elementu oszukańczego
zamiaru. Akceptacja argumentu rządowego przeczyłaby wyrokowi
Ruotsalainen. W tej sprawie rząd pozwany twierdził, że oszustwo podatkowe zawiera element „umyślności”, podczas gdy przestępstwo administracyjne jest możliwe na podstawach całkowicie obiektywnych. Trybunał
odpowiedział: fakty w dwóch zbiorach postępowań prawie się nie różniły,
aczkolwiek istniał wymóg zamiaru w postępowaniu karnym, ale nie miało
to znaczenia z punktu widzenia art. 4 Protokołu VII. Elementy tych dwóch
przestępstw muszą zatem być postrzegane jako substancjalnie te same.
I to dotyczy również niniejszej sprawy.

55.
Większość nie porównuje subiektywnych elementów administracyjnych przestępstw podatkowych, które sankcjonowane są karami podatkowymi oraz kryminalnych przestępstw podatkowych, które są karane więzieniem lub grzywną. W konsekwencji nie bierze pod uwagę etycznego
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podejścia nieodłącznego w literze i duchu odnośnego postanowienia
Ustawy o wycenie podatków z 1980 r. Sekcja 10-3 dotyczy „wybaczalnych”
oraz „powodu, za który nie można go potępiać”. Niewybaczalność i naganność są wewnętrznie etycznymi koncepcjami przestępstw administracyjnych, które charakteryzują mens rea przestępcy. Można je odnaleźć również w przestępstwach karnych […].
Co więcej, kary podatkowe do maximum 60% mogą być nakładane,
gdy czyny popełnione są umyślnie bądź z wielkim niedbalstwem. Wymagają więc ustalenia mens rea i winy, jak w sprawach karnych. […] Ujmując
to inaczej, elementy subiektywne przestępstw administracyjnych i karnych są zbieżne.

56.
Uwaga końcowa: pierwszy warunek większości należy ostatecznie do
określenia idem.
Ustalenie „różnych celów” realizowanych przez przestępstwa administracyjne i karne oraz „różnych aspektów społecznie nagannego postępowania” […] jest istotowo substancjalnym zagadnieniem, które wiąże się
z definicją idem. Kwestie te trzeba postrzegać jako odnoszące się bardziej
do koncepcji idem niż do koncepcji bis, wbrew konceptualnemu podejściu większości. Poza tym pomieszaniem konceptualnym, cel większości
jest bardzo jasny: ograniczyć zakres idem factum […].

57.
Drugi warunek większości zajmuje się przewidywalnością podwójności
postępowań administracyjnych i karnych jako konsekwencji – tak w prawie, jak i w praktyce – tego samego społecznie nagannego postępowania.
Taka przewidywalność jest ab initio potwierdzona […], bez najmniejszego
wysiłku zagłębienia się w bardzo delikatne zagadnienie wymaganego stopnia wiedzy o odpowiedzialności administracyjnej. Zagadnienie prawne,
które przez dekady absorbowało uwagę wspólnoty akademickiej, po
prostu zlekceważono. Większość założyła po prostu, że obywatele w ogóle,
a podatnicy w szczególności, znają bądź powinni znać całe administracyjne ramy prawne, w tym kary, a zatem mogą być uznani za odpowiedzialnych za wszelkie braki i niestosowne postępowanie w świetle tych
ram prawnych.

333

Problematyka podatkowa w orzecznictwie strasburskim...

58.
Większość nie zachowała pojedynczej linii swego rozumowania odpowiadając na zarzut skarżących, że nałożone na nich kary są dyskryminacyjne, dyskrecjonalne, a zatem nieprzewidywalne, ponieważ czterej inni pozwani (G. A.,
T. F., K. B., i G. N.) objęci tymi samymi wydarzeniami nie mieli nałożonych na
nich kar, podczas gdy skarżących dotknęły więzienia i kary podatkowe […].
Fakty niniejszej sprawy wskazują, że Wytyczne Dyrektora Oskarżeń
Publicznych z 3.04.2009 r. nie były stosowane do skarżących […]. Sąd Najwyższy odnotował ten fakt, ale zlekceważył go, usprawiedliwiając, że „władze oskarżenia publicznego zastrzegły sobie prawo wszczynania postępowania w sprawach karnych opartego na ocenie indywidualnej, jeżeli toczą
się postępowania równoległe, które nie są sprzeczne z art. 4 Protokołu VII.
[…] Podstawą decyzji była zasada równego traktowania w powiązanych
sprawach”. Skarżący odrzucili ten argument, wskazując, że na podstawie
Wytycznych z 2009 r. kary podatkowe nie zostały nałożone na czterech,
pozwanych zaangażowanych w ten sam zbiór wydarzeń. Rząd tego twierdzenia nie kwestionował. Większość w ogóle nie udzieliła odpowiedzi na
ten główny argument przedłożony przez skarżących.

59.
W każdym razie dyskrecja pozostawiona Wytycznym jest niedopuszczalna w świetle wyroku Camilieri. Dyskrecja taka rodzi zagadnienie niepewności prawnej. Wytyczne stworzyły wrażenie, że państwo już nie
uważa za legalny i zgodny z Konwencją norweskiego dwutorowego
systemu karania oszustwa podatkowego, a zatem władze oskarżenia
publicznego miały prawny obowiązek apelowania przeciwko skazaniom
oraz – przed ich wydaniem – wycofania oskarżeń. Decyzja władz oskarżenia publicznego o odmiennym postępowaniu w przypadku skarżących nie była przewidywalna. Traktowanie preferencyjne przyznane
czterem innym pozwanym dotyczyło tego samego zbioru zdarzeń […];
służy to jedynie jako dowód dyskrecjonalnego, a więc nieprzewidywalnego wyboru dokonanego przez władze krajowe.

60.
Trzeci warunek większości polega na miękkim zakazie („na ile to możliwe”) duplikacji zbierania i oceny dowodów, z korzyścią przykładu („zwłasz-
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cza”): interakcja między różnymi władzami, administracyjnymi i sądowymi, dla zapewnienia, że ustalenie faktów w jednym zbiorze postępowań
jest wykorzystywane również w drugim zbiorze. Według mnie, ten warunek jest nader problematyczny.

61.
Co do zasady, warunki ochrony niederogowalnego prawa indywidualnego, takiego jak ne bis in idem, nie mogą być pozostawione dyskrecji
państw. Ponieważ trzeci warunek większości jest li tylko zaleceniem de iure
condendo, nie jest to wymóg konwencyjny. Rodzi on takie same skutki, jak
stwierdzenie również de iure condendo, że „najpewniejszy sposób zapewnienia zgodności z art. 4 Protokołu VII jest ustanowienie, na pewnym właściwym stadium, procedury jednotorowej”. To dwa niewiążące dicta, które
niczego nie dodają do wiążącego orzecznictwa Trybunału.

62.
Nadto zalecenie to jedynie zahaczyło o powierzchnię bardzo poważnego
problemu. Istnienie różnych wypowiedzi władz administracyjnych i sądowych co do tych samych faktów, oparte na rozmaitej ocenie tych samych
dowodów, poddaje w wątpliwość autorytet państwa. Co gorsza, różna ocena
dowodu w postępowaniu administracyjnym i karnym dopuszcza podstępną
manipulację postępowaniem administracyjnym dla potrzeb postępowania
karnego. Manipulacja taka jest jeszcze bardziej groźna niż zagrożenie władzy państwowej, ponieważ stawia pozwanego w bezbronnym położeniu.
Można powiedzieć, że skazanie karne jest niemal przesądzone, gdy przestępstwo administracyjne podatnika już zostało ustalone w oparciu o niższy ciężar dowodu. Obowiązek współpracy podatnika z władzami podatkowymi
w postępowaniu administracyjnym jeszcze bardziej wniosek ten wzmacnia.

63.
Większość nie porównuje reguł dowodowych postępowania administracyjnego i karnego w Norwegii dla upewnienia się, czy zachodzi
niebezpieczeństwo duplikacji w zbieraniu i ocenie dowodów w obu postępowaniach. Co więcej, nie analizuje ram prawnych regulujących interakcję pomiędzy różnymi władzami administracyjnymi i sądowymi,
celem sprawdzenia, czy ustalenie faktów w postępowaniu administra-
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cyjnym oddziałuje na postępowania karne i vice versa. W pkt 145 i 150
wyroku większość po prostu powołuje pewne przykłady ad hoc wymiany
informacji pomiędzy władzami administracyjnymi i sądowymi, i nic
poza tym.

64.
Strony dokładnie kwestię dyskutowały. Rząd uznał, że standard ciężaru dowodu był różny w postępowaniu podatkowym, w którym stosował się standard „kwalifikowanego prawdopodobnego powodu”, i w postępowaniu karnym, w którym „ścisły standard dowodu” znajdował
zastosowanie. Faktycznie, to jedna z „głównych korzyści”, jaką postępowanie administracyjne, zdaniem rządu, oferuje. Jeśli tak jest, trzeci
warunek większości nie jest w prawie norweskim spełniony, a to z prostego powodu, że – ponieważ różne standardy dowodu znajdują zastosowanie – dowody muszą być oceniane odmiennie w postępowaniu
administracyjnym i karnym, wraz z oczywistym ryzykiem różnej oceny
tych samych faktów.
Pomiędzy Charybdą ryzyka sprzecznych ustaleń w postępowaniu
administracyjnym i karnym, z uwagi na różne standardy dowodowe […]
a Scyllą manipulacji dowodami administracyjnymi dla celów karnych,
pozwany zawsze znajduje się w niesłusznym położeniu w norweskim
dwutorowym systemie postępowań.

65.
Czwartym warunkiem większości jest istnienie „mechanizmu offsetowego mającego zapewnić, że ogół wszystkich nałożonych kar jest proporcjonalny”. Bez jakiegokolwiek wcześniejszego wyjaśnienia, dlaczego ta opcja
zostaje wybrana, większość nie rozważa innych dobrze znanych rozwiązań
proceduralnych, takich jak zawieszenie jednego zbioru postępowań, gdy
trwa drugi zbiór postępowania, albo inne rozwiązania substancjalne, takie jak
zasada specjalności bądź ustalenia granic kary za kombinację przestępstw
karnych i administracyjnych, takie jak wymóg, by ogólna suma nałożonych
kar nie przekraczała najwyższej sumy, jaką można nałożyć odnośnie do któregokolwiek z typów kary albo też, że maksymalny poziom kary podatkowej
powinien być ustalony na minimalnym poziomie przestępstwa karnego.
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Zakres i elementy proponowanego mechanizmu offsetowego są, łagodnie
mówiąc, problematyczne.

66.
Linia rozumowania większości przeczy stanowisku Trybunału w niedawnym wyroku Grande Stevens and Others, który dotyczył równoległych
postępowań administracyjnego i karnego. Rząd włoski twierdził w sprawie bez powodzenia, że dla zapewnienia proporcjonalności kary w stosunku do oskarżeń, włoskie sądy karne mogą brać pod uwagę wcześniej
nałożoną karę administracyjną i redukować skazanie karne. W szczególności suma grzywny administracyjnej była wywodzona z kary finansowej
w postępowaniu karnym, zaś zyski już zajęte w kontekście postępowania
administracyjnego nie mogły podlegać konfiskacie. Argument ten, na
który Trybunał nie zwracał uwagi w Grande Stevens, teraz znajduje się
w centrum kontekstu norweskiego, bez jakiegokolwiek usprawiedliwienia
ze strony większości tej nagłej zmiany nastawienia. Większość, zdaje się,
zapomniała, że w Grande Stevens Trybunał postanowił, że państwo
pozwane musi zapewnić, by nowy zbiór postępowania karnego wszczętego przeciwko skarżącym z naruszeniem ne bis in idem, został zamknięty
możliwie najszybciej i bez szkodliwych konsekwencji dla skarżących.

67.
Rząd włoski twierdził również, że dwutorowy system był wymagany przez
Dyrektywę 203/6/EC z 28.01.2003 r., celem bardziej skutecznego zwalczania
manipulacji rynkowych i nadużyć […]. Trybunał szybko odrzucił ten argument
jako nieważny. W związku z tym intrygującym jest to, że Trybunał obecnie na
wsparcie swoich poglądów cytuje opinię Adwokata Generalnego ze sprawy
Fransson. Pomijając to, że Trybunał Luksemburski nie poparł perspektywy
Adwokata Generalnego i doszedł do decyzji zgodnej z orzecznictwem Trybunału Strasburskiego, oraz mimo faktu, że w Grande Stevens Trybunał odrzucił
tę samą perspektywę Adwokata Generalnego, większość w niniejszej sprawie
poparła jego stanowisko. Trybunał Strasburski świadomie dystansuje się od
Trybunału Luksemburskiego, który w sprawie Fransson podjął wysiłek dla
zbliżenia stanowiska obydwu trybunałów. Sędziowie Trybunału wolą podzielać głos Adwokata Generalnego, który był rażąco krytyczny dla orzecznictwa
Trybunału jako sprzecznego z europejska tradycją konstytucyjną […].
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68.
Mechanizm offsetowy większości stosuje się jedynie do dedukowania
kar nałożonych w postępowaniu, które jako pierwsze stało się prawomocne. Nie stosuje się w przypadku odmiennego wyniku w postępowaniu, które jako pierwsze stało się prawomocne, mianowicie, jeśli sąd
orzeka uniewinnienie lub postanawia sprawę umorzyć. Powód jest oczywisty. W tych przypadkach nie ma literalnie nic do offsetu – tj. do zrekompensowania czy wydedukowania – w późniejszym czy równoległym
postępowaniu administracyjnym.

69.
Ta kwestia jest oczywiście kluczowa w świetle ostatnich spraw greckich,
gdzie sądy administracyjne nakładające grzywny administracyjne nie brały
pod uwagę uniewinnienia skarżących w równoległym i późniejszym postępowaniu karnym dotyczącym tego samego zachowania się. Zgodnie z racją
wyroku Kapetanios and Others wszelkie uniewinnienie czy umorzenie
sprawy karnej wywierałoby Sperrwirkung na inne równoległe czy późniejsze postępowanie administracyjne, jak to Trybunał wnosił w Sismanidis
and Sitaridis, które także dotyczyły dwóch spraw równoległych postępowań
administracyjnych i karnych. Uniewinniony pozwany ma prawo nie być
niepokojonym ponownie z tytułu tych samych faktów, co obejmuje ryzyko
ponownego ścigania, mimo odmiennego charakteru wchodzących w grę
organów. Innymi słowy, nie ma absolutnego zakazu ponownego orzekania
na podstawie tych samych faktów. Wzięcie pod uwagę mocy res judicata
uniewinnienia to obowiązek ex officio sądów i władz administracyjnych
z uwagi na absolutny i niederogowalny charakter prawa pozwanego.

70.
Orzecznictwo greckie także się zgadza z jasnym wyrażeniem zasady
z pkt 60 wyroku Lucky Dev, podkreślając, że art. 4 Protokołu VII zostałby naruszony, gdyby jeden zbiór postępowania był kontynuowany po dacie, w której
drugi zbiór postępowania się zakończył wydaniem prawomocnego orzeczenia. W Lucky Dev kary podatkowe zostały zastosowane po prawomocnym
uniewinnieniu w równoległym postępowaniu karnym, a pryncypialne stanowisko Trybunału było krystalicznie jasne: „To prawomocne orzeczenie
wymaga, by drugi zbiór postępowania został przerwany”.
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71.
Podsumowując, niniejszy wyrok jest sprzeczny z rdzeniem wyroków
Kapetanios and Others, Sismanidis and Sitaridis oraz Lucky Dev. Dla
większości uniewinnienie pozwanego, choćby dlatego, że czyny nie stanowiły przestępstwa karnego, że pozwany ich nie popełnił albo że nie
dowiedziono, iż pozwany je popełnił, nie musi być brane pod uwagę w kolejnym czy równoległym postępowaniu administracyjnym. To ewidentnie
rodzi zagadnienie z punktu widzenia art. 6 ust. 2 Konwencji. Wszelka
nowa wypowiedź co do meritum poddaje w wątpliwość domniemanie
niewinności wynikające z uniewinnienia.

72.
Mechanizm offsetowy większości jest również niezastosowalny w scenariuszu, gdzie postępowanie, które jako pierwsze staje się prawomocne, to
postępowanie administracyjne, a żadne kary nie zostały nałożone, ponieważ odnośnej odpowiedzialności administracyjnej nie dowiedziono. Zdaniem większości, w takim scenariuszu podatnik może być nadal sądzony za
te same fakty i skazany w postępowaniu karnym.

73.
[…] czwarty warunek stanowi cheque en blanc dla państw, by czyniły,
co sobie życzą. […] nie ma w wyroku żadnego jakiegokolwiek wskazania,
iżby podobny mechanizm offsetowy istniał w postępowaniu podatkowym, dzięki czemu wcześniejsze kary kryminalne mogłyby być brane pod
uwagę przy określaniu kar podatkowych.

74.
[…] Prosto mówiąc, nie ma żadnego mechanizmu offsetowego w prawie
norweskim, ale generalne, nieróżnicowane wskazanie ustawodawstwa do
sędziego, że sytuacja finansowa osoby pozwanej powinna być brana pod
uwagę przy skazywaniu jej na grzywnę. Nic więcej, nic mniej.

75.
[…] Świadomi słabości krajowych ram prawnych, norwescy sędziowie
poczynili chwalebny wysiłek dla zapełnienia luki prawnej i włączyli pewną
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proporcjonalność do arbitralnego, ekscesywnego i niesłusznego systemu
[…]. Tyle, że ne bis in idem to nie reguła proceduralna, która działa jako paliatyw proporcjonalności, gdy jednostka jest sądzona i karana podwójnie za to
samo postępowanie, lecz fundamentalna gwarancja dla obywateli.

76.
Podobnie jak rząd, większość dała się skusić podejściu ukierunkowanemu na „interesy wydolności”, stosownie do których racja zasady
ne bis in idem stosuje się „do sankcji lżejszego stopnia spoza twardego
rdzenia prawa karnego, takich jak kary podatkowe”. Przeoczyła fakt, że
treść niederogowalnego prawa konwencyjnego, takiego jak ne bis in
idem, nie może być substancjalnie odmienna, zależnie od tego, do którego obszaru prawa się odnosi. Nie ma furtki na takie podejście w art. 4
ust. 3 Protokołu VII.

77.
Wreszcie, co najistotniejsze, w badanym przypadku kary podatkowe
zostały wzięte pod uwagę przez sąd krajowy w stosunku do pierwszego
skarżącego następująco: „Znacząca sankcja już była nałożona na pozwanego w orzeczeniu dotyczącym kar podatkowych. Większość podatku już
została zapłacona”. Wzgląd udzielony karze podatkowej w przypadku drugiego skarżącego jest jeszcze bardziej zwięzły: „Należy mieć na uwadze
fakt, że kara podatkowa 30% została na pozwanego nałożona”. W żadnej ze
spraw sądy krajowe nie wyjaśniły oddziaływania wcześniejszych kar
podatkowych na kary kryminalne. Kosmetyczne odniesienie się do wcześniejszych kar podatkowych może uspokoić mniej wymagające odczucia,
ale z pewnością nie dające się przewidzieć i zweryfikować ćwiczenie
prawne. W tym kontekście warunki, stopień i granice oddziaływania kar
podatkowych na sankcje kryminalne mogą być przedmiotem li tylko czystej spekulacji, pozostając w otchłani nieznanych wewnętrznych przekonań sędziów procesowych, niedostępnych dla pozwanych.

78.
Mimo racji zorientowanej na prawa człowieka, wyrok Öztürk nie
zapewnia jasnych ram konceptualnych dla zdefiniowania linii podziału
między przestępstwami administracyjnymi i karnymi. W środku niepew-
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ności w orzecznictwie Trybunału, wyrok Jusssila zaoferował rozwiązanie
restryktywne, które dążyło do odróżniania spraw z twardego rdzenia karnego, które pociągają znaczny stopień stygmatyzacji, oraz spraw nienależących doń, ograniczając zastosowalność gwarancji nagłówka karnego
do tej ostatniej grupy. Późniejsze orzecznictwo nie wyjaśniło ani substancjalnego kryterium znaczącego stopnia stygmatyzacji, ani rozróżnienia
między usuwalnymi a nieusuwalnymi gwarancjami proceduralnymi.

79.
Tak jak Jussila określał i ograniczał oddziaływanie wyroku Öztürk, tak
też wyrok A. and B. określa i ogranicza oddziaływanie wyroku Zolotukhin.
Wcześniejsze, obfite stanowisko co do idem factum jest znacząco ukrócone przez nowo proponowany kaftan bis. Nieufna wobec pozwanych,
większość postanowiła zawiesić fundamentalną zasadę w europejskiej
kulturze prawnej, że ta sama osoba nie może być ścigana więcej niż raz za
te same fakty (zasada jedności akcji represji). […] Ne bis in idem traci swój
charakter pro persona, przemieniony stanowiskiem pro auctoritate Trybunału. Nie stanowi już indywidualnej gwarancji, ale narzędzie dla potrzeb
unikania „manipulacji i bezkarności?” ze strony pozwanych. Po zaniżeniu
racji ne bis in idem, obecny wyrok otwiera drzwi dla bezprecedensowej na
podobieństwo Lewiatana polityki opartej na wielokrotnych postępowaniach państwowych, strategicznie związanych i wprowadzonych celem
osiągnięcia maximum możliwego efektu represyjnego. Polityka taka może
się obrócić w niekończące się mściwe opowiadanie dwóch lub więcej
zbiorów postępowań, progresywnie bądź sukcesywnie prowadzonych
przeciwko temu samemu pozwanemu za te same fakty, z ryzykiem nawet
karania pozwanego w sposób retaliacyjny za wykonywanie jego prawowitych praw proceduralnych, a zwłaszcza jego praw apelacji.

80.
Jedyny prawdziwy warunek podejścia większości zorientowanego na
„interesy wydolności” stanowi upozorowanie proporcjonalności, ograniczone do niejasnego wskazania na branie pod uwagę wcześniejszych kar
administracyjnych przy nakładaniu grzywien w postępowaniu karnym,
podejścia, które jest bardzo odlegle od znanych korzeni historycznych ne
bis in idem oraz jej konsolidacji jako zasady zwyczajowego prawa między-
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narodowego. Kombinacja kar kryminalnych i kar administracyjnych o charakterze kryminalnym została odrzucona przez trybunał w wyroku Grande
Stevens and Others, jak też przez Trybunał Luksemburski w wyroku Hans
Akeberg Fransson. Po wydaniu świadectwa zgonu w tej sprawie włoskiej,
takie podejście jest obecnie wskrzeszane jako „kalibrowane podejście regulacyjne”. Progresywna i wzajemna współpraca pomiędzy dwoma trybunałami europejskimi ewidentnie ponownie została głęboko zakłócona. Strasburg idzie złą drogą, a Luksemburg idzie prawidłową drogą. Wielka Izba
badając sprawę Zolotukhin nie zgodziła się na strącenie indywidualnego
prawa do ne bis in idem do takiego płynnego, wąsko pojętego, jednym słowem iluzorycznego, prawa. Ja też się nie zgadzam.

41. Sprawa Satakunnan
Markkinapörssi Oy i Satamedia Oy
pko Finlandii, sk. 931/13 – wyrok
Wielkiej Izby z 27 czerwca 2017 r.
Stan faktyczny
Od 1994 r. spółka pierwszego skarżącego S. M. Oy zbierała od fińskich
władz podatkowych dane celem publikowania w gazecie Veropörssi informacji o podlegających opodatkowaniu dochodach i majątku osób fizycznych. Spółka ta współpracowała ze spółką drugiego skarżącego S. Oy. Od
2003 r. S. M. Oy przekazywała S. Oy zbierane dane w formie CD-ROM-ów.
Od 2006 r. także S. Oy publikowała Veropörssi.
Już w 1997 r. Minister Sprawiedliwości zażądał od policji wszczęcia
śledztwa karnego w sprawie działalności publikacyjnej spółek. Jesienią
2000 i 2001 r. zamówiły one dane o opodatkowaniu od Fińskiej Krajowej
Rady Opodatkowania. Ta zwróciła się o opinię do Ombudsmana Ochrony
Danych i na jej podstawie zażądała od spółek dalszych informacji oraz
wskazała, że dane nie mogą być ujawniane, jeżeli Veropörssi nadal będzie
je publikować w zwyklej formie.
W 2003 r. ww. Ombudsman wnioskował do Rady Ochrony Danych
o zakaz przetwarzania danych podatkowych oraz przekazywania ich
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w usługach SMS. W 2004 r. Rada odrzuciła wniosek, uznając, że stosuje się
tu wyjątek dotyczący prasy. W 2005 r. Sąd Administracyjny w Helsinkach
odrzucił apelację Ombudsmana. Po jego kolejnej apelacji, NSA zwrócił się
do TS UE o interpretację Dyrektywy 95/46/EC. Wielka Izba TS UE w 2008 r.
uznała, że: odnośna działalność dotyczyła „przetwarzania danych osobistych”; przedmiotem wyjątku z art. 8 jest pogodzenie ochrony prywatności z wolnością ekspresji; ograniczenia dopuszcza się jedynie w zakresie,
który jest „ściśle konieczny”; odnośna działalność może być kwalifikowana jako „działalność dziennikarska”, jeżeli jej jedynym przedmiotem jest
ujawnienie opinii publicznej informacji, opinii lub idei, niezależnie od
medium używanego do ich przekazywania. W 2009 r. NSA zażądał, by Rada
zakazała spółkom przetwarzania danych w sposób i w zakresie, w jakim to
czyniły w 2002 r., uznając w stosunku do S. M. Oy, że przekaz poprzez
CD-ROM-y nie mieści sie w przetwarzaniu dla celów dziennikarskich,
zaś w stosunku do S. Oy, że przekazywanie danych na wniosek zainteresowanej jednostki także wykracza poza cele dziennikarskie. W tymże roku
Rada odnośne zakazy wydała.
W 2010 r. Sąd Administracyjny w Turku, któremu sąd w Helsinkach
sprawę przekazał, odrzucił apelację skarżących spółek. W 2012 r. także
NSA odrzucił ich kolejną apelację.

Orzeczenie Trybunału
96.
Spółki zarzucały, że ich prawo do wolności ekspresji chronione przez
art. 10 ust. 1 Konwencji zostało naruszone w sposób, który nie był usprawiedliwiony na podstawie ust. 2. Zbieranie informacji podatkowych jako
takie nie było nielegalne, a zbierane i publikowane informacje znajdowały
się w domenie publicznej. Prawa prywatności indywidualnej nie podlegały naruszeniu […].

98.
Izba uznała, że doszło do ingerencji w prawo skarżących spółek do
szerzenia informacji, ale ingerencja ta była „przepisana prawem” i kierowała się prawowitym celem ochrony dobrego imienia i praw innych
osób. Odnośne dane podatkowe już były przedmiotem publicznego reje-
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strowania w Finlandii i jako takie stanowiły sprawę zainteresowania
publicznego […].

99.
Izba zauważyła, że po otrzymaniu orzeczenia wstępnego TS UE NSA
stwierdził, że publikacja całej bazy danych zawierającej dane osobiste
zbierane dla celów dziennikarskich nie może być uznawana za działalność dziennikarską. Uważał, że interes publiczny nie wymagał publikacji
danych osobistych w zakresie, jaki wystąpił w niniejszej sprawie. To samo
dotyczy usług SMS. Izba w swojej analizie zauważyła, że NSA przypisał
znaczenie zarówno prawu spółek do wolności ekspresji, jak i prawu do
poszanowania życia prywatnego tych podatników, których informacje
podatkowe podlegają publikacji. W swym rozumowaniu równoważył on
te interesy, interpretując wolność ekspresji skarżących spółek ściśle, zgodnie z orzeczeniem TS UE co do potrzeby ścisłej interpretacji wyjątku na
rzecz celów dziennikarskich, celem ochrony prawa do prywatności. Izba
uznała takie rozumowanie za dające się akceptować. Według niej, w takich
okolicznościach Trybunał wymagałby silnych powodów dla zastępowania
swoim poglądem poglądu sądów krajowych.

100.
Jeśli chodzi o sankcje nałożone przez władze krajowe, Izba zauważyła,
że skarżącym spółkom nie zakazano generalnie publikowania odnośnych
informacji, ale tylko w pewnym zakresie. Ich decyzja o zamknięciu biznesu
nie była zatem bezpośrednią konsekwencją działań podjętych przez sądy
i władze krajowe, lecz decyzją ekonomiczną podjętą przez same spółki
skarżące […].

120.
Trybunał na wstępie zauważa, że niniejsza sprawa jest niezwykła
w zakresie, w jakim odnośne dane podatkowe były w Finlandii publicznie dostępne. Jak podkreślają spółki skarżące, nie tylko one zbierały,
przetwarzały i publikowały dane podatkowe, takie jak dane, które ukazywały się w Veropörssi. Ich publikacja różniła się od publikacji przez inne
media z uwagi na sposób i zakres publikowanych danych.
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121.
[…] tylko mała liczba państw członkowskich Rady Europy zapewnia
dostęp publiczny do danych podatkowych, fakt, który rodzi zagadnienia
marginesu oceny, z którego Finlandia korzysta, zapewniając i regulując
dostęp publiczny do takich danych, oraz godząc taki dostęp z wymaganiami ochrony danych oraz z prawem prasy do wolności ekspresji.

122.
Zważywszy na ten kontekst oraz na fakt, że w sercu niniejszej sprawy
leży kwestia, czy prawidłowa równowaga została zapewniona między tym
prawem a prawem do prywatności, zawartym w ustawodawstwie o krajowej ochronie danych i dostępie do informacji, koniecznym jest na wstępie
przypomnieć niektóre z zasad ogólnych wynikających z orzecznictwa
Trybunału na tle art. 10 i wolności prasy, z jednej strony, a prawa do prywatności na podstawie art. 8 Konwencji, w szczególnym kontekście
ochrony danych, z drugiej strony.

123.
Mając na względzie potrzebę ochrony wartości leżących u podłoża
Konwencji i uznając, że prawa na podstawie art. 10 i 8 Konwencji zasługują
na równe poszanowanie, istotną rzeczą jest przypomnieć, że równowaga,
jaką między dwoma prawami mają zapewniać władze krajowe, musi dążyć
do zachowania esencji każdego z nich (por. Delfi AS v. Estonia, ECHR 2015,
pkt 110) […].

138.
W świetle powyższego oraz orzecznictwa Trybunału na tle art. 8 Konwencji, wygląda na to, że dane gromadzone, przetwarzane i publikowane
przez skarżące spółki w Veropörssi, dostarczające szczegółów o podlegającym opodatkowaniu dochodzie, zarobionym i niezarobionym, jak również o podlegających opodatkowaniu dobrach, dotyczyły życia prywatnego odnośnych jednostek, pomimo faktu, że – zgodnie z prawem fińskim
– dane te mogły być publicznie udostępniane, stosownie do pewnych
reguł.
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139.
Trybunał zauważa, że – na mocy decyzji krajowych władz ochrony
danych oraz sądów – pierwszej skarżącej spółce zakazano przetwarzania
danych podatkowych w sposób i w zakresie, jak to czyniła w roku 2002,
oraz kierowania takich informacji w usługach SMS. Sądy te stwierdziły, że
gromadzenie danych osobowych oraz ich przetwarzanie w kartotekach
pierwszej skarżącej spółki nie może jako takie być uważane za sprzeczne
z normami ochrony danych, inter alia pod warunkiem, że dane te będą
właściwie chronione. Zważywszy jednak na sposób i zakres, w jakich dane
osobowe z kartoteki bazowej były później publikowane w Veropörssi,
pierwsza skarżąca spółka, co do której stwierdzono, że nie może się opierać na odstępstwie dotyczącym celów dziennikarskich, przetwarzała dane
osobowe dotyczące osób fizycznych z naruszeniem Ustawy o ochronie
danych. Drugiej skarżącej spółce zakazano zbierania, magazynowania czy
kierowania do usług SMS jakichkolwiek danych otrzymywanych z bazy
danych pierwszej skarżącej spółki i publikowanych w Veropörssi.

140.
Trybunał stwierdza, że decyzja Rady Ochrony Danych, podtrzymana
przez sądy krajowe, obejmowała ingerencję w prawo skarżących spółek
do szerzenia informacji, jak to gwarantuje art. 10 Konwencji […].

150.
Nawet jeśli sprawa skarżących spółek była pierwszą tego rodzaju sprawą
na podstawie Ustawy o danych osobowych, nie czyni to interpretacji i zastosowania przez sądy krajowe derogacji dziennikarskiej arbitralną i nieprzewidywalną (por. Kudrevicius, pkt 115; oraz mutatis mutandis w zw. z art. 7
Konwencji – Huhtamāki v. Finland, 6.03.2012, pkt 51), ani też fakt, że
Naczelny Sąd Administracyjny starał się o ukierunkowanie od TS UE co do
interpretacji derogacji w art. 9 Dyrektywy o ochronie danych. […] Trybunał
regularnie podkreślał znaczenie dla ochrony praw podstawowych w UE
dialogu sądowego pomiędzy sądami krajowymi państw członkowskich UE
a TS UE w formie wniosków tych sądów do niego o orzeczenia wstępne
(por. Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland,
ECHR 2005-VI, pkt 164; oraz Avotins v. Latvia, ECHR 2016, pkt 105 i 109).
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151.
Co więcej, skarżące spółki były profesjonalistami medialnymi i jako
takie powinny być świadome możliwości, iż masowe zbieranie danych
oraz ich masowe rozpowszechnianie – docierające do 1/3 fińskich podatników albo 1,2 mln ludzi, tj. liczby 10 do 20 razy większej niż obejmowana
w tym czasie przez inne organizacyjne media – nie mogły być uważane
za przetwarzanie „wyłącznie” w celach dziennikarskich z punktu widzenia
odnośnych przepisów prawa fińskiego i prawa UE.

152.
W sprawie niniejszej w następstwie ich wniosków o dane do Krajowej
Rady Opodatkowania z 2000 i 2001 r., Ombudsman Ochrony Danych zażądał od skarżących spółek dostarczenia dalszych informacji dotyczących
tych wniosków i stwierdził, że dane nie mogłyby zostać ujawnione, jeśli
Veropörssi nadal będzie publikowane w swojej zwykłej formie. Zamiast
spełnić wniosek Ombudsmana o więcej informacji, skarżące spółki ominęły zwyczajną drogę uzyskiwania przez dziennikarzy danych podatkowych i zorganizowały ich zbieranie ręczne w lokalnych urzędach podatkowych. Nie należy do Trybunału spekulowanie co do powodów, dlaczego
działały w taki sposób, ale fakt, że to robiły, sugeruje pewną antycypację
z ich strony trudności w oparciu się na dziennikarskich celach derogacji
oraz na stosownym ustawodawstwie krajowym dotyczącym dostępu do
danych podatkowych.

153.
Wersja Wytycznych dla Dziennikarzy z 1992 r., powtarzana w 2005,
2011 i 2014 r. jasno wskazywała, że zasady dotyczące ochrony jednostki
znajdują zastosowanie również do wykorzystywania informacji zawartych w dokumentach publicznych albo w innych źródłach publicznych
oraz że sam fakt, iż informacje są publicznie dostępne, nie zawsze oznacza,
iż mogą one swobodnie podlegać publikowaniu. Wytyczne te, których
zamiarem było zapewnienie autoregulacji przez dziennikarzy i wydawców fińskich, musiała być znana skarżącym spółkom.
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154.
W świetle powyższego Trybunał dochodzi do wniosku, że zarzucana
ingerencja w prawo skarżących spółek do wolności ekspresji była „przepisana przez prawo”.

155.
Co do substancji, strony nie kwestionują tego, że ingerencja w prawo
spółek do wolności ekspresji może być postrzegana jako kierująca się prawowitym celem ochrony „dobrego imienia i prawa innych osób” […].

157.
Wbrew sugestiom skarżących spółek, Trybunał zauważa, że jasno
wynika z materiałów sprawy, iż Ombudsman Ochrony Danych działał na
podstawie konkretnych skarg jednostek wskazujących, że publikacja
danych podatkowych w Veropörssi naruszała ich prawo do prywatności.
[…] bardzo duża grupa osób fizycznych, które były podatnikami w Finlandii, została bezpośrednio ugodzona przez praktykę publikacyjną skarżących spółek. Można by twierdzić, że wszyscy fińscy podatnicy zostali ugodzeni, bezpośrednio bądź pośrednio, publikacjami skarżących spółek,
ponieważ ich podlegające opodatkowaniu dochody mogły być oceniane
przez czytelników w efekcie ich włączenia bądź wykluczenia z list publikowanych w Veropörssi […].

159.
W świetle powyższego i biorąc pod uwagę cele Konwencji o ochronie
danych, odzwierciedlone w Dyrektywie 95/45 i ostatnio w Rozporządzeniu 2016/79, jasnym się staje, że ingerencja w prawo skarżących spółek do
wolności ekspresji kierowała się prawowitym celem ochrony „dobrego
imienia i praw innych osób”, w znaczeniu art. 10 ust. 2 Konwencji […].

161.
Podkreśliwszy powyżej (pkt 120–138) niektóre zasady ogólne dotyczące prawa do wolności ekspresji oraz poszanowania życia prywatnego,
i wyjaśniwszy, dlaczego art. 8 Konwencji oczywiście wchodzi w grę w okolicznościach, takich jak te, Trybunał uznaje za pożyteczne przypomnienie
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kryteriów równoważenia tych dwóch praw w okolicznościach takich, jak
w sprawie niniejszej […].

163.
W sprawach, które wymagają zrównoważenia prawa do poszanowania
życia prywatnego z prawem do wolności ekspresji, Trybunał przypomina,
że wynik skargi nie powinien co do zasady różnić się, zależnie od tego, czy
skarga została skierowana do Trybunału na podstawie art. 8 Konwencji
przez osobę ugodzoną doniesieniem prasowym, czy też na podstawie art.
10 przez wydawcę. […] prawa te zasługują na równe poszanowanie. Co za
tym idzie, margines oceny w obu sytuacjach co do zasady winien być taki
sam […].

165.
Trybunał miał już okazję ustalać relewantne zasady, które muszą kierować jego oceną – i, co ważniejsze, oceną przez sądy krajowe – konieczności. Zidentyfikował szereg kryteriów w kontekście równoważenia
kolidujących praw. Relewantne kryteria zostały określone następująco:
wkład do debaty zainteresowania publicznego, stopień powszechnej
znajomości osoby zainteresowanej, przedmiot wiadomości prasowej,
wcześniejsze postępowanie osoby zainteresowanej, treść, forma i konsekwencje publikacji oraz – tam, gdzie to wchodzi w grę – okoliczności,
w jakich zdjęcia zrobiono. Badając skargę wniesioną na podstawie art.
10, Trybunał będzie również badać sposób, w jaki informacje zostały
uzyskane oraz ich prawdziwość oraz ciężar kary orzeczonej wobec
dziennikarzy albo wydawców (por. Coudere and Hachette Filipacchi
Associes, pkt 93; Von Hannover, nr 2, pkt 109–113; oraz Axel Springer AG
v. Germany, 7.02.2012, pkt 90–95) […].

172.
Nie podlega kwestii, że dopuszczenie dostępu publicznego do dokumentów urzędowych, w tym do danych o opodatkowaniu, ma zabezpieczyć
dostępność informacji celem umożliwienia debaty w sprawach zainteresowania publicznego. Dostęp taki, acz poddany jasnym regułom i ograniczeniom ustawowym, ma w prawie fińskim podstawę konstytucyjną i jest
od wielu dekad szeroko gwarantowany.
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173.
Podłożem fińskiej polityki ustawodawczej co do publicznego udostępnienia danych o opodatkowaniu była potrzeba zapewnienia, by opinia
publiczna mogła monitorować działania władz rządowych. Chociaż skarżące spółki powoływały się na fakt, że dostęp do danych podatkowych
umożliwiał także wzajemny nadzór obywateli i wiedzę o unikaniu podatków, Trybunał – na podstawie odnośnych prac przygotowawczych oraz
dostępnego mu materiału – nie jest w stanie potwierdzić, iż taki był cel
fińskiego reżimu dostępu albo że z czasem cel nadzorczy się rozwinął.

174.
Jednakże publiczny dostęp do danych podatkowych, poddany jasnym
regułom i procedurom, i ogólna transparentność fińskiego systemu opodatkowania, nie oznaczają, iż sama zarzucana publikacja wnosiła wkład
do debaty zainteresowania publicznego. Ujmując publikację jako całość
i w kontekście oraz analizując ją w świetle ww. orzecznictwa, Trybunał –
podobnie jak NSA – nie jest przekonany co do tego, iż publikowanie
danych podatkowych w sposób i w zakresie dokonywanym przez skarżące spółki wnosił wkład do takiej debaty bądź że było to jego głównym
celem […].

176.
Oparcie się na derogacji zależało od przetwarzania danych prowadzonego „wyłącznie” w celach dziennikarskich. Jak stwierdził zaś NSA, niemal dosłowna publikacja danych podatkowych w Veropörssi, jak katalogów, aczkolwiek podzielonych na różne części i posortowanych przez
gminę, oznaczała ujawnienie całej podstawy kartoteki prowadzonej dla
celów dziennikarskich, i w takich okolicznościach nie było kwestii wyrażania li tylko informacji, opinii czy idei. Chociaż skarżące spółki twierdziły, że publiczne ujawnienie danych podatkowych umożliwiało opinii
publicznej obserwowanie wyników polityki podatkowej – np. różnic
między dochodem a rozwojem bogactwa pomiędzy regionami, zawodami i na podstawie płci – nie wyjaśniły one, w jaki sposób ich czytelnicy
mogliby się zaangażować w tego rodzaju analizy na podstawie surowych
danych, masowo publikowanych w Veropörssi.
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177.
Wreszcie, chociaż informacje mogłyby umożliwić ciekawskim członkom opinii publicznej kategoryzowanie konkretnych jednostek, które nie
są osobami publicznymi, według ich statusu ekonomicznego, można by
to uważać za manifestację publicznej żądzy informacji o życiu prywatnym innych osób i jako takie za formę sensacji czy nawet voyeurism (por.
Coudere and Hachette, pkt 101) […].

179.
Dane publikowane w Veropörssi obejmowały imiona i nazwiska osób,
których roczny dochód podlegający opodatkowaniu przekraczał pewne
granice. Obejmowały również sumę, w zaokrągleniu do 100 euro, ich
zarobionego i niezarobionego dochodu, jak też szczegóły ich podlegających opodatkowaniu dóbr. Publikowane w gazecie, przybierały formę
alfabetycznej listy i były organizowane według gmin i skali dochodów […].

185.
Chociaż Trybunał musi się zgodzić z wyrokiem Izby, że dane nie były
uzyskiwane środkami nielegalnymi, jasne jest, że skarżące spółki prowadziły politykę obejścia normalnych kanałów otwartych dla dziennikarzy
co do pozyskiwania danych podatkowych i – co za tym idzie – kontroli
i zrównoważeń ustanowionych przez władze krajowe dla potrzeb unormowania dostępu i rozpowszechniania […].

189.
Chociaż odnośne dane podatkowe były publicznie dostępne w Finlandii,
mogły one być konsultowane w lokalnych urzędach podatkowych i konsultacja podlegała jasnym warunkom. Kopiowanie takiej informacji było zakazane. Dziennikarze mogli otrzymać dane podatkowe w formie dygitalnej,
ale istniały też warunki odzysku i można było odzyskiwać jedynie niektóre
dane. Dziennikarze musieli sprecyzować, że informacja jest wymagana dla
celów dziennikarskich oraz że nie będzie ona publikowana w formie listy.
Zatem, chociaż informacje dotyczące jednostek były publicznie dostępne,
ich dostępnością rządziły specyficzne normy i gwarancje […].
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195.
Trybunał podkreśla, że gwarancje prawa krajowego były precyzyjnie
wbudowane z racji publicznej dostępności osobistych danych podatkowych, charakteru i celu ustawodawstwa o ochronie danych oraz towarzyszącej derogacji dziennikarskiej. […] władze państwa dysponowały szerokim marginesem oceny przy rozstrzyganiu, jak w niniejszej sprawie
osiągać słuszną równowagę pomiędzy odnośnymi prawami na podstawie
art. 8 i 10 Konwencji. Ponadto, chociaż margines oceny państwa musi się
ograniczać, a korzystanie z niego podlega zewnętrznemu nadzorowi Trybunału, ten ostatni – przy ocenie ogólnej równowagi – może także
uwzględniać fakt, że państwo, raczej wyjątkowo, dokonało wyboru konstytucyjnego i w interesie transparentności zdecydowało się na publiczne
udostępnienie danych podatkowych […].

198.
W świetle powyższego Trybunał uważa, że – przy ocenie okoliczności
sprawy – kompetentne władze krajowe, a w szczególności NSA, należycie
uwzględniały zasady i kryteria ustalone w orzecznictwie Trybunału co
do równoważenia prawa do poszanowania życia prywatnego oraz prawa
do wolności ekspresji. Czyniąc tak, NSA szczególną wagę przywiązywał do
swego stwierdzenia, że publikowanie danych podatkowych – w opisany sposób i w opisanym zakresie – nie przyczynia się do debaty zainteresowania
publicznego oraz że skarżące nie mogą substancjalnie twierdzić, że czyniły to
wyłącznie w celu dziennikarskim w rozumieniu prawa krajowego i prawa
UE. Trybunał nie widzi żadnych powodów, które by wymagały zastępowania
jego poglądem poglądu sądów krajowych i podważania poczynionego przez
nie równoważenia (por. Von Hannover. nr 2, pkt 107; Perinçek, pkt 198).
Zadowala się on tym, że powody te były relewantne i wystarczające dla
wykazania, że zarzucana ingerencja była „konieczna w demokratycznym
społeczeństwie” oraz że władze państwa pozwanego działały w granicach
swojego marginesu oceny w dążeniu do słusznej równowagi między
wchodzącymi w grę kolidującymi interesami.

199.
Trybunał dochodzi zatem do wniosku, że nie doszło do naruszenia art.
10 Konwencji.
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42. Sprawa Euromak Metal Doo pko
Macedonii, sk. 68039/14 – wyrok
z 14 czerwca 2018 r.
29.
Skarżąca spółka zarzucała na podstawie art. 1 Protokołu I, że – mimo
przestrzegania jej własnych obowiązków VAT – władze krajowe pozbawiły
ją jej prawa do odpisu VAT, który zapłaciła za otrzymane towary, ponieważ
jej dostawcy nie wypełnili ich własnych obowiazków sprawozdawczych
VAT. Co więcej, w rezultacie odmowy przyznania wspomnianego odpisu,
skarżacej spółce krzywdząco nakazano zapłacić VAT, który wcześniej
legalnie odpisała, tym razem wraz z odsetkami […].

32.
Trybunał zauważa, że skarżąca spółka istniała w czasie wniesienia
skargi, to jest 16.10.2014 r., oraz że przestała istnieć 2.02.2017 r. Trybunał
odnotowuje dalej, że spółka była interesem rodzinnym pani i pana Pavlovskich, którzy – w czasie wniesienia skargi oraz w czasie wykreślenia jej
z rejestru spółek – byli jedynymi założycielami i jedynymi udziałowcami.
Trybunał zauważa również, że rzekome naruszenie art. 1 Protokołu I
w niniejszej sprawie dotyczy wyceny podatku oraz że postępowanie
podatkowe w pierwszym rzędzie zajmowało się roszczeniem pieniężnym
dotyczącym interesów pieniężnych pani i pana Pavlovskich jako jedynych
udziałowców odnośnej spółki.

33.
Co za tym idzie, Trybunał odnotowuje, że – jeżeli w rozumieniu krajowym zobowiązania i roszczenia skarżącej spółki formalnie wygasły po jej
wykreśleniu z rejestru spółek – spór przed Trybunałem na podstawie
Konwencji pozostaje nierozstrzygnięty, a pani i pan Pavlovski, którzy
wyrazili wolę kontynuowania postępowania przed Trybunałem, mają
prawowity interes w ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy przez Trybunał (por. np. Uniya OOO and belcourt Trading Company v. Russia, wk
z 19.06.2014, pkt 263). Obiekcję rządu należy zatem odrzucić […].
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36.
Trybunał przypomina, po pierwsze, że wtedy, kiedy istnieje szereg
środków krajowych, z których skarżący może skorzystać, osoba ta ma tytuł
do wyboru środka, który zajmuje się jej zasadniczym roszczeniem. Innymi
słowy, gdy skorzystano ze środka, nie jest wymagane korzystanie z drugiego środka, który zasadniczo służy temu samemu celowi (por. np.
Popovski v. Macedonia, 31.10.2013, pkt 80). Co więcej, reguła wyczerpania
środków krajowych zawarta w art. 35 ust. 1 Konwencji musi być stosowania dla odzwierciedlenia praktycznych realiów położenia skarżącego
celem zapewnienia skutecznej ochrony gwarantowanych przez Konwencję praw i wolności (por. Hilal v. the United Kingdom, dec. 8.02.2000).

37.
W niniejszej sprawie Trybunał zauważa, że skarżąca spółka apelowała
przeciwko wycenie podatku, jak również przeciwko decyzjom nakazującym jej płatność dodatkowego podatku, przedstawiała swoje argumenty
przed krajowymi władzami podatkowymi i sądami administracyjnymi
i stwarzała im sposobność zapobieżenia bądź zaradzenia rzekomemu
naruszeniu art. 1 Protokołu I.

38.
Zdaniem Trybunału, skarżąca spółka nie musiała – poza administracyjnym postępowaniem podatkowym – wykorzystywać innych środków
dotyczących tej samej sprawy. Z uwagi na powyższe Trybunał dochodzi
do wniosku, że skarżąca spółka wyczerpała dostępne środki krajowe dotyczące skierowanego do Trybunału zarzutu […].

42.
Trybunał zauważa, że sprawa niniejsza winna być badana na podstawie art. 1 ust. 2 Protokołu I do Konwencji, ponieważ wchodząca w grę
ingerencja w oczywisty sposób miała na celu „zabezpieczenie płatności
podatków”. Trybunał przypomina w tym względzie, że – chociaż państwo
dysponuje w dziedzinie opodatkowania szerokim marginesem oceny –
ingerencja musi zapewniać „słuszną równowagę” między wymaganiami
interesu powszechnego wspólnoty a wymaganiami ochrony praw podsta-
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wowych jednostki (por. Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH, pkt 59–60;
oraz Khodorkovskiy and Lebedev, pkt 870).

43.
Trybunał na wstępie zauważa, że nie ma wątpliwości, iż prawo skarżącej
spółki do domagania się odpisu oznaczało co najmniej „prawowitą ekspektatywę” uzyskania skutecznego korzystania z prawa własnościowego oznaczającego „mienie” w znaczeniu art. 1 ust. 1 (por. Bulves AD, pkt 57). Zauważa
również, że wycena podatku w stosunku do skarżącej spółki stanowiła
ingerencję w jej mienie (por. Khodorkovskiy and Lebedev, pkt 873).

44.
W badanej sprawie Trybunał zauważa, że skarżąca spółka zadeklarowała VAT na wszystkich fakturach, jakie wystawiła. Wypełniła wszystkie
swoje obowiązki VAT, płacąc VAT państwu i uzyskując zwroty na podstawie faktur z jej dostawcami, na których VAT był deklarowany. Wspiera to
fakt, że przez lata skarżąca spółka przedkładała zwroty podatku na rzecz
państwa, które zajmowało się nimi nie zgłaszając żadnych uwag. Wnioski
wyciągnięte w stosunku do dostawców spółki (mianowicie, że nie deklarowali oni ani nie płacili podatków na rzecz państwa) oparte były na
wcześniejszych audytach podatkowych prowadzonych wobec tamtych
spółek, które nie były dostępne spółce skarżącej. Trybunał zatem odnotowuje, że skarżąca spółka nie miała ani nie mogła uzyskać wiedzy o tym,
czy jej dostawcy wypełniali swoje obowiązki VAT; nie zarzucano też jej
uczestnictwa w ich jakiejkolwiek działalności kryminalnej, jeżeli taka
wchodziła w ogóle w grę.

45.
Trybunał odnotowuje, że w sprawie Bulves AD w podobnych okolicznościach stwierdził naruszenie prawa skarżacej spółki do niezakłóconego
korzystania z jej mienia […].

46.
W tych okolicznościach Trybunał stwierdza, że te same względy stosują
się w sprawie niniejszej.
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47.
Trybunał odnotowuje, że jedyną istotną różnicą między sprawą niniejszą
a sprawą Bulves AD jest fakt, że w niniejszej sprawie skarżąca spółka nie uregulowała swych zobowiązań wobec państwa wynikających z zarzucanych
decyzji. W związku z tym Trybunał odnotowuje, że rachunek bankowy skarżącej spółki został zablokowany stosownie do zarzucanych zarządzeń dotyczących wyceny podatków, a ona sama przestała istnieć, co obiektywnie
uniemożliwiało wypełnienie jej zobowiązań na podstawie tych zarządzeń.
W tych okolicznościach – zważywszy, że nie ma wątpliwości co do tego, że
zarzucana wycena podatków godziła w prawa własnościowe skarżącej spółki
– róznica ta nie ma decydujacego znaczenia dla oceny przez Trybunał na
podstawie art. 1 Protokołu I (por. Business Support Centre, pkt 23).

48.
Co więcej, w zakresie, w jakim możliwość wniesienia przez skarżącą
spółkę roszczenia cywilnego przeciwko jej dostawcom, co sugerował rząd,
mogła mieć jakieś znaczenie dla oceny proporcjonalności przez Trybunał
(por. Sulejmani pko Macedonii, wk z 28.04.2016, pkt 41), Trybunał zauważa,
że w kontekście postępowania administracyjnego władze krajowe nigdy
nie sugerowały, że stała przed skarżącą spółką otworem możliwość złagodzenia nałożonego na nią ciężaru finansowego. Rząd w związku z tym nie
wykazał, iżby roszczenie cywilne było w odnośnym czasie skutecznym
i dostępnym środkiem (por. Bulves AFD, pkt 50; oraz mutatis mutandis,
Andonoski v. Macedonia, 17.09.2015, pkt 39). Te same względy znajdują
zastosowanie, jeśli chodzi o możliwość przyłączenia się skarżącej spółki
do postępowania karnego, co sugerował rząd.

49.
Konkludując, rząd nie wysunął żadnego faktu ani argumentu mogącego przekonać Trybunał do osiągnięcia w niniejszej sprawie wniosku
innego niż w sprawie Bulves AD.

50.
Wystarcza to Trybunałowi do wniosku, że doszło do naruszenia art. 1
Protokołu I […].
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Indeks przedmiotowy
Actio popularis
I/9/32;
Art. 6 EKPC – prawo do słusznego/rzetelnego procesu
I/1/19; I/4/28; II/1/81; II/16/50;
– a postępowanie podatkowe
I/1/19; I/4/28, 21; II/17/393, 45–47, op.s. 114/4;
– a sankcje administracyjne
II/12/81;
– ciężar dowodu
I/4/28;
– domniemanie niewinności (art. 6 ust. 2)
I/12/58, 47; II/132/59, 119, op.s. 92;
– gwarancje art. 6 a organy administracyjne
II/12/81;
– kary administracyjne a sankcje karne
II/17/op.s. 114/8–9;
– kary dyscyplinarne
II/17/36, 43;
– kryterium rozsądnego czasu
II/12/59, 90;
– kryterium słusznej i publicznej rozprawy
I/12/58;
– pojęcie „oskarżenia karnego”
I/1/19; I/12/58, 46; II/1/81, 83; II/4/45, 47; II/10/18; II/11/61; II/12/65,
70–71, 79; II/14/68, 106, 130; II/17/29, 43, 45, op.s. 114/5–7, 115/10–11;
– oskarżenie karne a sprawy podatkowe
I/2/21; I/12/58;
–k
 ryteria Engel
II/1/81–83; II/12/65–67, 70–72; II/14/85–86; II/17/30–33, 36, 43;
–k
 walifikacja krajowa przestępstwa
II/1/82; II/4/45; II/12/65–66; II/14/87, 91; II/17/30, 37;
II/21/52, 81; II/31/37;
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– charakter przestępstwa
II/1/82; II/12/65, 68; I/14/86, 91, 103–104, 130;
II/17/31–35, 38;
– charakter i dolegliwość grożącej kary
II/1/82; II/12/65–69; II/14/86, 104, 107–108, 120, 129–130;
II/17/21, 33; II/21/48–49, 52; II/39/41, 56; II/40/103, 106;
– kryteria Bendenoun
II/4/47; II/17/32, 105, 115, op.s. 115/9;
– s topień stygmatyzacji
II/40/133;
– postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne
II/1/55, 81–82; II/14/85, 92, 100–103, 106;
– prawa i obowiązki polityczne
II/10/23;
– prawa oskarżonego
I/2/21;
– prawo do informacji
I/2/21;
– prawo do przedstawicielstwa prawnego
II/14/66, 132, 134;
– prawo do przedstawienia dowodów
I/4/29; II/17/40; II/40/op. pkt 60–64;
– prawo do przygotowania obrony
II/32/2, 18;
– prawo do publicznej rozprawy
I/3/24; I/12/56; II/14/84; II/17/40–44, 47–48,
op.s. 116–117;
– prawo do sądu
II/6/93, 105, 107, 113; II/12/80–83, 88;
– rozstrzygnięcie co do praw i obowiązków cywilnych
I/1/19; I/3/23, 17; I/6/34; I/12/56–57; II/6/93, 96–98, 104–106, 112–
–113;
II/10/23–31; II/12/64, 79; II/17/29, 43; II/29/87;
– sąd z pełną kompetencją
II/12/82;
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Art. 7 EKPC – zakaz retroakcji prawa karnego
I/2/21;
Art. 8 EKPC – prawo do poszanowania prywatności
I/9/28, 32;
– ochrona danych
I/9/41, 43;
– osobiste numery tożsamości
I/9/42;
– przekazywanie informacji podatkowych
I/9/43;
Art. 9 EKPC – prawo do wolności religii
I/6/32, 34, 26; I/7/36, 37; II/26/29–31;
– podatek kościelny
I/6/33; I/7/36–37;
Art. 10 EKPC – prawo do wolności ekspresji/wypowiedzi
II/87/41/49;
Art. 11 EKPC – prawo do wolności zgromadzeń i zrzeszania się
I/6/34;
– a wolność religii
I/6/34;
Art. 12 EKPC – prawo do zawarcia małżeństwa i zalożenia rodziny
I/11/49, 53–54;
– (kościelne) związki małżeńskie a inne
I/11/50, 54;
Art. 13 EKPC – prawo do skutecznego środka prawnego
I/3/26–27; I/12/58;
Art. 14 EKPC – zakaz dyskryminacji
I/3/23, 25; I/11/49, 53–54, 42; II/6/88–92; II/10/33–34; II/19/58, 60;
II/38/67–69, 71;
–d
 yskryminacja pozytywna
II/38/70–73;
–m
 argines oceny
II/19/40; II/38/72–73;
– r odzeństwo a związki małżeńskie
II/19/62–66, op. s. 125;
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– test obiektywnego i rozsądnego usprawiedliwienia
I/3/25; I/11/53, 54; II/6/87–88, 90; II/26/34–36; II/38/69, 98;
– test prawowitego celu
I/3/25; I/11/54; II/12/80; II/13/68; II/23/48;
– test rozsądnego stosunku proporcjonalności
I/3/25–26; I/11/54; II/7/71; II/11/61; II/12/80; II/13/69; II/18/40;
II/20/66; II/23/44; II/25/59; II/28/43–44, 50–54; II/38/69–71, 73, 89;
– w zw. z art. 6 EKPC
II/6/114, 117–119; II/15/1;
– w zw. z art. 8 EKPC
I/11/54;
– w zw. z art. 9 EKPC
II/26/23, 33, 37;
– w zw. z art. 1 Protokołu I
I/4/28–29; I/11/49–50, 54; II/6/81, 84, 87–92, 118; II/19/27,
op. s. 125, 128–129, 132; II/20/72–75; II/26/28, 32; II/27/20;
II/38/43, 75, 95;
Art. 34 EKPC (b.art. 25) – prawo do skargi do ETPC
(wcześniej także do EKomPC)
I/6/35; I/9/41–42; I/10/44; II/16/60;
– polubowne załatwienie
II/15/13–14;
– status „ofiary”
II/7/73;
Art. 35 EKPC (b. art. 25) – warunki dopuszczalności skargi
I/9/41; I/12/58; II/10/19;
– wymagany termin
I/12,58;
Art. 1 Protokołu I do EKPC – ochrona mienia/własności
I/3/23, 25–26; I/10/45–47; II/2/61, 69; II/3/37; II/11/49; II/13/66;
– gwarancje proceduralne
II/28/37, 53;
– interpretacja artykułu
II/19/46; II/20/61; II/23/40; II/28/31; II/33/72;
– margines oceny
II/40/106;

360

Tadeusz Jasudowicz

Indeks przedmiotowy

– nadmierny ciężar
II/18/39–40; II/23/44, 49; II/28/31, 59–60;
– norma I (ust. 1 zd. I): zasada niezakłóconego korzystania ze
swojej własności
I/10/45; II/11/51–52; II/18/33; II/28/32, 34; II/33/78;
– pojęcie mienia/własności
I/10/45–46; II/11/48; II/18/30–32; II/19/59; II/20/53, 57;
II/29/872; II/33/73–74; II/42/43;
– emerytury
II/23/41;
– prawowita ekspektatywa
II/28/33, 59; II/42/43;
– własność prywatna rodziny królewskiej
II/8/61, 64, 91;
– norma II (ust. 1 zd. II): warunki pozbawienia mienia
I/4/28–29; I/5/31; I/6/35; I/8/39; I/10/45–47; II/2/69; II/3/43–45;
II/5/59–52, 66; II/6/58, 66, 79–81, 107–111; II/8/92, 98; II/11/51;
II/20/60; II/28/32–33;
– pojęcie „interesu publicznego”
I/3/25; I/10/46; II/2/61; II/3/43–46; II/6/81–82; II/18/38;
II/23/43; II/28/40, 44–48, 61;
– restitutio in integrum
II/32/20–21;
– zajęcie części socjalnej w spółce
II/33/70, 75–76;
– zajęcie własności
I/5/31; I/8/38–39;
– norma III (ust. 2): kontrola korzystania z własności zgodnie
z interesem powszechnym
I/3/24; I/5/31; I/6/35; I/8/38–39; I/9/41; I/10/46–47; I/11/53, 54;
II/26/60; II/28/32–34, 45; II/29/870;
II/42/42–43;
– pojęcie „interesu powszechnego”
I/3/24, 17; I/5/31; I/10/46; II/2/61, 69; II/3/37, 43; II/5/61, 66;
II/6/79; II/11/52, 55–58; II/13/68–69; II/20/65; II/28/51;
– nadmierny ciężar
I/10/46; II/6/81;
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– oszustwo
I/4/28–29;
– pozwolenia budowlane
II/2/69;
– państwo a podatki
I/4/28; I/11/50; II/17/36;
– pracownicze fundusze inwestycyjne
I/10/46–47;
–warunki ingerencji państwa
– test legalności
II/23/42, 47; II/27/26; II/28/35–43; II/29/869, 873, 875–885;
II/32/20; II/33/77; II/41/98;
– test proporcjonalności
II/20/62; II/28/31, 49, 54–56, 61; II/29/873; II/37/105;
– test słusznej równowagi
II/2/69; II/5/62, 66: II/6/80, 82; II/11/52, 61; II/13/69–70; II/16/59;
II/18/40; II/20/62, 64; II/23/44, 55, 62; II/28/31, 49–50;
II/29/870; II/33/77–81, II/40/124; II/42/42;
Art. 2 Protokołu IV do EKPC – wolność poruszania się
I/8/38–39;
– zakaz opuszczania własnego kraju
I/5/31; I/8/38–39;
Art. 4 Protokołu VII do EKPC – zakaz podwójnego ścigania, sądzenia
i karania
II/9/20–22; II/16/31, 35–36, 45; II/21/47, 121; II/30/202; II/31/26;
II/35/29; II/40/53, 153–154;
– interpretacja artykułu
II/21/58, 98, 107, 110; II/30/220; II/31/46–47; II/34/50, 56, 58;
II/35/41, 47, 50–51; II/36/42, 45; II/37/62–64; II/40/40, 101, 106,
109–110, 117, 122–1243, 128, op. pkt 33–37, 46,75;
– gwarancje proceduralne
II/17/36;
– kary administracyjne
II/4/45–46;
– grzywna a pozbawienie wolności
II/9/30;

362

Tadeusz Jasudowicz

Indeks przedmiotowy

– kryterium „faktów identycznych lub substancjalnie tych samych”
II/21/82; II/30/219, 224–227; II/31/41–42; II/34/52–54; II/35/440–46;
II/36/40–41; II/37/62–63, 68–69, 74; II/39/44–46, 57–58;
II/40/108, 141, op. pkt 36;
– kryterium prawomocnego uniewinnienia bądź skazania
II/21/48, 100, 111; II/30/220; II/31/43; II/34/57, 60–61; II/35/47;
II/36/26, 44; II/37/49, 65–67, 73; II/39/42–45, 58; II/40/126–127,
142, op. pkt 38–39, 69, 71;
– kryterium „tego samego przestępstwa”
II/9/25;
– kryterium „tych samych zasadniczych elementów” przestępstwa
II/9/25–26; II/21/59, 73–77;
– kryterium „wystarczająco ścisłego związku”
II/31/49–52; II/34/52; II/35/53; II/40/113–116, 125–132; 134,
op. pkt 42, 46–47;
– lis pendens
II/34/60;
– nadużycie procesowe
II/16/58;
– obowiązek przerwania drugiego postępowania
II/34/63; II/35/52, 56; II/36/46, 48, 51; II/37/66; II/39/42–45;
II/40/op. pkt 44, 70;
– obowiązki księgowości
II/34/55;
–podejścia do artykułu
II/21/70, 79; II/31/41; II/34/52; II/35/44; II/36/40;
– kryterium tego samego postępowania
II/21/ 71, 78; II/34/59;
– jeden czyn, więcej przestępstw
II/21/72; II/9/25–26; II/16/35;
– postępowanie administracyjne i postępowanie karne
II/9/27, 31;
– postępowanie w trybie nadzoru
II/16/31, 36, 38–46, 55;
– prawo niederogowalne
II/40/106, op. pkt 49, 61;
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– prawomocne uniewinnienie/skazanie
II/16/31, 38, 55;
– przestępstwa drogowe
II/9/27–29; II/17/36;
– res iudicata
II/21/83/85m 97, 107; II/30/222; II/31/43; II/34/56; II/36/42;
II/37/65–67; II/39/45–46; II/40/108;
– wymogi pewności prawnej
II/16/56;
– równoległe zbiory postępowań
II/34/59–63; II/35/52–55; II/36/46–51; II/40/113–115, 121, 129,
146, op. pkt 40, 42, 48;
– wykluczone, gdy służą zwyczajne środki odwoławcze
II/16/37; II/21/108; II/31/44–45, 52; II/34/56; II/35/48; II/36/43–44;
II/37/105–106; II/40/108, op. pkt 44;
– problem środków nadzwyczajnych
II/16/38–39;
– wznowienie postępowania
II/16/45–47; II/34/56;
– wyroki ETPC a wznowienie postępowania
II/16/57;
– zakaz podwojenia karania
II/9/25;
– zakaz podwojenia ścigania i sądzenia/procesu
II/9/25;
– zasada ne bis in idem
II/9/29; II/21/79/117;
– a res iudicata
II/11/56; II/16/37;
– zintegrowany model zbiorów postępowań
II/40/111–113, 120–121, 130–134, 146–153, op. pkt 50–51, 65, 68,
72–73, 79–80;
Interpretacja EKPC
–a
 utonomiczne koncepcje EKPC
II/1/81; II/10/24; I/12/65; II/14/100; II/17/43; II/18/30;
–d
 uch i cel Konwencji
II/17/36;
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– jako dokumentu żywego w świetle dzisiejszych warunków
II/10/26, 30; II/11/47;
– przedmiot i cel Konwencji
II/10/24; II/14/85;
– test praw praktycznych i skutecznych
II/12/83;
– zasada rule of law
II/1/82;
Margines oceny
I/6/35; I/7/37; I/10/45–46; I/11/51, 52; II/3/46; II/5/60; II/6/80, 88;
II/7/63; II/13/69; II/18/38; II/19/op. s. 132; II/20/63; II/28/38, 44, 46,
50, 54; II/29/870;
Nadużycie prawa
I/10/47;
Opodatkowanie
– nowe ustawodawstwo
I/11/53;
– opodatkowanie a własność
I/11/52; II/28/45–46; II/29/871;
– prawo UE
II/28/47; II/40/op. pkt 278/80;
– retroaktywne opodatkowanie
II/28/40–41;
Podatki
– apelacja a wymóg płatności podatku
I/9/42–43; II/12/84, 88;
– bankructwo/upadłość
II/12/88; II/13/67, 68;
– dopłaty podatkowe
II/4/43; II/12/59, 66; II/15/7; II/17/45; II/31/39; II/34/30, 51, 63;
II/35/29; II/36/26;
– dostęp do dokumentów publicznych
I/9/43;
– egzekucja w sprawach podatkowych
II/12/86, 106–109, op. s. 92;
– oszustwo podatkowe
II/40/op. pkt 54, 59;
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– państwo a podatki
II/4/36; II/19, op. s. 127;
– postępowanie podatkowe
II/17/39;
– rejestr zaległości podatkowych
I/9/43;
– rodzaje podatków
– podatek dochodowy
I/4/29; I/11/53; II/20/58;
– podatek od spadków i darowizn
II/19/61, op. s. 128–131; II/26/40, 44–51, II/27/20, 24–29;
– podatek od wartości dodanej (por. VAT)
– podatek od wynagrodzenia za rozłąkę
II/28/23;
– podatek z podziału zysku
I/10/46;
– ulgi podatkowe
I/3/23–24;
– unikanie podatków
I/2/21; I/3/25–26; I/4/28–29; I/5/31; II/17/32; II/29/852;
– upadek spółki a odpowiedzialność podatkowa
II/32/38; II/42/32–33, 47;
– VAT
II/11/46–50; II/17/38; II/18/26, 31; II/20/33, 54–57, 59, 70–71;
II/22/17, 23; II/42/29, 44;
– nadużycie VAT
II/18/38; II/22/24–25; II/42/44;
– zwłoka w wypełnieniu obowiązków VAT
II/18/39;
– wola korporacyjna a jednostka
II/29/877–880;
– względy małżeństwa i rodziny
I/11/52–55;
Prawo krajowe
–z
 godnośc prawa krajowego z EKPC
I/10/45;
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Prawo UE
II/30/229; II/40/118;
– VI Dyrektywa Rady WE
II/11/46–47;
– odpowiedzialność za naruszenie prawa UE
II/11/46, 50, 56–57;
TS UE
II/11/46;
Retroakcja
I/2/21; I/3/24–25; I/6/34; I/11/53; II/1/81;
– retroaktywne ustawodawstwo cywilne
I/3/24; II/6/74, 81, 104, 112;
Testy dopuszczalnej ingerencji
– test legalności
I/5/31–32; I/8/38–39; I/9/41, 43; II/7/54–57; II/16/48;
– test celowości
I/5/31–32; I/11/51;
– test konieczności
I/3/24, 25; I/5/31; I/8/39; I/9/42–43; II/13/70;
– nagląca potrzeba społeczna
II/7/71;
– kryterium proporcjonalności
I/3/24; I/5/31; I/10/46–47; I/11/54;

367

