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Wydarzenia prawne wokó³ integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Mienie i jego ochrona na gruncie orzecznictwa
Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka (cz. II)

VII. Problematyka szczególna niektórych orzeczeñ Trybuna³u
Poni¿ej dokonujê przegl¹du wybranych orzeczeñ Trybuna³u, ze szcze-

gólnym uwzglêdnieniem zagadnieñ uprzednio zaprezentowanych, przy
czym omówienie ka¿dego z nich sk³ada siê z dwu czê�ci: krótkiego opisu
stanu faktycznego oraz najwa¿niejszych stwierdzeñ, pochodz¹cych z uza-
sadnienia.

1. Sprawa Zwierzyñski v. Polska
Orzeczenie to dotyczy wyw³aszczenia przez w³adzê ludow¹ w okresie

powojennym. W latach 90-tych stwierdzono niewa¿no�æ decyzji wy-
w³aszczeniowej z powodu ra¿¹cego naruszenia prawa. W sprawie wyst¹pi³y
liczne komplikacje zwi¹zane z wielo�ci¹ osób powo³uj¹cych siê na swoje
prawa do spadku, co spowodowa³o przewlek³o�æ postêpowania i powo-
³ywanie siê Skarbu Pañstwa na zasiedzenie w³asno�ci gruntów. Trybuna³
orzek³ naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1.

�Wyrok Naczelnego S¹du Administracyjnego z dnia 23 listopada 1993 r.
mia³ skutek przywracaj¹cy ex tunc prawo do w³asno�ci ojca skar¿¹cemu,
które ten ostatni odziedziczy³ na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 1998 r.
uznaj¹cego definitywnie jego zdolno�æ do dziedziczenia. Od czasu decyzji
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Naczelnego S¹du Administracyjnego organy pañstwa opó�nia³y moment
restytucji mienia. Wszystkie dzia³ania wszczynane przez nie same i te, których
by³y inicjatorem, mia³y skutek powoduj¹cy naruszenie prawa skar¿¹cego
do poszanowania jego mienia w rozumieniu drugiego zdania pierwszego
paragrafu art. 1 Protoko³u nr 1� (§ 70 orzeczenia). Trybuna³ jednocze�nie
stwierdzi³, ¿e nie by³o ¿adnego usprawiedliwionego powodu, dla którego
skar¿¹cy znalaz³ siê w takiej sytuacji. Nie by³a zachowana �s³uszna rów-
nowaga� miêdzy dobrem pañstwa a dobrem skar¿¹cego. Ingerencja ta
przekracza³a wiêc ramy przewidziane w art. 1 Protoko³u nr 1.

2. Sprawa Broniowski v. Polska
Orzeczenie to dotyczy roszczeñ o mienie zabu¿añskie. Babka skar-

¿¹cego pozostawi³a na Kresach Wschodnich maj¹tek, który zosta³ przez
w³adze polskie oszacowany. Na poczet kwoty odszkodowania zosta³y za-
liczone op³aty z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów w Polsce (op³aty
stanowi³y 2% rekompensaty, do której uprawniona by³a rodzina skar¿¹-
cego). W dniu 30.01.2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 12.12.2003 r.
o zaliczeniu na poczet ceny sprzeda¿y albo op³at za u¿ytkowanie wie-
czyste nieruchomo�ci Skarbu Pañstwa warto�ci nieruchomo�ci pozosta-
wionych poza obecnymi granicami pañstwa polskiego. Na mocy tej ustawy
zobowi¹zania pañstwa wobec osób, które otrzyma³y ju¿ dotychczas ja-
kiekolwiek odszkodowanie, uznano za wygas³e. Trybuna³ orzek³ jednak,
¿e dosz³o tu do naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1.

W tej sprawie zarzut skar¿¹cego, z którym zgodzi³ siê Trybuna³, polega³
na tym, ¿e �pañstwo, przyznawszy mu uprawnienie do mienia kompen-
sacyjnego, nastêpnie uniemo¿liwi³o mu � poprzez obstrukcjê i bezczyn-
no�æ, zarówno legislacyjn¹ jak i administracyjn¹ i poprzez praktyki
pozaprawne � korzystanie z tego uprawnienia, oraz, ¿e ostatecznie, na
mocy nowego ustawodawstwa zniweczy³o jego interes prawny� (§ 145
orzeczenia). Ingerencja zatem zosta³a stwierdzona, natomiast w dalszej
czê�ci orzeczenia Trybuna³ nie dopatrzy³ siê usprawiedliwienia dla tego
typu dzia³añ i zaniechañ pañstwa, co znalaz³o swój wyraz w stwierdzeniu,
¿e: �pomimo ¿e Trybuna³ zgadza siê, i¿ radykalna reforma systemu
politycznego i ekonomicznego kraju oraz stan finansów pañstwa mog¹
uzasadniaæ surowe ograniczenia odszkodowañ dla zabu¿an, nie znajduje
on jednak w argumentach pañstwa polskiego podstaw do usprawiedli-
wienia w kategoriach art. 1 Protoko³u nr 1 jego nieprzerwanego i trwa-
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j¹cego przez wiele lat uchylania siê od realizacji przys³uguj¹cemu Skar-
¿¹cemu � i tysi¹com innych osób � uprawnienia przyznanego im na mocy
polskiego prawa� (§ 183 orzeczenia).

3. Sprawa Hutten-Czapska v. Polska22
Sprawa dotyczy regulacji wysoko�ci czynszów dla lokatorów, któ-

rych prawo do zajmowania lokali pochodzi³o z okresu przydzia³ów do-
konywanych w drodze decyzji administracyjnych przez organy w³adzy pañ-
stwowej. Pocz¹wszy od orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 2002 r.,
w³a�ciciele mogli podnie�æ czynsze o 3% warto�ci odtworzeniowej lo-
kalu. Trybuna³ w Strasburgu stwierdzi³ naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1.

Zarzut skar¿¹cej, z którym zgodzi³ siê Trybuna³, opiera³ siê na twier-
dzeniu, ¿e zosta³a w praktyce wyw³aszczona, poniewa¿ nie do�æ, ¿e nie
mog³a uzyskaæ czynszu w odpowiedniej wysoko�ci, a wiêc dochodu
z rzeczy, który jej siê nale¿a³, to jeszcze ze wzglêdu na restrykcje zwi¹zane
z wypowiadaniem umów najmu nie mog³a odzyskaæ w³asno�ci i korzy-
staæ z jej przedmiotu (§ 139). W orzeczeniu tym Trybuna³ stwierdza, ¿e
podstawowe zasady, jakie wyp³ywaj¹ z art. 1. Protoko³u nr 1 w przy-
padku stwierdzenia ingerencji, nakazuj¹ zbadanie, czy ingerencja by³a oparta
na przepisach prawa, czy warunkowana uprawnionym celem i czy za-
chowano �s³uszn¹ równowagê� miêdzy interesem jednostki a interesem
ogó³u. W § 155 orzeczenia Trybuna³ stwierdzi³, ¿e dzia³ania pañstwa mia³y
podstawy prawne, istnia³ tak¿e szczególnego rodzaju interes spo³eczny
w regulowaniu wysoko�ci czynszu (§ 160 wyroku), natomiast nie by³o
zachowanej s³usznej równowagi w ingerencji (§ 176 orzeczenia) w prawo
w³asno�ci skar¿¹cej. W konkluzji wiêc Trybuna³ wyra�nie podkre�li³, ¿e
dosz³o do zbyt du¿ego obci¹¿enia skar¿¹cej, co usprawiedliwia jej ¿¹danie.

4. Sprawa Sporrong i Lönnroth v. Szwecji23
Skar¿¹cy posiadali nieruchomo�æ w centrum Sztokholmu. Wobec planów

inwestycji drogowych w mie�cie orzeczono zakaz budowy i wydano ze-
zwolenie na tzw. strefowe wyw³aszczenie, które jednak nie zosta³o prze-
prowadzone.

22 Sprawa Hutten-Czapska v. Polska, skarga nr 35014/97, orzeczenie z dnia
22.02.2005 r.
23 Sprawa Sporrong i Lönnroth przeciwko Szwecji, orzeczenie z dnia 23.09.1982 r.
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W orzeczeniu tym Trybuna³ stwierdzi³, ¿e choæ prawo w³asno�ci
skar¿¹cych nie zosta³o z formalnego punktu widzenia naruszone, to jednak
przez fakt wprowadzenia wieloletniego zakazu budowy zniweczono
mo¿liwo�æ swobodnego korzystania z mienia. Fakt dopuszczenia mo¿-
liwo�ci wyw³aszczenia wprowadzi³ d³ugotrwa³y stan niepewno�ci (§ 60
orzeczenia). By³a to zatem niew¹tpliwie ingerencja w prawo w³asno�ci.
Na pytanie jednak, czy by³a ona uprawniona w �wietle art. 1 Protoko³u
nr 1, odpowied� Trybuna³u by³a przecz¹ca. Co prawda, w sferze do-
tycz¹cej planowania rozwoju wielkich miast nale¿y pañstwu zapewniæ
du¿y margines swobody w regulowaniu prawa w³asno�ci, ale kumula-
tywne zastosowanie restrykcyjnych �rodków, o których mowa w tej spra-
wie, spowodowa³o, ¿e równowaga miêdzy interesem pañstwa a jednostki
zosta³a zachwiana.

5. Sprawa Allan Jacobsson v. Szwecja24
Skar¿¹cy naby³ nieruchomo�æ w Rönninge w gminie Salem. Grunt

by³ objêty planem zagospodarowania przestrzennego z 1938 r., na pod-
stawie którego zabudowa gruntu o powierzchni mniejszej ni¿ 1.500 m2
wymaga doprowadzenia mediów (wody, kanalizacji). Zgodnie z planem
strefowym, grunt by³ przeznaczony na cele publiczne, g³ównie tereny
zielone. Obowi¹zywa³ zakaz zabudowy.

W tej sprawie, niezale¿nie od podobnego stanu faktycznego, jak w spra-
wie omawianej powy¿ej, Trybuna³ mimo stwierdzenia ingerencji w prawo
w³asno�ci przez fakt wprowadzenia zakazu budowy, nie dopatrzy³ siê
naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1. Sta³o siê tak dlatego, ¿e dzia³ania w³adz
w rejonie trudnym dla planowania przestrzennego by³y proporcjonalne.
Nie by³o zatem nadmiernej ingerencji. Poza tym Trybuna³ jeszcze raz
podkre�li³, ¿e w³adze korzystaj¹ tutaj z szerokiego marginesu swobody.
W sprawie tej nie by³o równie¿ zagro¿enia wyw³aszczeniem i nie by³o
¿adnych ograniczeñ w podziale nieruchomo�ci (§ 61-63 orzeczenia).

6. Sprawa James v. Wielka Brytania
Orzeczenie to dotyczy realizacji przez dzier¿awców, wynikaj¹cego ze

specjalnej ustawy, prawa nabycia w³asno�ci po z góry okre�lonej cenie,

24 Sprawa Allan Jacobsson v. Szwecja, skarga nr 10842/84, orzeczenie z dnia
25.10.1990 r.
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w przypadku gdy dla dzier¿awcy budynek stanowi³ miejsce zamieszkania,
a umowa by³a d³ugoterminowa i trwa³a co najmniej 21 lat. Cena odpo-
wiada³a w przybli¿eniu warto�ci rynkowej samego gruntu. Skar¿¹cy twier-
dzi³, ¿e przymusowa sprzeda¿ ipso facto narusza art. 1 Protoko³u nr 1.
Ustawa wesz³a w ¿ycie ju¿ po zawarciu umów dzier¿awy. Trybuna³ stwier-
dzi³, ¿e nie dosz³o do naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1.

W tej sprawie, mimo jednoznacznego przyjêcia, ¿e ingerencja w prawa
skar¿¹cego mia³a miejsce Trybuna³ nie stwierdzi³ naruszenia art. 1. Pro-
toko³u nr 1. Pozbawienie w³asno�ci mo¿e bowiem mieæ miejsce wów-
czas, gdy nastêpuje w celach socjalnych, ekonomicznych czy innych,
nawet je�li spo³eczno�æ jako taka nie bêdzie bezpo�rednio korzystaæ
z odebranego mienia (§ 45 orzeczenia). Przy okazji tej sprawy zaj¹³ siê
wyk³adni¹ wyra¿enia interes publiczny. Mo¿na pojêcie to rozumieæ w¹sko
i szeroko. W pierwszym ujêciu, pozbawienie w³asno�ci na rzecz osoby
prywatnej dla jej osobistego u¿ytku nigdy nie mo¿e byæ uznane za wy-
w³aszczenie w interesie publicznym (§ 39 orzeczenia), a w takim zna-
czeniu pos³ugiwali siê pojêciem interes publiczny skar¿¹cy. W drugim
znaczeniu natomiast, takie dzia³anie mo¿e byæ uznane za dokonane w in-
teresie publicznym, je�li prowadzi do umocnienia sprawiedliwo�ci spo-
³ecznej, w szczególno�ci, je�li polega na transferze w³asno�ci miêdzy
ró¿nymi osobami prywatnymi. Reasumuj¹c, Trybuna³ stwierdzi³, ¿e
pozbawienie mienia dokonane zosta³o w interesie publicznym w szerokim
znaczeniu.

7. Sprawa Lightgow v. Wielka Brytania25
Skar¿¹cy zostali wyw³aszczeni zgodnie z przepisami ustawy z 1977 r.

o przemy�le lotniczym i stoczniowym. Nie kwestionuj¹c zasadno�ci i pra-
wid³owo�ci nacjonalizacji, twierdzili, ¿e wysoko�æ odszkodowania jest,
oczywi�cie, niewspó³mierna do poniesionych szkód.

Nast¹pi³a tu ingerencja w prawo w³asno�ci i co do tej kwestii nie by³o
sporu (§ 107 orzeczenia). Wyw³aszczenie jednak bez odszkodowania mo¿na
uznaæ za usprawiedliwione tylko w wyj¹tkowych przypadkach. Zbyt niskie
odszkodowanie bêdzie uzasadnia³o tezê, ¿e dosz³o do nadmiernej ingeren-
cji, nieusprawiedliwionej w �wietle art. 1 Protoko³u nr 1. Jednak¿e kryteria

25 Sprawa Lightgow v. Wielka Brytania, skargi nr 9262/81, 9265/81, 9266/81, 9313/
81, 9405/81, orzeczenie z dnia 08.07.1986 r
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obliczania odszkodowania przy nacjonalizacji mog¹ siê ró¿niæ od kryte-
riów stosowanych w innych przypadkach wyw³aszczenia. Margines
swobody pañstwa jest tutaj szeroki (§ 121 i 122 orzeczenia). Z tego
powodu Trybuna³ stwierdzi³, ¿e nie by³o naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1.

8. Sprawa AGOSI v. Wielka Brytania26
X i Y zakupili drogocenne monety (krugerandy) od spó³ki AGOSI,

p³ac¹c czekiem trasowanym na Bank Angielski, który nie zosta³ hono-
rowany. W umowie zastrze¿ono w³asno�æ monet dla spó³ki do czasu
zap³aty pe³nej ceny. X i Y próbowali przemyciæ monety do Wielkiej Brytanii,
ale zostali ujêci na granicy. Monety zosta³y skonfiskowane. Spó³ka, jako
prawowity w³a�ciciel, domaga³a siê ich wydania.

Skonfiskowanie monet stanowi³o ingerencjê w prawo w³asno�ci. Je�li
w³a�ciciel swoim zachowaniem nie przyczyni³ siê do konfiskaty, to jego
prawo winno byæ w innych pañstwach respektowane. Rz¹d brytyjski
podnosi³ jednak, ¿e skar¿¹cy móg³ lepiej zabezpieczyæ siê przed ewen-
tualn¹ konfiskat¹, np. nie wydawaæ rzeczy X i Y, nakazaæ ustanowienie
stosownego zabezpieczenia itp. Trybuna³ jednak stwierdzi³, ¿e zastrze¿e-
nie prawa w³asno�ci by³o wystarczaj¹cym �rodkiem zabezpieczaj¹cym.
Nie naruszono jednak art. 1 Protoko³u nr 1 dlatego, ¿e w sprawie za-
pewniono w³a�ciwe mechanizmy kontroli s¹dowej, aby chroniæ interes
w³a�ciciela, przez co nie dosz³o do naruszenia wymogów z akapitu drugiego
art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 59-60 oraz § 62 orzeczenia).

9. Sprawa Air Canada v. Wielka Brytania27
Na lotnisku Heathrow wyl¹dowa³ samolot pasa¿erki linii Air Canada,

wart 60 mln funtów, a na jego pok³adzie znaleziono nieoznakowany kon-
tener z konopiami indyjskimi. Organy celne zajê³y samolot, a po zap³acie
grzywny w wys. 50 tys. £ zwolni³y go spod zajêcia. S¹d I instancji
stwierdzi³, ¿e samolot nie móg³ byæ przedmiotem zajêcia przez organy
celne, poniewa¿ dzia³aj¹cy w dobrej wierze przewo�nik nie mo¿e ponosiæ
ryzyka zajêcia jego warto�ciowego samolotu z powodu przewozu nie-
legalnych, ukrytych towarów przez pasa¿erów. Przewo�nik nie ma

26 Sprawa AGOSI v. Wielka Brytania, skarga nr 9118/80, orzeczenie z dnia 24.10.1986 r.
27 Sprawa Air Canada v. Wielka Brytania, skarga nr 18465/91, orzeczenie z dnia

05.05.1995 r.
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obowi¹zku i prawa badaæ zawarto�ci kontenerów towarowych. S¹d
apelacyjny nie zgodzi³ siê jednak z s¹dem I instancji i orzek³, ¿e organy
celne mog³y zaj¹æ samolot, poniewa¿ wol¹ Parlamentu by³o przyznanie
takich uprawnieñ urzêdom celnym.

Przed Trybuna³em nie kwestionowano, ¿e dosz³o do ingerencji w pra-
wo w³asno�ci. Dzia³ania organów celnych powinny byæ jednak zakwa-
lifikowane jako zgodne z interesem powszechnym w zwalczaniu handlu
narkotykami. Trybuna³ stwierdzi³ wiêc, ¿e dzia³ania w³adz by³y propor-
cjonalne do chronionego interesu publicznego (zapobieganie przemytowi
narkotyków) i nie stwierdzi³ naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 42-45
orzeczenia).

10. Sprawa Trzy Towarzystwa Budowlane v. Wielka Brytania
Problem dotyczy³ wej�cia w ¿ycie nowych przepisów podatkowych,

które zmienia³y zasady opodatkowania odsetek od �rodków zgromadzo-
nych w towarzystwach budowlanych. Towarzystwo jest swego rodzaju
instytucj¹ kredytow¹. Cz³onkowie dziel¹ siê na dwie zasadnicze grupy:
inwestorów, którzy wnosz¹ wk³ady (swoje oszczêdno�ci) i oczekuj¹
w zamian odsetek, oraz po¿yczkobiorców, którzy zaci¹gaj¹ po¿yczki
w towarzystwie i s¹ obowi¹zani m.in. pokryæ koszty wyp³aty odsetek
inwestorom. Nowe przepisy rangi ustawy nie posiada³y stosownych norm
przej�ciowych i organy rz¹dowe wyda³y rozporz¹dzenia maj¹ce na celu
wype³nienie tej luki. Legalno�æ poczynañ w³adz zosta³a zakwestionowana,
ale mimo stwierdzenia niezgodno�ci z prawem przepisów wydanych przez
rz¹d, Parlament uchwali³ nastêpnie akt o randze ustawy, który z moc¹
wsteczn¹ sprawê uregulowa³. Po stwierdzeniu nielegalno�ci dzia³añ w³adz,
objawiaj¹cej siê wydaniem regulacji intertemporalnych w rozporz¹dzeniu
zamiast w ustawie, towarzystwa mog³y ¿¹daæ zwrotu zap³aconego podatku
za okres przej�ciowy, a wobec wej�cia w ¿ycie nowej ustawy zosta³y po-
zbawione tej mo¿liwo�ci. Trybuna³ nie dopatrzy³ siê naruszenia art. 1
Protoko³u nr 1.

Wej�cie w ¿ycie retroaktywnych przepisów ustawy finansowej sta-
nowi³o ingerencje w korzystanie z prawa do ¿¹dania zwrotu zap³aconego
podatku za okres luki (luka powstawa³a w zwi¹zku z tym, ¿e ka¿de
towarzystwo mia³o inaczej ustalony rok podatkowy, a nowe przepisy wesz³y
w ¿ycie w pewien czas po zakoñczeniu lat podatkowych). Nie zosta³a
jednak zachwiana równowaga miêdzy wymaganiami ochrony interesu
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ogólnego, wyra¿aj¹cego siê w zabezpieczeniu p³acenia przez obywateli
podatków, a ochron¹ fundamentalnych praw jednostki. Pañstwo dyspo-
nuje szerokim marginesem swobody w kszta³towaniu swojej polityki
podatkowej (§ 83 orzeczenia).

11. Sprawa Marckx v. Belgia
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e ró¿nicowanie praw do dziedziczenia dzieci

ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich stanowi naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1
w powi¹zaniu z art. 14 Konwencji Praw Cz³owieka (dalej Konwencji).
Nie ma ¿adnego wy¿szego celu spo³ecznego, który uzasadnia³by takie
rozbie¿no�ci (§ 65 orzeczenia).

12. Sprawa Pressos Compania Naviera v. Belgia
W tej sprawie problem dotyczy³ odpowiedzialno�ci za szkody zwi¹-

zane z nieprawid³owym wykonywaniem pilota¿u statków morskich
w zatoce Scheldt. S¹d kasacyjny uchwa³¹ z 1983 r. wprowadzi³ now¹
wyk³adnie przepisów: pilot nie jest tylko pomocnikiem kapitana statku
i odpowiada za swoje niedbalstwo. Nowelizacj¹ z 1988 r. wprowadzono
jednak w ustawie z 1967 r. o pilota¿u statków morskich postanowienie,
moc¹ którego wy³¹czono odpowiedzialno�æ pilotów i przedsiêbiorstw
pilota¿owych. Przepis dzia³a³ ex tunc (30 lat wstecz). Skar¿¹cy przewi-
dywali po orzeczeniu s¹du kasacyjnego z 1983 r., ¿e uzyskaj¹ odszko-
dowania za ewentualne b³êdy pilotów, tymczasem po 5 latach wydano
przepisy z moc¹ wsteczn¹, które wy³¹cza³y mo¿liwo�æ dochodzenia
odszkodowañ. Trybuna³ stwierdzi³ naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1.

W wyniku wej�cia w ¿ycie nowej ustawy, nast¹pi³a ingerencja w ko-
rzystanie z praw do ¿¹dania odszkodowañ, których dotychczas mo¿na
by³o dochodziæ. Sama ingerencja, zdaniem Trybuna³u, mog³a zostaæ uznana
za usprawiedliwion¹, je�li przyj¹æ, ¿e istnia³ interes publiczny uzasadnia-
j¹cy j¹. Takim interesem mia³y byæ potrzeby finansowe pañstwa i potrzeba
dostosowania regulacji prawnych do ustawodawstwa holenderskiego. Nie
mo¿na jednak uznaæ, ¿e ingerencja by³a usprawiedliwiona wobec faktu,
¿e przepisy nowej ustawy powa¿nie naruszy³y fundamentaln¹ zasadê lex
retro non agit, st¹d te¿ naruszono art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 43 orzeczenia).

13. Sprawa Gasus Dosier v. Holandia
W sprawie tej Gasus Dosier zawar³ umowê sprzeda¿y maszyny do

mieszania betonu i zastrzeg³ sobie jej w³asno�æ do czasu zap³aty ca³ej
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nale¿no�ci przez nabywcê, a ponadto dla spraw zagranicznych (Auslands-
geschäfte) przewidziano jako w³a�ciwe prawo niemieckie. Skar¿¹cy uzyska³
jedynie 1/6 nale¿no�ci, ale rozpocz¹³ instalacjê maszyny w siedzibie na-
bywcy. Urz¹d podatkowy zaj¹³ jednak mienie ruchome nabywcy, jako ¿e
zalega³ on z zap³at¹ podatku. Nastêpnie dokonano sprzeda¿y maszyny.
Trybuna³ nie stwierdzi³ naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1.

W sprawie dosz³o do naruszenia prawa w³asno�ci. Ingerencja wyni-
ka³a z zastosowania przez organy podatkowe zajêcia wszystkich rzeczy
do tego siê nadaj¹cych, a pozostaj¹cych we w³adaniu d³u¿nika. Organy
podatkowe, maj¹c szerokie kompetencje do zajmowania rzeczy nawet nie
nale¿¹cych do d³u¿nika, czyni¹ to w interesie publicznym. Terminowe
wywi¹zywanie siê z zobowi¹zañ podatkowych i zapewnienie z tego tytu³u
odpowiednich wp³ywów w bud¿ecie pañstwowym stanowi niew¹tpliwie
uprawniony interes publiczny. Na pytanie, czy zosta³a zachowana �s³usz-
na równowaga� miêdzy interesem ogó³u a prawami jednostki, Trybuna³
odpowiedzia³ twierdz¹co, m.in. dlatego, ¿e skar¿¹cy, zdaj¹c sobie sprawê
z ryzyka transakcji, zastrzeg³ sobie prawo w³asno�ci (zna³ rygorystyczne
przepisy). Zawsze mo¿na by³o wyst¹piæ na drogê s¹dow¹ celem zbadania
legalno�ci dzia³añ organów podatkowych, co w tej sprawie nie mia³o
miejsca. Nie mia³a miejsca równie¿ arbitralna konfiskata, st¹d te¿ art. 1
Protoko³u nr 1 nie zosta³ naruszony (§ 66 orzeczenia).

14. Sprawa Beyeler v. W³ochy
Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego naby³o, wykonuj¹c prawo

pierwokupu w 1988 r., obraz po cenie znacznie ni¿szej od warto�ci
rynkowej. W³adze niesprawiedliwie siê wzbogaci³y, wykorzystuj¹c istnie-
j¹c¹ przez d³ugi okres niepewno�æ, do której w du¿ym stopniu siê przy-
czyni³y. Nawet bez wzglêdu na obywatelstwo skar¿¹cego, takie wzbo-
gacenie nie pozwala³o zachowaæ równowagi interesów. Nast¹pi³o naruszenie
art. 1. Protoko³u nr 1 (§ 114 orzeczenia). Rz¹d nie wyja�ni³ przekonuj¹co,
dlaczego organy administracji nie dzia³a³y w 1983 r. (kiedy powziê³y
wiadomo�æ o mo¿liwo�ci wykonania prawa pierwokupu) w taki sam
sposób jak w 1988 r. Tak wiêc podjêcie represyjnych dzia³añ z uzasad-
nieniem, ¿e skar¿¹cy z³o¿y³ niepe³n¹ deklaracjê (o czym w³adze wiedzia³y
od prawie piêciu lat) z trudem daje siê usprawiedliwiæ. Gdy wchodzi
w grê ogólnie wa¿ny problem, do w³adz publicznych nale¿y podjêcie
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stosownych czynno�ci w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób i z
jak najwiêksz¹ konsekwencj¹ (§ 113 orzeczenia).

15. Sprawa Raimondo v. W³ochy28
Przeciwko skar¿¹cemu, podejrzanemu o przynale¿no�æ mafijn¹,

wszczêto postêpowanie karne i zastosowano szereg �rodków zapobie-
gawczych, w tym zajêcie nieruchomo�ci. Zosta³ on jednak uniewinniony,
ale w³adze ponad pó³ roku zwleka³y ze zwrotem zajêtego mienia.

Zajêcie mienia, w zwi¹zku z zastosowaniem �rodka zapobiegawczego
w postêpowaniu karnym, nie stanowi pozbawienia mienia, tylko uregu-
lowanie sposobu korzystania (§ 27 orzeczenia). Niew¹tpliwie, interes po-
wszechny wymaga, aby mienie, co do którego istnieje uzasadnione po-
dejrzenie, ¿e pochodzi z przestêpstwa, by³o zajmowane przez w³a�ciwie
organy pañstwa, a nastêpnie ewentualnie konfiskowane. O ile nie by³o
przekroczenia przez pañstwo szerokiego marginesu swobody w regulo-
waniu korzystania z prawa w³asno�ci w wypadku zajêcia mienia, o tyle
zw³oka w wydaniu zajêtego mienia, mimo uniewinniaj¹cego, prawomoc-
nego orzeczenia stanowi nadmiern¹ ingerencje w prawo w³asno�ci i narusza
art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 36 orzeczenia).

16. Sprawa Spadea i Scalabrino v. W³ochy oraz Scollo v. W³ochy29
W pierwszej sprawie skar¿¹cy nabyli mieszkania, w których na pod-

stawie umowy najmu zamieszkiwa³y starsze osoby. Umowy by³y suk-
cesywnie przed³u¿ane, a czynsz regulowany na podstawie przepisów
o ochronie najemców. Skar¿¹cy wypowiedzieli je przed w³a�ciwym s¹-
dem, ale wobec trudnej sytuacji mieszkaniowej przepisami rangi ustawy
wy³¹czano mo¿liwo�æ eksmisji najemców w tej i podobnych sprawach.
Trybuna³ nie stwierdzi³ naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1.

W sprawie nie dosz³o do wyw³aszczenia, ingerencja przybra³a postaæ
regulowania sposobu korzystania z mienia (§ 28 orzeczenia). Cel by³
donios³y, poniewa¿ dotyczy³ gospodarki mieszkaniowej w okresie trud-
nym dla pañstwa w³oskiego (migracje do niektórych uprzemys³owionych
miast i ograniczone mo¿liwo�ci w budowie nowych mieszkañ). Gdyby
pañstwo nie ingerowa³o w korzystanie z lokali mieszkalnych na podstawie
28 Sprawa Raimondo v. W³ochy, skarga nr 12954/87, orzeczenie z dnia 22.02.1994 r.
29 Sprawa Spadea i Scalabrino v. W³ochy, skarga nr 12868/87, orzeczenie z dnia

28.09.1995 r. oraz Scollo v. W³ochy, skarga 19133/91, orzeczenie z dnia 28.09.1995 r.
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umów najmu, mog³o doj�æ do napiêæ spo³ecznych, poniewa¿ znaczna
liczba tych umów mia³a byæ rozwi¹zana w do�æ krótkim przedziale
czasowym (lata 1982-83 � § 31, a tak¿e 32 orzeczenia). Trybuna³ zatem
uzna³, ¿e ze wzglêdu na szczególn¹ donios³o�æ celu, dla którego ingerencja
mia³a miejsce, nie naruszono art. 1 Protoko³u nr 1.

W drugiej sprawie stan faktyczny by³ analogiczny, z tym zastrze¿eniem,
¿e skar¿¹cy by³ osob¹ pilnie potrzebuj¹c¹ mieszkania. Mia³ 71% uszczerbku
na zdrowiu i by³ niezdolny do pracy. Okoliczno�ci te uzasadnia³y natych-
miastow¹ eksmisjê przez policjê najemcy zajmuj¹cego mieszkanie skar-
¿¹cego, ale ta nie zosta³a przeprowadzona.

W sprawie, mimo podobnego stanu faktycznego, Trybuna³ orzek³ na-
ruszenie art. 1 Protoko³u nr 1, poniewa¿ w tym przypadku ingerencja nie
mie�ci³a siê w ramach zakre�lonych przez ten przepis. Skar¿¹cy spe³nia³
wymagania stawiane przez przepisy prawa krajowego dla natychmiasto-
wego wypowiedzenia umowy najmu i eksmitowania najemcy z lokalu (§ 40
orzeczenia).

17. Sprawa Zubani v. W³ochy30
Sprawa dotyczy wyw³aszczenia rodziny Zubani, dokonanej w interesie

publicznym, którym by³o przeznaczenie gruntów do zabudowy socjalnej.
Odszkodowanie zosta³o wyp³acone. S¹d administracyjny uchyli³ jednak
decyzje o wyw³aszczeniu.

W tej sprawie ingerencja przybra³a postaæ pozbawienia w³asno�ci. Jest
ona dopuszczalna, gdy istnieje interes publiczny zas³uguj¹cy na ochronê
i zostaje zachowana �s³uszna równowaga� miêdzy interesem ogó³u a in-
teresem jednostki. Co prawda, w sprawie ustalono wymiar odszkodo-
wania na do�æ wysokim poziomie, ale toczy³a siê ona ponad osiem lat.
D³ugotrwa³e postêpowanie mo¿e prowadziæ do naruszenia art. 1 Proto-
ko³u nr 1, niezale¿nie od ewentualnego pogwa³cenia art. 6 Konwencji.
Poza tym skar¿¹cy nie bêd¹ mogli prowadziæ na czê�ci gruntów, które
im zwrócono (tzn. na gruntach, które nie by³y zabudowane), dawnej
dzia³alno�ci, poniewa¿ przeprowadzono przez nie drogê (§ 49-50), st¹d
te¿ naruszono art. 1 Protoko³u nr 1.

30 Sprawa Zubani v. W³ochy, skarga 14025/88, orzeczenie z dnia 07.08.1996 r.
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18. Sprawa Belvedere v. W³ochy31
Skar¿¹cy by³ w³a�cicielem malowniczo po³o¿onego hotelu w Monte

Argentario oraz pasa ziemi, który dawa³ dostêp go�ciom hotelowym do
morza. W³adze lokalne uchwali³y jednak plan zagospodarowania, zgodnie
z którym przez pas tej ziemi mia³a przebiegaæ droga. S¹d administracyjny
uchyli³ wszystkie decyzje, ale mimo to w³adze zajê³y grunty i rozpoczê³y
prace ziemne. Po kilkunastu miesi¹cach skar¿¹cy wyst¹pi³ ponownie do
s¹du administracyjnego o wykonanie poprzedniego orzeczenia. S¹d jed-
nak oddali³ skargê, a opar³ siê na niemaj¹cej wsparcia prawnego, a wy-
pracowanej przez orzecznictwo regule, tzw. occupazione acquisitiva, tzn.
domniemanego lub konstruktywnego wyw³aszczenia, argumentuj¹c, ¿e
w³adze miejskie zakoñczy³y ju¿ prace budowlane. Trybuna³ orzek³ naru-
szenie art. 1 Protoko³u nr 1.

Wykorzystuj¹c instytucjê domniemanego wyw³aszczenia odebrano
skar¿¹cemu mo¿liwo�æ odzyskania dzia³ki. W rezultacie nast¹pi³o pozba-
wienie mienia w rozumieniu drugiego zdania pierwszego akapitu art. 1
Protoko³u nr 1. Oparcie siê na wypracowanej przez orzecznictwo regule,
tzw. occupazione acquisitiva, stanowi arbitralne, niemaj¹ce podstawy
prawnej naruszenie w³asno�ci. Trybuna³ wobec powy¿szego nie bada³
nawet, czy zachowano odpowiednie proporcje w ingerencji. Naruszono
art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 59 i 62 orzeczenia).

19. Sprawa Iatridis v. Grecja
W sprawie tej okre�lone osoby odziedziczy³y maj¹tek Karras, ale jego

czê�æ mia³a sporny status prawny. Toczy³ siê spór o w³asno�æ miêdzy
pañstwem a spadkodawc¹. Spadkodawca po uzyskaniu pozwoleñ wybu-
dowa³ kino bez zadaszenia, m.in. na czê�ci spornej gruntu. Spadkobiercy
wydzier¿awili kino skar¿¹cemu. W sprawie dosz³o do eksmisji skar¿¹-
cego, ale nakaz zosta³ nastêpnie uchylony przez s¹d (jako ¿e sprawa o w³a-
sno�æ by³a w toku). W sprawie tej nie przyznano odszkodowania i nie
zwrócono gruntów. Trybuna³ orzek³ o naruszeniu art. 1 Protoko³u nr 1.

Dosz³o do ingerencji w prawa maj¹tkowe skar¿¹cego, poniewa¿,
prowadz¹c kino przez jedena�cie lat na podstawie wa¿nej umowy dzier-
¿awy, bez jakichkolwiek dzia³añ w³adz zmierzaj¹cych do odzyskania
gruntów wyrobi³ sobie w tym czasie klientelê, która jako taka mia³a warto�æ
31 Sprawa Belvedere v. W³ochy, skarga nr 31524/96, orzeczenie z dnia 30.05.2000 r.
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maj¹tkow¹. Poza tym sam fakt naruszenia spokojnego posiadania, wy-
nikaj¹cego z wa¿nej i niekwestionowanej umowy dzier¿awy, stanowi³by
ingerencje w prawa maj¹tkowe. Eksmisja mia³a pocz¹tkowo podsta-
wê prawn¹, ale j¹ utraci³a przez fakt wydania przez s¹d wyroku o uchy-
leniu decyzji przewiduj¹cej obowi¹zek wydania nieruchomo�ci. Po uchy-
leniu decyzji posiadanie gruntów przez w³adze greckie by³o oczywistym
naruszeniem prawa greckiego, a tym samym art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 56-
57 orzeczenia).

20. Sprawa Papamichalopoulos v. Grecja32
Skar¿¹cy by³ w³a�cicielem gruntu niedaleko Maratonu. Po objêciu w³adzy

przez juntê wojskow¹ grunty zosta³y skonfiskowane i przekazane Mary-
narce Wojennej, mimo orzeczenia s¹du nakazuj¹cego zwrot ziem skar¿¹-
cym. Marynarka rozpoczê³a budowê portu. Po upadku dyktatury w 1974 r.
s¹dy orzek³y zwrot gruntów w³a�cicielom. Mimo to nie uda³o siê skar¿¹-
cym odzyskaæ gruntów, poniewa¿ dowódca bazy otrzyma³ rozkaz, by nie
zezwoliæ na egzekucje komornicz¹. Minister Obrony poinformowa³ skar-
¿¹cych, ¿e prace budowlane s¹ ju¿ tak daleko posuniête, ¿e nie wchodzi
w rachubê zwrot gruntów w tym miejscu, ale rz¹d postara siê znale�æ
ziemiê w innym regionie. Trybuna³ orzek³ o naruszeniu art. 1 Protoko³u nr 1.

W sprawie nast¹pi³o pozbawienie skar¿¹cego prawa w³asno�ci. Mia³a
tu miejsce tzw. sytuacja ci¹g³a, czyli zgodnie z przyjêtym stanowiskiem
Trybuna³u � trwaj¹ce wiele lat wyw³aszczenie. Zastosowanie tej koncepcji
by³o potrzebne, poniewa¿ w czasie rz¹dów junty wojskowej Grecja wy-
powiedzia³a Konwencjê wraz z protoko³ami dodatkowymi. Dziêki przy-
jêciu, ¿e stan pozbawienia mienia trwa³ tak¿e w chwili ponownej raty-
fikacji, mo¿liwe by³o rozstrzygniêcie korzystne dla skar¿¹cego (§ 40
orzeczenia). Z formalnego punktu widzenia do wyw³aszczenia nie dosz³o,
ale mia³o miejsce tzw. faktyczne wyw³aszczenie. Skar¿¹cy nie mogli do-
prowadziæ do restytucji mienia, a poza tym nie mogli nim rozporz¹dzaæ.
Trybuna³ nie znalaz³ ¿adnego usprawiedliwienia dla takiego stanu rzeczy
(§ 45 orzeczenia).

32 Sprawa Papamichalopoulos v. Grecja, skarga nr 14556/89, orzeczenie z dnia
24.06.1993 r.
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21. Sprawa �w. Zakony v. Grecja33
Zakony za³o¿one w wiekach �rednich (IX-XIII w.) zgromadzi³y rozleg³e

maj¹tki na terytorium obecnej Grecji. Rola zakonów by³a kolosalna. Sta-
nowi³y centrum kultury, nauki i opieki socjalnej. Pañstwo nigdy nie in-
gerowa³o w zakonn¹ w³asno�æ, okazyjnie wydawano jedynie dekrety po-
twierdzaj¹ce stan posiadania. W 1930 r., zgodnie z now¹ regulacj¹ prawn¹,
grunty zakonne zosta³y podzielone na �te, które nale¿y spieniê¿yæ� oraz
na �te, które nale¿y zachowaæ�. Zarz¹d nad maj¹tkiem zakonnym, który
mia³ byæ zachowany, sprawowa³o Biuro Zarz¹dzania W³asno�ci¹ Ko-
�cieln¹ (Organismos diikisis ekklisiastikis perioussias-ODEP). W 1987 r.
wydano ustawê, zgodnie z któr¹ zmieni³y siê zasady zarz¹du, a poza tym
w terminie 6 miesiêcy od dnia wej�cia w ¿ycie ustawy zakony, aby za-
chowaæ dotychczasowy stan posiadania, musia³y wykazaæ tytu³ prawny
do gruntu. W razie gdyby zakon nie udowodni³ w³asno�ci, grunty prze-
chodzi³y na w³asno�æ pañstwa. Ustawa zosta³a zaskar¿ona do w³a�ciwego
Najwy¿szego S¹du Administracyjnego, ale nie stwierdzi³ on jej niezgodno�ci
z Konstytucj¹. Trybuna³ stwierdzi³ naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1.

Przepisy ustawy z 1987 r. doprowadzi³y do ingerencji w prawo
w³asno�ci skar¿¹cych. Fakt, ¿e nie wydano na ich podstawie ¿adnych
nakazów opuszczenia nieruchomo�ci nie gwarantuje, ¿e w przysz³o�ci
takie nakazy nie zostan¹ wydane (§ 65 orzeczenia). Rz¹d argumentowa³,
¿e uzyskane ziemie przeka¿e bezrolnym ch³opom i w tym widzia³ interes
publiczny. Wyw³aszczenie bez odszkodowania mo¿e mieæ miejsce tylko
w wyj¹tkowych przypadkach. Ustawa nie zachowa³a w³a�ciwej równo-
wagi miêdzy interesem publicznym a prawem zakonów do posiadania
gruntów. Skar¿¹cy nabyli w³asno�æ gruntów przez zasiedzenie (korzystali
z nich od prawie dziewiêciu wieków). Z powy¿szego wynika, ¿e nawet
gdyby uznaæ, ¿e interes publiczny w tej sprawie istnia³, to nie mo¿na siê
zgodziæ, ¿e by³ on na tyle donios³y, i¿ uzasadnia³by wyw³aszczenie bez
odszkodowania (§ 71 i 75 orzeczenia).

33 Sprawa �w. Zakony v. Grecja, skargi 13092/87 i 13984/88, orzeczenie z dnia
14.01.1993 r.
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22. Sprawa Tsomtsos v. Grecja34
Sprawa dotyczy wyw³aszczenia czê�ci gruntów na potrzeby budowy

autostrady.
Skar¿¹cy zosta³ niew¹tpliwie pozbawiony w³asno�ci. W³a�ciwa usta-

wa przewidywa³a, ¿e wyw³aszczenie czê�ci gruntów na budowê drogi
nie wymaga odszkodowania, poniewa¿ stosowne zado�æuczynienie uzy-
skuj¹ wyw³aszczeni dziêki temu, ¿e w s¹siedztwie ich nieruchomo�ci
bêdzie bieg³a szeroka i nowoczesna droga.

Dzia³ania w³adz oparte by³y na przepisie ustawy. Trybuna³ stwierdzi³,
¿e przy ustalaniu wysoko�ci odszkodowania rzeczywi�cie nale¿y uwzglêd-
niæ ewentualne korzy�ci, jakie przypadn¹ samym wyw³aszczonym. Skar-
¿¹cy nie mogli twierdziæ, ¿e w wyniku budowy drogi nie bêd¹ mieli
¿adnych korzy�ci. W tej sprawie jednak domniemanie ustawowe by³o
sztywne. Nie uwzglêdnia³o okoliczno�ci konkretnego przypadku (np. dla
prowadz¹cego sklep unowocze�nienie drogi mo¿e przynie�æ znaczne
korzy�ci, ale dla prowadz¹cego gospodarstwo rolne ju¿ nie). Trybuna³
stwierdzi³ wiêc, ¿e nie zachowano równowagi miêdzy interesem ogó³u
a prawami jednostki (§ 40-42 orzeczenia).

23. Sprawa By³y król Grecji v. Grecja
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e nast¹pi³a kwalifikowana ingerencja w prawo

w³asno�ci, tzn. jej pozbawienie (§ 78 orzeczenia). Nie odby³o siê to jednak
w drodze arbitralnych dzia³añ w³adz, tylko na podstawie ustawy. Trybuna³
nie jest jednak w³adny oceniaæ, czy ustawa ta by³a zgodna z Konstytucj¹,
przyj¹³ wiêc, ¿e stanowi³a prawo w rozumieniu art. 1 Protoko³u  nr 1
(inter alia § 82 orzeczenia). Trybuna³ zacz¹³ wiêc badaæ, czy wyw³asz-
czenie by³o dokonane w interesie publicznym. Nie wykazano, ¿e dekla-
rowany cel, tzn. ochrona stanowisk archeologicznych, zabytków i przy-
rody rzeczywi�cie istnia³. Trybuna³ jednak dopatrzy³ siê celu publicznego
w istnieniu szkodliwej dla republiki monarchicznej w³asno�ci (§ 88 orze-
czenia). Jednak, mimo ¿e wyw³aszczenie by³o legalne, dokonane w in-
teresie publicznym, to jednak nie zachowano w³a�ciwej równowagi miêdzy

34 Sprawa Tsomtsos v. Grecja34, skarga nr 20680/92, orzeczenie z dnia 15.11.1996 r.
(analogiczne orzeczenie zapad³o w sprawie Papachelas v. Grecja, skarga nr 31423/96,
orzeczenie z dnia 25.03.1999 r.).



191

Mienie i jego ochrona na gruncie orzecznictwa Europejskiego...

interesem powszechnym a prawami jednostki. Skar¿¹cy ponie�li zbyt
du¿y ciê¿ar. Wyw³aszczenie bez odszkodowania dopuszczalne jest tylko
wyj¹tkowo (§ 99 orzeczenia), st¹d te¿ naruszono art. 1 Protoko³u nr 1.

24. Sprawa Agrotexim v. Grecja
Sprawa dotyczy³a firmy Fix Brewery, która wobec trudno�ci finan-

sowych przenios³a swoje dwa zak³ady z centrum Aten na peryferia.
Zwolnione nieruchomo�ci mia³y byæ przeznaczone na cele komercyjne.
Rada Miejska zajê³a jednak grunty na park miejski. Ze skarg¹ do Trybuna³u
wyst¹pi³y spó³ki-wspólnicy Fix Brewery.

W tej sprawie Trybuna³ orzek³, ¿e nie mo¿e rozpoznaæ sprawy me-
rytorycznie, z powodu braku statusu pokrzywdzonego po stronie skar-
¿¹cych. Problem zosta³ omówiony w I czê�ci artyku³u, dotycz¹cej pojêcia
mienia.

25. Sprawa Mellacher v. Austria
W sprawie tej skar¿¹cy wynajêli swoje mieszkanie, zaliczone do tzw.

klasy D (woda i toaleta na zewn¹trz budynku, a tak¿e brak remontów
mimo pró�b najemcy). Ustalili czynsz znacznie powy¿ej ustawowych
limitów dla tej klasy lokalu. Najemca doprowadzi³ do obni¿enia czynszu.
Trybuna³ nie stwierdzi³ naruszenia Protoko³u nr 1.

Strony by³y zgodne, ¿e dosz³o do ingerencji w prawa w³a�cicieli do
ustalenia czynszu za mieszkania. Nie by³o jednak ani formalnego, ani
faktycznego wyw³aszczenia (§ 44 orzeczenia). Podobnie jak w orzeczeniu
Spadea i Scalabrino v. W³ochy (pkt 16), Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e istnia³
donios³y interes powszechny dla takiego uregulowania sposobu korzy-
stania z mienia, tzn. zapewnienie prawid³owej gospodarki mieszkaniowej.
Przepisy o czynszach mia³y z³agodziæ zbyt du¿e dysproporcje miêdzy wy-
soko�ciami czynszów w podobnej klasy mieszkaniach (§ 47 orzeczenia).
Taka reglamentacja ustawowa nie spowodowa³a zaburzenia �s³usznej rów-
nowagi� miêdzy interesem powszechnym a prawami jednostki.

26. Sprawa Hentrich v. Francja35
Skar¿¹ca zakupi³a nieruchomo�æ gruntow¹, co do której SAFER �

spó³ka kontroluj¹ca obrót ziemi¹ rolnicz¹ nie skorzysta³a z prawa pier-

35 Sprawa Hentrich v. Francja, skarga nr 13616/88, orzeczenie z dnia 22.09.1994 r.
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wokupu. Sprzeda¿ zosta³a zarejestrowana na potrzeby podatkowe 18 maja
1979 r., ale przez okres kilku miesiêcy bieg³ termin dla SAFER do wykonania
prawa pierwokupu. Wobec jego niewykonania, umowa sprzeda¿y jako
definitywna i skuteczna zosta³a zarejestrowana 13 sierpnia 1979 r. W dniu
5 lutego 1980 r. skar¿¹ca i jej m¹¿ otrzymali informacje z urzêdu podat-
kowego, ¿e wobec znacznego zani¿enia ceny nieruchomo�ci zostaje
wykonane prawo pierwokupu na rzecz pañstwa, zgodnie z liter¹ kodeksu
podatkowego.

Trybuna³ stwierdzi³, ¿e wykonanie prawa pierwokupu przez organy
podatkowe, mimo ¿e znajduj¹ce oparcie w przepisach ustawowych, w tym
przypadku by³o stosowane arbitralnie, na zasadzie swobodnego uznania
(§ 42 orzeczenia). Nie by³o tutaj zapewnione kontradyktoryjne postêpo-
wanie, w którym skar¿¹ca mog³aby przeciwstawiæ swoje racje organom
podatkowym. Trybuna³ stwierdza, ¿e regulacja ustawy podatkowej, prze-
widuj¹ca prawo pierwokupu, ze wzglêdu na sw¹ lakoniczno�æ i niepre-
cyzyjno�æ nie stanowi prawa w znaczeniu art. 1 Protoko³u nr 1. Skar¿¹ca
zosta³a obarczona nadmiernym ciê¿arem, st¹d te¿ naruszenie art. 1 Pro-
toko³u nr 1 (§ 49 orzeczenia).

27. Sprawa Phocas v. Francja36
Sprawa dotyczy wyw³aszczenia za odszkodowaniem na potrzeby

budowy skrzy¿owania. W niektórych przypadkach skar¿¹cy sk³ada³ pisma
po terminie i kierowa³ je do niew³a�ciwych organów, mimo stosownych
pouczeñ. Trybuna³ nie stwierdzi³ naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1.

Strony by³y zgodne, ¿e w sprawie dosz³o do ingerencji w prawo
w³asno�ci. Jej celem by³o wprowadzenie w ¿ycie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego i przebudowa skrzy¿owania. Cel by³ donios³y, a w³adze
nie przekroczy³y szerokiego marginesu swobody, którym dysponuj¹ przy
planowaniu przestrzennym (§ 54-55 orzeczenia). Problem ten pojawi³ siê
te¿ w sprawie Sporrong i Lönnroth v. Szwecja (pkt 4). Trybuna³ zarzuci³
skar¿¹cemu brak dobrej woli i nieusprawiedliwion¹ opiesza³o�æ w kore-
spondencji z w³adzami. Skar¿¹cy otrzyma³ odszkodowanie za wyw³asz-
czenie i zw³okê w³adz, do której sam siê równie¿ przyczyni³ (§ 60
orzeczenia). W tym stanie rzeczy, Trybuna³ nie stwierdzi³ naruszenia art. 1
Protoko³u nr 1.
36 Sprawa Phocas v. Francja, skarga nr 17869/91, orzeczenie z dnia 23.04.1996 r.
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28. Sprawa Chassagnou v. Francja37
Skar¿¹cy nie chcieli polowaæ na swoich gruntach i sprzeciwiali siê,

aby inni wchodzili na nie i to robili. Chocia¿ jednoznacznie byli przeciwni
polowaniom z przyczyn natury etyczno-moralnej, mieli corocznie obo-
wi¹zek tolerowaæ na swoich gruntach obecno�æ uzbrojonych my�liwych
i ich psów (§ 74 orzeczenia). Stanowi³o to ingerencje we w³asno�æ,
w postaci regulowania sposobu korzystania z niej. Niezale¿nie od upraw-
nionych celów ustawy Verdeille (w 1964 r. uchwalono ustawê potocznie
nazywan¹ Loi Verdeille, dotycz¹c¹ prawa do polowania. Zasada by³a taka,
¿e ka¿dy w³a�ciciel nieruchomo�ci gruntowej musia³ staæ siê cz³onkiem
stosownego stowarzyszenia my�liwych i udostêpniæ swój grunt dla po-
lowañ. Wy³¹czenia spod tego nakazu, mogli siê domagaæ tylko w³a�ci-
ciele, których grunty przekracza³y okre�lon¹ powierzchnie zró¿nicowan¹
w zale¿no�ci od departamentu) Trybuna³ uzna³, ¿e w rezultacie tego systemu
skar¿¹cy znale�li siê w sytuacji, która naruszy³a w³a�ciw¹ równowagê
miêdzy ochron¹ prawa w³asno�ci i wymaganiami interesu ogólnego (§ 85
orzeczenia).

29. Sprawa Loizidou v. Turcja38
Skar¿¹ca by³a w³a�cicielk¹ gruntów w pó³nocnej czê�ci Cypru. Po

naje�dzie wojsk tureckich nie mo¿e ju¿ wróciæ do Kyrenii i nie ma dostêpu
do swoich gruntów. Zgodnie z art. 159 Konstytucji Tureckiej Republiki
Pó³nocnego Cypru (TRNC), wszelkie mienie nieruchome opuszczone albo
uznane przez prawo za opuszczone staje siê w³asno�ci¹ TRNC.

W sprawie tej Trybuna³ poczyni³ zastrze¿enia wstêpne zwi¹zane z pod-
noszonymi przez Turcjê zarzutami, jakoby nie by³o jurysdykcji Trybuna³u
w sprawach dotycz¹cych zdarzeñ sprzed 22 stycznia 1990 r. (data zwi¹-
zania siê Turcji Protoko³em). Poza tym rozstrzygn¹³ problem statusu TRNC,
odmawiaj¹c jej przymiotu Wysokiej Umawiaj¹cej siê Strony. Podobnie jak
w orzeczeniu Papamichalopoulos v. Grecja (pkt 20), Trybuna³ zastosowa³
w sprawie �doktrynê sytuacji ci¹g³ej�. Stwierdzi³, ¿e nast¹pi³o naruszenie
prawa w³asno�ci. Mimo braku formalnego wyw³aszczenia, skar¿¹ca utraci³a
mo¿liwo�æ korzystania z mienia i kontrolê nad nim, a tak¿e rozporz¹dzanie

37 Sprawa Chassagnou v. Francja, skargi nr 25088/94, 28331/95 i 28443/95, orzecze-
nie z dnia 29.04.1999 r.
38 Sprawa Loizidou v. Turcja, skarga nr 15318/89, orzeczenie z dnia 18.12.1996 r.
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nim. Trudno ingerencjê t¹ uznaæ za regulowanie sposobu korzystania
z mienia, jak i za pozbawienie go. Trybuna³ zastosowa³ wiêc ogóln¹ re-
gulacjê zd. 1 art. 1 Protoko³u: nast¹pi³o naruszenie prawa do w³asno�ci.
Mimo ¿e ingerencja nast¹pi³a przed dat¹ wej�cia w ¿ycie Protoko³u, to
naruszenie prawa w³asno�ci trwa³o nadal w chwili wniesienia skargi,
a skar¿¹ca zachowa³a pewne elementy swego prawa (przedmiot prawa
istnieje i s¹ okre�lone dowody, ¿e prawo jej przys³ugiwa³o). Trybuna³ nie
stwierdzi³, ¿e istnieje w sprawie uprawiony interes publiczny, st¹d te¿ na-
ruszenie art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 63-64 orzeczenia).

30. Sprawa Akkus v. Turcja39
Sprawa dotyczy wyw³aszczenia na potrzeby budowy elektrowni wodnej.

W³adze zwleka³y z wyp³at¹ kwoty odszkodowania przez wiele miesiêcy,
co w konsekwencji, wobec hiperinflacji, spowodowa³o znaczne zmniej-
szenie warto�ci kwoty wyp³aconej.

Trybuna³ stwierdzi³, ¿e nadmierne opó�nienie z zap³at¹ odszkodowania
za wyw³aszczenie stanowi ingerencje w prawo do korzystania z mienia.
Odszkodowanie mo¿e byæ uznane za nieproporcjonalne, je�li zaistnia³y
okoliczno�ci powoduj¹ce zmniejszenie jego warto�ci, np. nieuzasadniona
zw³oka, gdy w kraju wystêpuje wysoka inflacja (§ 29 orzeczenia).

31. Sprawa Pincová i Pinc v. Czechy40
Skar¿¹cy nabyli w 1967 r. nieruchomo�æ gruntow¹ od przedsiêbior-

stwa pañstwowego, którego byli pracownikami. Przedsiêbiorstwo naby³o
w³asno�æ na podstawie dekretu o reformie rolnej. Wyceny gruntu dokona³
bieg³y zatrudniony w przedsiêbiorstwie. W 1992 r., po wej�ciu w ¿ycie
nowej ustawy � Prawo o ziemi (zákon o pùdì), syn dawnych w³a�cicieli,
wyw³aszczonych w 1948 r., wyst¹pi³ z powództwem o zwrot bezprawnie
zagrabionych przez pañstwo w okresie przejmowania w³adzy przez partie
komunistyczn¹ ziemi jego rodziców. S¹d orzek³, ¿e mimo i¿ skar¿¹cy nie
mieli podstaw do kwestionowania opinii bieg³ego w 1967 r., to jednak nabyli
gospodarstwo po cenie znacznie ni¿szej od jego warto�ci i dlatego obo-

39 Sprawa Akkus v. Turcja, skarga nr 19263/92, orzeczenie z dnia 09.07.1997 r.
(analogiczne orzeczenie  zapad³o w sprawie Aka v. Turcja, skarga nr 19639/92, orzeczenie
z dnia 9.09.1998 r.).
40 Sprawa Pincová i Pinc v. Czechy, skarga nr 36548/97, orzeczenie z dnia 5.11.2002 r.
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wi¹zani s¹ je zwróciæ powodowi. Sprawa przesz³a przez wszystkie instan-
cje i s¹dy konsekwentnie utrzymywa³y w mocy zaskar¿one orzeczenie.

W sprawie nie ma sporu co do tego, ¿e nast¹pi³o pozbawienie w³a-
sno�ci, a wiêc kwalifikowana ingerencja (§ 44 orzeczenia). Pozbawienie
mienia nast¹pi³o na podstawie stosownego aktu prawnego. Celem by³o
zminimalizowanie ujemnych skutków nielegalnych wyw³aszczeñ doko-
nanych przez w³adze ludow¹. Cel zosta³ uznany za usprawiedliwiony
i stanowi¹cy interes publiczny. Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e dzia³ania
w³adz nie mog¹ doprowadziæ do nowych wyw³aszczeñ, stanowi¹cych
niewspó³mierny ciê¿ar dla osób w dobrej wierze (§ 58 orzeczenia). Od-
szkodowanie dla skar¿¹cych nie odpowiada ich sytuacji socjalnej (§ 63
orzeczenia), st¹d te¿ naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1.

32. Sprawa Matos e Silva v. Portugalia
W sprawie tej rz¹d podj¹³ kroki maj¹ce na celu utworzenie rezerwatu

przyrody obejmuj¹cego m.in. grunty skar¿¹cej spó³ki. Dzia³ania rz¹du by³y
wielop³aszczyznowe, np. przekszta³cono grunty na tereny u¿yteczno�ci
publicznej czy zakazano prowadzenia dzia³alno�ci produkcyjnej. Sprawy
s¹dowe by³y wielokrotnie zawieszane. Trybuna³ orzek³ naruszenie art. 1
Protoko³u nr 1.

W sprawie dosz³o do ingerencji w prawo w³asno�ci. Zakaz budowy
nowych urz¹dzeñ i eksploatacji nieruchomo�ci zgodnie z przeznaczeniem
doprowadzi³ do spadku jej zyskowno�ci (§ 76 orzeczenia). Z formalnego
punktu widzenia sytuacja prawna nieruchomo�ci siê nie zmieni³a. W³adze
jednak ograniczy³y w praktyce mo¿liwo�æ korzystania z mienia. Przez
wiele lat skar¿¹cy nie byli pewni, co stanie siê z ich nieruchomo�ci¹. Sytu-
acja, mimo ¿e nie by³a nieodwracalna, prowadzi³a do zakwestionowania
istoty w³asno�ci (§ 79 orzeczenia). Cel publiczny w sprawie istnia³. Nie
zosta³a jednak zachowana odpowiednia proporcja miêdzy tym celem a pra-
wami skar¿¹cych, a w³adze zbyt d³ugotrwa³ym i uci¹¿liwym postêpowa-
niem doprowadzi³y do naruszenia art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 92 orzeczenia).

33. Sprawa Brumarescu v. Rumunia41
Rodzice skar¿¹cego zostali wyw³aszczeni (byli w³a�cicielami domu w Bu-

kareszcie) na podstawie dekretu o nacjonalizacji (1950 r.). Mogli pozo-
41 Sprawa Brumarescu v Rumunia, skarga nr skarga nr 28342/95, orzeczenie z dnia

15.04.1998 r.
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stawaæ w domu nadal, ale byli traktowani jak najemcy. Lokal w budynku
wynajmowali u skar¿¹cych bracia Mirescu. W 1973 r. pañstwo sprzeda³o
braciom Mirescu lokal, który dotychczas wynajmowali. W 1993 r. skar-
¿¹cy, po �mierci rodziców, jako spadkobierca wyst¹pi³ na drogê s¹dow¹
celem odzyskania mienia. S¹d I instancji stwierdzi³ niewa¿no�æ decyzji
z 1950 r. Wyrok sta³ siê prawomocny. Prokurator Generalny wniós³ jednak
rewizjê nadzwyczajn¹ do S¹du Najwy¿szego, a ten stwierdzi³, ¿e w³a-
�cicielem nieruchomo�ci jest jednak pañstwo, poniewa¿ w sprawie za-
chodzi³a niedopuszczalno�æ drogi s¹dowej. Trybuna³ stwierdzi³ naruszenie
art. 1 Protoko³u nr 1.

Na skutek wyroku S¹du Najwy¿szego nast¹pi³o pozbawienie mienia
w rozumieniu 2 zd. 1 akapitu art. 1 Protoko³u (§ 64 orzeczenia). Mo¿e
byæ ono usprawiedliwione, je�li wykazane zostanie m.in., ¿e dokonano
go w interesie publicznym i z zachowaniem przewidzianych przez prawo
warunków. Poza tym ingerencja musi byæ proporcjonalna. W³adze nie
przedstawi³y ¿adnego uzasadnienia dla sytuacji zaistnia³ej po wyroku. Nic
nie wskazywa³o na istnienie interesu publicznego. Skar¿¹cy od ponad
czterech lat by³ pozbawiony w³asno�ci bez zap³aty nale¿ytego odszko-
dowania, a usi³owanie odzyskania domu okaza³o siê bezowocne. Nast¹pi³o
zatem naruszenie art. 1 Protoko³u nr 1 (§ 69-70 orzeczenia).

Podsumowanie
Jak wynika z powy¿ej przedstawionych spraw, w orzecznictwie Try-

buna³u w³asno�æ doznaje szerokiej ochrony. Dziêki zastosowaniu koncep-
cji autonomicznego pojêcia mienia, Trybuna³ mo¿e dokonaæ pog³êbionego
badania danego stanu faktycznego i nie stwierdzaj¹c pozbawienia prawa
w³asno�ci, przyj¹æ jego naruszenie. Wiele rozmaitych ingerencji dziêki
zastosowaniu tej koncepcji zosta³o uznanych za naruszaj¹ce przepisy kon-
wencyjne. Ochrona ta jednak nie jest bezwzglêdna ani absolutna. Wyk³ad-
nia art. 1 Protoko³u nr 1, której efektem jest wyprowadzenie trzech oma-
wianych zasad z regulacji tego artyku³u, sk³ania do przekonania, ¿e Trybuna³
bywa jednak ostro¿ny w stwierdzaniu naruszenia art. 1. Margines swo-
body pañstwa jest szeroki, a w konkretnych przypadkach rozstrzyga siê,
czy zosta³ przekroczony. W tym aspekcie nie ma jasnych, jednoznacz-
nych  regu³. To, czy pañstwo wysz³o poza granice zakre�lone w art. 1
ocenia Trybuna³ zawsze in casu. Wszelkie uogólnianie jest tutaj niebez-
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pieczne. Donios³e z punktu widzenia obywateli pañstw-stron Konwencji
jest niew¹tpliwie przyjêcie przez Trybuna³, ¿e art. 1 Protoko³u nr 1, gwa-
rantuje w istocie prawo w³asno�ci. Czêsto, je�li ingerencja nie kwalifikuje
siê ani jako pozbawienie w³asno�ci, ani jako regulowanie sposobu korzy-
stania z niej, Trybuna³ odwo³uje siê do tej ogólnej normy, zawartej w zd.
1 art. 1 Protoko³u nr 1.
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