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Postępowanie podatkowe a prawo do rzetelnego procesu
prosto ze strasburga

Spółka Chap – utworzona 
w 1999 r. z siedzibą w Gyum-
ri – w roku 2005 otworzyła 
regionalną stację telewizyj-
ną Gala TV. Kanał ten szybko 
zdobył miano telewizji nie-
zależnej, co jest nietypowe 
w Armenii, w której więk-
szość stacji podporządkowa-
na jest władzy. 

W 2007 r. przeprowadzo-
no inspekcję, która miała 
wykazać, że spółka unika-
ła podatków. Firma miała 
w szczególności ukrywać 
wpływy z reklam, nie księ-
gując ich. Raport opierał się 
na dokumentach narodo-
wej rady mediów (NTRC), 
jak również na zeznaniach 
firm zamawiających rekla-
my w telewizji Gala. Spół-
ce nakazano zapłatę 51 tys. 
euro kary. 

Chap nie zapłaciła jed-
nak należności, co spowo-
dowało, że urząd podatkowy 
wszczął przeciwko niej po-
stępowanie sądowe. Spół-
ka zakwestionowała wydany 
po inspekcji raport, zwró-
ciła się również o przesłu-
chanie przewodniczącego 

NTRC oraz przedstawicie-
li reklamodawców, na któ-
rych zeznaniach oparli się 
autorzy raportu. Sąd admi-
nistracyjny oddalił jednak 
wnioski dowodowe, uzna-
jąc je za niewnoszące nic 
do sprawy. W marcu 2008 r. 
sąd, powołując się na doku-
menty załączone do rapor-
tu, uznał za zasadną skargę 
urzędu podatkowego, naka-

zując spółce zapłatę 50 tys. 
euro kary. Apelacja spółki 
została oddalona. 

W skardze do Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka 
Chap powołała się na naru-
szenie art. 6 par. 1 i 3(d) kon-
wencji, tj. prawa do rzetelne-

go postępowania sądowego, 
oraz nieuwzględnienie ma-
teriału dowodowego (skarga 
nr 15485/09). 

W wyroku z 4 maja 2017 r. 
skład izbowy trybunału wska-
zał, że w trakcie postępowa-
nia wobec spółki przewod-
niczący NTRC nie składał 
żadnych ustnych czy pisem-
nych oświadczeń. Niemniej 
na podstawie art. 6 par. 3(d) 

można go uznać za świadka, 
ponieważ opracowane przez 
niego dokumenty stanowi-
ły podstawę ukarania przez 
urząd podatkowy, a następ-
nie sądy. Strasburscy sędzio-
wie odnotowali, iż prawnik 
skarżącej spółki zgłaszał,  

że chciałby przesłuchać prze-
wodniczącego NTRC tylko 
w zakresie dotyczącym doku-
mentów i informacji, jakich 
dostarczył w postępowaniu 
dowodowym. 

Sąd administracyjny z au-
tomatu odrzucił dowody 
z przesłuchania przewod-
niczącego NTRC oraz biz-
nesmenów, którzy mieli za-
mawiać reklamy w telewizji 
Gala. Nie rozważył, w jakim 
zakresie dowody te mogłyby 
wpłynąć na postępowanie. 
Z drugiej strony sąd zaak-
ceptował dowody zaprezen-
towane przez urząd podat-
kowy, dokumenty podpisane 
przez przewodniczącego 
NTRC i protokoły z przesłu-
chań przedstawicieli spó- 
łek zamawiających reklamy. 
Trybunał uznał więc, że wy-
słuchanie tych osób byłoby 
istotne z punktu widzenia 
postępowania oraz miało-
by znaczenie dla nałożenia 
na spółkę kary, w tym jej 
wymiaru. Izba uznała rów-
nież, iż armeńskie prawo 
nie przewidywało żadnych 
proceduralnych zabezpie-

czeń mających na celu re-
kompensatę szkody, jaką 
poniosła spółka w związku 
z brakiem możliwości prze-
słuchania swoich świadków. 

Europejski Trybunał Praw 
Człowieka orzekł, iż w sprawie 
doszło do naruszenia prawa 
do rzetelnego postępowania 
ze względu na brak możliwo-
ści przesłuchania świadków 
podczas postępowania admi-
nistracyjnego. Skarżącej spół-
ce przyznano 2,4 tys. euro za-
dośćuczynienia. 

Warto przypomnieć, 
że trybunał niechętnie wy-
powiada się co do rzetelności 
postępowań podatkowych. 
Artykuł 6 konwencji ma za-
stosowanie, tylko jeżeli ma 
związek z prawami i obo-
wiązkami cywilnymi lub ma 
w sobie element karny. Dla 
Strasburga nie jest przy tym 
ważne, do jakiej grupy kwali-
fikuje sprawę prawo krajowe. 
Mimo że postępowanie wo-
bec Chap było administra-
cyjne, sankcja nałożona na 
spółkę miała charakter kar-
ny, tym samym ETPC mógł 
zbadać sprawę.  ©℗
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 Stan faktyczny

Mężczyzna chciał sporządzić 
wniosek o stwierdzenie naby-
cia spadku po swoim krewnym. 
W tym celu zgłosił się do osoby, 
która miała mu w tym pomóc. 
O tym, że świadczy takie usłu-
gi, dowiedział się z ulotki. Stro-
ny podpisały umowę-zlecenie, 
a klient przy pierwszym spotka-
niu wpłacił zaliczkę. Po powro-
cie do domu przelał natomiast 
kolejną transzę. Resztę miał do-
płacić w ustalonym w umowie 
terminie. Brakującej kwoty jed-
nak nie uiścił. W związku z tym 
zleceniobiorca wysłał pocztą pi-
smo, które miał przygotować, 
za pobraniem pozostałej do za-
płaty sumy. 

Mężczyzna przesyłki jednak 
nie odebrał. Po pewnym czasie 
doszedł z kolei do wniosku, że 
już w ogóle nie chce korzystać 
z usług zleceniobiorcy, ponie-
waż znalazł w internecie nieko-
rzystne informacje na jego te-
mat. Przede wszystkim ustalił, 
że przedsiębiorca nie jest z wy-
kształcenia prawnikiem i wielu 
jego klientów jest poszkodowa-
nych. Wobec tego nadał w urzę-
dzie pocztowym oświadczenie 
o uchyleniu się od skutków za-
warcia umowy-zlecenia.

Zleceniobiorca wniósł po-
zew. W  uzasadnieniu wska-
zał, że klient nie wywiązał się 

w znacznej części z obowiąz-
ku zapłaty za zleconą usługę. 
Pozwany wniósł o  oddalenie 
powództwa. Argumentował,  
że jego oświadczenie woli było 
obarczone błędem, dlatego od-
stąpił od umowy. Jak bowiem 
tłumaczył, miał on mylne prze-
konanie, że zleceniobiorca jest 
z wykształcenia prawnikiem, 
a ten nie wyprowadził go z błę-
du. Nie protestował nawet wów-
czas, gdy pozwany zwracał się 
do niego, używając określenia 
„mecenas”. 

Sąd rejonowy uznał jednak,  
że mężczyzna musi zapłacić resz-
tę kwoty z umowy. 

Oceniając skuteczność złożo-
nego przez pozwanego oświad-
czenia o uchyleniu się od skut-
ków oświadczenia o zawarciu 
umowy, uznał, że nie mógł 
on skutecznie powoływać się  
na błąd, bowiem ani z kontrak-
tu, ani z wizytówki powoda nie 
wynikało, aby przedstawiał się 
on jako prawnik czy sugerował 
możliwość reprezentowania swe-
go klienta przed sądem. Kwestia 
wykształcenia prawniczego zle-
ceniobiorcy nie dotyczyła zatem 
treści czynności prawnej zawar-
tej między stronami. Zdaniem 
sądu I instancji nie można też 
uznać, że brak reakcji ze strony 
przedsiębiorcy, gdy był on tytu-
łowany mecenasem, to podstęp-
ne wprowadzenie klienta w błąd. 
Pozwany odwołał się od wyro-
ku. Sąd Okręgowy w Gliwicach 
uwzględnił apelację (sygn. III Ca 
344/16).

 Uzasadnienie

Na wstępie sąd II instancji przy-
pomniał, że błąd jest doniosły  
pod względem prawnym tylko 
wtedy, gdy dotyczy treści czynno-
ści prawnej oraz jest istotny su-
biektywnie i obiektywnie. W jego 
ocenie wszystkie powyższe prze-
słanki zostały spełnione. 

Po pierwsze, błędem co do treści 
czynności prawnej jest, zdaniem 
SO, także mylne wyobrażenie od-
nośnie do przedmiotu świadcze-
nia oraz fałszywe przekonanie 
o kwalifikacjach osoby, która ma 
je spełnić. Dotyczy to także kon-
trahenta i jego sytuacji prawnej. 
Dlatego fałszywe wyobrażenie po-
zwanego co do kwalifikacji powo-
da mieści się w pojęciu błędu uję-
tego w art. 84 kodeksu cywilnego. 
Wszak zleceniodawca oczekiwał 
współpracy z prawnikiem, a brak 

wzmianki na ten temat w umowie 
nie ma żadnego znaczenia. Gene-
ralnie o błędzie nie decyduje bo-
wiem literalna treść zlecenia, lecz 
stan świadomości strony, która  
je zawiera.

Po drugie, w ocenie sądu, błąd 
miał też charakter istotny subiek-
tywnie. Determinował on bowiem 
decyzję pozwanego co do współ-
pracy z powodem, który chciał, aby 
potrzebne pismo sporządził praw-
nik. Obiektywna istotność błędu 
wyrażała się natomiast w tym, 
że rozsądnie działający człowiek, 
znający prawdziwy stan rzeczy,  
nie podpisałby takiej umowy, zwa-
żywszy na cenę za usługę ofero-
waną przez powoda, który nie był 
fachowym pełnomocnikiem pro-
cesowym.

W uzasadnieniu sąd II instancji 
wskazał także, że zgodnie z art. 84 
par. 1 k.c. można się uchylić od 

skutków prawnych oświadcze-
nia woli złożonego drugiej osobie 
m.in. wtedy, gdy mogła ona z ła-
twością błąd zauważyć. A w roz-
poznawanej sprawie zwracanie się 
do powoda per „mecenasie” było 
jednoznacznym i zauważalnym 
wyrazem mylnego przeświadcze-
nia klienta – stwierdził sąd. 

Podkreślił jednocześnie, że bez 
znaczenia dla prawnej doniosło-
ści błędu pozostaje to, czy został 
on spowodowany przez samego 
błądzącego i czy uprawnionemu 
do uchylenia się od oświadczenia 
woli można zarzucić brak dbałości 
o własne interesy, nieostrożność 
albo niedbalstwo. 

W  konsekwencji SO ocenił,  
że pozwany miał prawo uchylić się 
od konsekwencji prawnych umo-
wy w trybie art. 88 k.c.  Z tych też 
względów zmienił zaskarżony wy-
rok i oddalił powództwo.   ©℗

Gdy klient był przekonany,  
że rozmawia z mecenasem

W analizowanej sprawie sąd 
okręgowy trafnie orzekł,  
iż zawierając umowę z osobą, 
co do której przypuszczał, iż 
jest ona prawnikiem, pozwany 
pozostawał w istotnym błę-
dzie co do treści tej czynności 
prawnej, co z kolei dawało mu 
uprawnienie do uchylenia się 
od jej skutków w trybie art. 88 
kodeksu cywilnego. Z anali-
zy stanu faktycznego jedno-

znacznie wynika, iż gdyby 
klient wiedział, że usługodaw-
ca nie ma wykształcenia praw-
niczego, nie zawarłby z nim 
umowy. SO słusznie uznał 
zatem, iż mylne wyobrażenie 
zleceniodawcy co do kwali-
fikacji drugiej strony mieści 
się w pojęciu błędu ujętego 
w art. 84 k.c. Jest nim bowiem 
także błąd dotyczący wykształ-
cenia zleceniobiorcy. Niebędą-
cy profesjonalistą klient  
nie jest bowiem w stanie oce-
nić kwalifikacji osoby, której 
profesja wymaga specjalistycz-
nej wiedzy.
Jeżeli np. musimy skorzy-
stać z usług medycznych, 
to udajemy się do gabine-
tu specjalisty i oczekujemy, 

iż zbada nas osoba będąca 
z wykształcenia lekarzem 
z odpowiednią specjalizacją. 
Podobnie jest w przypadku, 
gdy zamierzamy zaprojekto-
wać dom. Wówczas również 
chcemy, aby obsługiwała nas 
osoba, która ma odpowiednie 
uprawnienia. Można zatem 
uznać, że wiedza na temat 
specjalistycznych kwalifika-
cji zleceniobiorcy jest głów-
nym powodem, dla którego 
klient decyduje się na zlece-
nie usługi wymagającej spe-
cjalistycznej wiedzy. Dlatego 
powzięcie informacji, iż usłu-
godawca nie posiada takich 
kwalifikacji, uprawnia klienta 
do  uchylenia się  od skutków 
umowy.  ©℗
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Fałszywe wyobrażenie o kwalifikacjach 
drugiej strony umowy mieści się  
w pojęciu błędu

Artykuł 6 konwencji ma zastosowanie, 
tylko jeżeli ma związek z prawami 
i obowiązkami cywilnymi lub ma w sobie 
element karny. Wtedy podlegają  
mu także sprawy podatkowe
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