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Publikacja przez organy podatkowe danych osobowych w Internecie osoby 

niepłacącej podatków (wyrok ETPCz z 12 stycznia 2021 r. w sprawie L.B. v. 

Węgry, nr sprawy 36345/16) – dr Ewa Prejs 

 

Biorąc pod uwagę szczególny kontekst, w którym sporne informacje zostały 

opublikowane, fakt, że publikacja miała na celu zapewnienie dostępności i 

dostępności informacji w interesie publicznym oraz ograniczony wpływ publikacji na 

codzienne życie skarżącego, Trybunał uważa, że publikacja mieściła się w marginesie 

oceny pozwanego państwa. Wynika z tego, że nie doszło do naruszenia Artykułu 8 

Konwencji. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) 2. Skarżący urodził się w 1966 r. i mieszka w Budapeszcie (…) 

5. W dniu 27 stycznia 2016 r. Krajowy Urząd Podatkowy i Celny (zwany dalej 

„organem podatkowym”) opublikował dane osobowe skarżącego, w tym jego imię i 

nazwisko oraz adres zamieszkania, w wykazie osób zalegających z podatkami na 

swojej stronie internetowej. Obowiązek ten został przewidziany w art. 55 ust. 3 

ustawy nr. XCII z 2003 r. w sprawie administracji podatkowej, który wymagał od 

organu podatkowego opublikowania wykazu podatników (…), wobec których 

ostateczną decyzją organu podatkowego przesądzono, że zaległości podatkowe 

(adóhiány) przekraczają 10 mln forintów węgierskich (HUF) za poprzedni kwartał; 

publikowane informacje zawierały ich nazwy, adresy, numery identyfikacji 

podatkowej oraz wysokość zaległości podatkowych. 

6. W dniu 16 lutego 2016 r. media internetowe wygenerowały interaktywną mapę 

nazwaną „krajową mapą osób zalegających z podatkami”. Adres domowy 

wnioskodawcy, wraz z adresami innych osób, które nie płacą podatków, oznaczono 

czerwoną kropką, a jeśli osoba kliknęła na kropkę, pojawiły się dane osobowe 

wnioskodawcy (imię i nazwisko oraz adres domowy), dzięki czemu dane były dostępne 

dla wszystkich czytelników.  

7. Następnie skarżący pojawił się na liście „głównych oszustów podatkowych” (...), 

która została również udostępniona na stronie internetowej organu podatkowego 

zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy nr. XCII z 2003 r. w sprawie administracji podatkowej, 

który przewidywał publikację wykazu osób, które były zobowiązane do zapłaty 

podatku (adótartozás) przekraczającego 10 mln HUF przez okres dłuższy niż 180 dni. 

8. Jak wskazują akta sprawy, dane wnioskodawcy nie są już dostępne na stronie 

internetowej Urzędu Skarbowego. (…) 

Ocena Trybunału 

42. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ujawnienie lub wykorzystanie przez organ 

publiczny informacji dotyczących życia prywatnego danej osoby stanowi ingerencję w 

art. 8 ust. 1 Konwencji (…). 

43. W niniejszej sprawie, ponieważ przedmiotowe informacje stały się dostępne dla 

osób trzecich, opublikowanie na stronie internetowej organu podatkowego danych 

wskazujących, że skarżący nie płacił podatków (zob. paragraf 5 powyżej), a następnie 

był głównym uchylającym się od opodatkowania (zob. paragraf 7 powyżej) i 

wyszczególnienie dokładnej kwoty jego zaległości podatkowych, jego numeru 

identyfikacji podatkowej i adresu zamieszkania, stanowiły ingerencję w jego życie 

prywatne w rozumieniu art. 8 Konwencji. Przy badaniu, czy ingerencja ta była 
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uzasadniona w świetle art.8 ust. 2 Konwencji, Trybunał musi ocenić, czy władze 

działały „zgodnie z prawem”, zgodnie z jednym lub kilkoma uzasadnionymi celami, 

oraz czy kwestionowany środek był „konieczny w społeczeństwie demokratycznym” 

(zob. Šantare i Labazņikovs przeciwko Łotwa, nr 34148/07, § 52, 31 marca 2016 r.). 

44. Skarżący nie zaprzeczył, że kwestionowana publikacja informacji miała podstawę 

prawną w art. 55 ust. 3 i 5 ustawy o administracji podatkowej (zob. paragraf 11 

powyżej (…). 

46. Trybunał jest gotów zaakceptować tezę, że kwestionowane środki miały na celu 

poprawę dyscypliny w zakresie płatności podatków, a tym samym ochronę 

ekonomicznego interesu kraju. (…)Dlatego uzasadnione jest, aby państwo powołało 

się na potrzebę ochrony praw i wolności innych osób w rozumieniu art. 8 akapit drugi 

Konwencji. 

51. W niniejszej sprawie Trybunał musi rozważyć, czy (…) państwo zachowało 

sprawiedliwą równowagę między interesem skarżącego w zakresie ochrony jego prawa 

do prywatności a interesem społeczności jako całości i stron trzecich, na co powołuje 

się rząd. 

52. W swojej ocenie Trybunał winien uwzględnić szczególny kontekst, w którym 

sporne informacje zostały podane do wiadomości publicznej. Trybunał uważa za 

ważne, aby kwestionowany środek został wdrożony w ramach ogólnej polityki 

podatkowej państwa. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na instrumentalną rolę 

podatków w finansowaniu aparatu państwowego, ale także w realizacji szeroko 

rozumianej polityki gospodarczej i społecznej państwa. Trybunał dostrzega trudności 

w ustaleniu, czy publikacja danych osób zalegających z opodatkowaniem faktycznie 

rozwiązała problem uchylania się od opodatkowania i strat w dochodach. Rząd 

argumentował, że tak (zob. paragraf 39 powyżej), a skarżący się z tym nie zgodził (zob. 

paragraf 34 powyżej). Trybunał nie uważa za nierozsądne, że państwo uważa za 

niezbędną ochronę swojego ogólnego interesu gospodarczego w pobieraniu dochodów 

publicznych za pomocą kontroli publicznej mającej na celu zniechęcenie osób do 

niewywiązywania się z ich zobowiązań podatkowych. 

53. Oprócz interesów gospodarczych kraju jako całości w funkcjonującym systemie 

podatkowym, Rząd odniósł się również do ochrony interesów ekonomicznych osób 

prywatnych, to jest potencjalnych partnerów biznesowych (zob. paragraf 39 powyżej). 

Trybunał nie widzi powodu, aby kwestionować pogląd, że każda osoba pragnąca 

nawiązać stosunki gospodarcze z innymi osobami ma szczególny interes w uzyskaniu 

informacji dotyczących wywiązywania się przez inną osobę z jej zobowiązań 

podatkowych, a ostatecznie jej przydatności do prowadzenia interesów, zwłaszcza gdy 

unikanie opodatkowania utrzymuje się przez dłuższy czas. Ponieważ dostęp do takich 

informacji ma również wpływ na uczciwy obrót i funkcjonowanie gospodarki, Sąd jest 

gotów przyjąć, że ujawnienie wykazu osób, które były dłużnikami znaczącej kwoty 

podatku, miało wartość informacyjną dla opinii publicznej w sprawie ogólnego 

zainteresowania. Taka publikacja nie dotyczyła sprawy czysto prywatnej (zob. 

mutatis mutandis, Magyar Helsinki Bizottság przeciwko Węgrom [GC], nr 18030/11, 

§ 194, 8 listopada 2016 r.) ani kwestii jedynie zaspokajającej ciekawość publiczną 

(zob. Von Hannover przeciwko Niemcy (nr 2) [GC], nr 40660/08 i 60641/08, § 110, 

ETPCz 2012). 

54. W oparciu o powyższe i mając na uwadze margines oceny przyznany państwom 

w odniesieniu do ogólnych środków strategii gospodarczej i społecznej, Trybunał 
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stwierdza, że wybór ustawodawcy dotyczący podania do publicznej wiadomości 

tożsamości osób, które nie przestrzegają swoich zobowiązań podatkowych, w celu 

poprawy dyscypliny płatniczej i ochrony interesów gospodarczych osób trzecich, a 

tym samym przyczynienia się do ogólnej gospodarki, nie jest oczywiście pozbawione 

uzasadnionych podstaw (zob. orzecznictwo cytowane w paragrafie 49 powyżej). 

55. Jednakże skarżąca zakwestionowała również uzasadnienie leżące u podstaw 

dokonanych wyborów legislacyjnych w odniesieniu do zakresu publikowanych 

danych osobowych oraz sposobu ich publikacji w Internecie. (…) 

56. Trybunał odnotowuje na wstępie, że ustawa o administracji podatkowej, która 

była podstawą kwestionowanego środka, przewidywała publikację danych osobowych 

głównych osób uchylających się od płacenia podatków i osób uchylających się od 

opodatkowania. (…) Ponadto publikacja danych osobowych głównych uchylających 

się od opodatkowania zgodnie z art. 55 ust. 5 ustawy o administracji podatkowej była 

uzależniona od warunku, że osoby, których to dotyczy, nie wypełniły swoich 

zobowiązań podatkowych przez dłuższy czas, to jest 180 dni. Ustawodawstwo 

wprowadziło zatem rozróżnienie między podatnikami w oparciu o odpowiednie 

kryteria. Trybunał przyjmuje zatem, że środek został ograniczony w celu 

przeciwdziałania ryzyku zakłócenia systemu podatkowego, a ustawodawca ograniczył 

wszelkie negatywne skutki takiej publikacji do tych, których zachowanie było 

najbardziej szkodliwe dla dochodów (…). 

57. Trybunał zauważa również, że jak twierdzi Rząd (zob. paragraf 40 powyżej) i nie 

kwestionuje tego skarżący, dane osobowe osoby, która była winna znaczącą kwotę 

podatku, zostały usunięte ze strony internetowej Urzędu Skarbowego, a informacje 

zawarte w pytaniu nie były już udostępniane opinii publicznej po zapłaceniu przez 

zainteresowaną osobę należnych podatków. W konsekwencji Trybunał jest 

przekonany, że identyfikacja osób, których dane dotyczą, na stronie internetowej 

Urzędu Skarbowego była możliwa nie dłużej, niż było to konieczne do celów 

publikacji. 

58. Trybunał zauważa, że kwestionowana publikacja dotyczyła nazwiska skarżącego, 

adresu zamieszkania, numeru identyfikacji podatkowej oraz kwoty niezapłaconego 

podatku. Chociaż danych tych nie można uznać za intymne szczegóły związane z 

tożsamością wnioskodawcy, nadal dostarczały one dość wyczerpujących informacji 

na jego temat. Ponadto, pomimo faktu, że adres domowy skarżącego mógł być i tak 

dostępny publicznie (na przykład z książek telefonicznych), jego interes w ochronie 

jego prawa do poszanowania życia prywatnego był nadal zaangażowany w ujawnienie 

jego miejsca zamieszkania. Ponadto należy w tym miejscu podkreślić, że publikacja 

danych osobowych, w tym adresu domowego, może mieć znaczące skutki, a nawet 

poważne reperkusje dla życia prywatnego danej osoby (…). 

59. W okolicznościach niniejszej sprawy Trybunał przyznaje, że lista osób 

zalegających z opodatkowaniem i uchylających się od opodatkowania byłaby 

bezcelowa, gdyby nie pozwalała na identyfikację danych podatników. Choć prawdą 

jest, że nazwisko jest jednym z najczęstszych sposobów identyfikacji kogoś, w 

obecnym kontekście jest jasne, że przekazanie samego imienia i nazwiska podatnika 

nie umożliwiłoby odróżnienia go od innych osób. Publikacja tych danych osobowych 

nie byłaby wystarczająca do realizacji celu publikacji, jakim jest ułatwienie publicznej 

kontroli uchylania się od opodatkowania. Ponadto lista ograniczona do nazwisk 
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podatników prawdopodobnie zawierałaby niedokładne informacje i pociągałaby za 

sobą konsekwencje dla osób noszących to samo nazwisko. 

60. W związku z tym Trybunał nie kwestionuje poglądu prawodawcy, że w danych 

okolicznościach połączenie identyfikatorów było konieczne do zapewnienia 

dokładności i skuteczności systemu. Ustawodawcy nie można krytykować za to, że w 

celu podania dokładnych informacji na temat uchylających się od płacenia podatków, 

jako dodatkowe informacje identyfikujące wybrał adres domowy danej osoby. Poza 

tym skarżący nie sugerował, a Trybunał nie stwierdza, że publikacja jakichkolwiek 

danych identyfikacyjnych innych niż te, o których mowa, byłaby w sposób oczywisty 

mniej uciążliwa lub stanowiłaby mniej inwazyjną ingerencję w jego prawo do 

poszanowania jego życia prywatnego. 

61. Trybunał ponadto odnotowuje argument skarżącego, że informacje na jego temat 

zostały opublikowane w Internecie i udostępnione niepotrzebnie dużej grupie 

odbiorców, potencjalnie na całym świecie (zob. paragraf 36 powyżej). 

62. Należy w tym miejscu podkreślić ugruntowane orzecznictwo Trybunału, zgodnie 

z którym ryzyko szkody, jaką treści i komunikacja w Internecie stwarzają dla 

wykonywania i korzystania z praw i wolności człowieka, w szczególności prawa do 

poszanowania prywatności życie, jest z pewnością wyższe niż to, jakie przedstawia 

prasa (zob. m.in. Egill Einarsson przeciwko Islandii, nr 24703/15, § 46, 7 listopada 

2017 r.). 

63. W niniejszej sprawie należy przyznać, że publikacja informacji dotyczących 

niezapłaconych podatków poddaje podatnika nadzorowi publicznemu, który wzrasta 

proporcjonalnie do zakresu ogłoszenia. Umieszczenie danych osobowych 

wnioskodawcy na stronie Urzędu Skarbowego umożliwiło dostęp do tych danych 

każdemu, kto ma połączenie z Internetem, w tym osobom w innym kraju. 

64. Z drugiej strony, Trybunał przyjmuje argumentację Rządu, że powszechny 

publiczny dostęp do przedmiotowych danych był konieczny dla skuteczności 

programu (zob. paragraf 41 powyżej). Uznając wagę praw osoby, która była 

przedmiotem treści dostępnych w Internecie, prawa te muszą być również 

zrównoważone z prawem społeczeństwa do informacji (zob. ML i WW przeciwko 

Niemcom, nr 60798/10 i 65599/10, § 104, 28 czerwca 2018 r.). W niniejszej sprawie 

celem i głównym skutkiem publikacji było poinformowanie opinii publicznej, a 

głównym powodem udostępnienia takich danych w Internecie było zapewnienie 

łatwego dostępu do informacji dla osób zainteresowanych, niezależnie od ich miejsca 

zamieszkania. (…) 

66. Oczywiste jest również, że zasięg, a tym samym potencjalny wpływ oświadczenia 

opublikowanego online z niską liczbą czytelników z pewnością nie jest taki sam, jak 

oświadczenia opublikowanego na głównych lub często odwiedzanych stronach 

internetowych (…). 

67. W niniejszej sprawie sam fakt, że dostęp do wykazu nie był ograniczony, 

niekoniecznie oznaczał, że wykaz ten przyciągnął dużą uwagę opinii publicznej: 

między innymi osoba poszukująca informacji musiała podjąć pierwszy krok, aby udać 

się do urzędu skarbowego Witryna urzędu, przejście do listy osób uchylających się od 

płacenia podatków lub uchylających się od płacenia podatków, a następnie 

wyszukanie żądanych informacji. 

68. Ponadto Trybunał ma wątpliwości co do tego, czy lista osób uchylających się od 

płacenia podatków i uchylających się od opodatkowania, zamieszczona w języku 
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węgierskim na stronie internetowej Urzędu Podatkowego, przyciągnęłaby publiczną 

uwagę – na całym świecie – osób innych niż zainteresowane. Wręcz przeciwnie, 

bardziej niż jakakolwiek inna forma publikacji, publikacja za pośrednictwem portalu 

przeznaczonego do spraw podatkowych zapewniała rozpowszechnianie takich 

informacji w sposób racjonalnie obliczony na dotarcie do osób szczególnie nią 

zainteresowanych, przy jednoczesnym uniknięciu ujawnienia osobom, które nie mają 

takiego zainteresowania. 

69. Trybunał uznaje również za istotne, że strona internetowa organu podatkowego 

nie udostępniła opinii publicznej środków zmierzających do zawstydzenia skarżącego, 

na przykład sposobu zamieszczania komentarzy pod przedmiotowymi listami. 

70. Wreszcie, Trybunał nie może nie zauważyć, że chociaż skarżący odniósł się do 

ogólnego zawstydzającego efektu umieszczenia na liście (zob. paragraf 34 powyżej), 

jego zeznania nie zawierały żadnych dowodów ani odniesienia do okoliczności 

osobistych wskazujących, że publikacja jego danych osobowych dane z listy osób 

uchylających się od płacenia podatków i uchylających się od płacenia podatków 

doprowadziły do jakichkolwiek konkretnych reperkusji dla jego życia prywatnego. W 

opinii Trybunału, w okolicznościach niniejszej sprawy, upublicznienie 

kwestionowanych informacji nie może być uznane za poważną ingerencję w sferę 

osobistą skarżącego. Nie wydaje się, aby upublicznienie jego danych osobowych 

stanowiło znacznie większe obciążenie dla jego życia prywatnego niż było to konieczne 

do realizacji uzasadnionego interesu państwa. 

71. Biorąc pod uwagę szczególny kontekst, w którym sporne informacje zostały 

opublikowane, fakt, że publikacja miała na celu zapewnienie dostępności i 

dostępności informacji w interesie publicznym oraz ograniczony wpływ publikacji na 

codzienne życie skarżącego, Trybunał uważa, że publikacja mieściła się w marginesie 

oceny pozwanego państwa. 

72. Wynika z tego, że nie doszło do naruszenia Artykułu 8 Konwencji. 

73. Skarżący zarzucił, że w prawie krajowym nie istniał żaden skuteczny środek 

umożliwiający mu dochodzenie przed sądami krajowymi skargi dotyczącej publikacji 

jego danych osobowych. Powołał się na art. 13 Konwencji (…). 

75. Zasadniczo skarga skarżącego dotyczyła przepisów obowiązującego reżimu 

prawnego przewidujących publikację danych osobowych, a mianowicie art. 55 ust. 3 

i 5 ustawy o administracji podatkowej (zob. paragraf 9 powyżej). Nie można uznać, że 

art. 13 Konwencji wymagał zapewnienia środka odwoławczego w celu 

zakwestionowania tego reżimu. 

76. W konsekwencji skarga ta jest oczywiście nieuzasadniona i jako taka musi zostać 

uznana za niedopuszczalną zgodnie z Artykułem 35 ust. 3 (a) i 4 Konwencji. 
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Przepisy 

ARTYKUŁ 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. 

ARTYKUŁ 8 

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego 

mieszkania i swojej korespondencji. 

2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z 

wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w 

demokratycznym społeczeństwie z 

uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt 

gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia 

i moralności lub ochronę praw i wolności osób. 

 

Główne problemy 

1. Poszanowanie życia prywatnego – zakres ochrony.  

2. Czy publikacja danych identyfikujących wnioskodawcę, w tym adresu 

zamieszkania, na portalu organu podatkowego w związku z niewywiązaniem 

się z obowiązków podatkowych stanowi realizację uzasadnionego celu 

ochrony systemu podatkowego i osób trzecich. 

3. Czy kwestionowany środek był „konieczny w społeczeństwie 

demokratycznym”? 

 


