
SYSTEM OCHRONY 
PRAWNEJ UE
TOMASZ DĄBROWSKI



Grupa A: Skutek incydentalny w 
prawie UE. 

Grupa B: Odpowiedzialność 
odszkodowawcza państwa 
członkowskiego za naruszenie prawa 
UE



Gdzie można dochodzić 
roszczeń?

art. 19.1 TUE - przed sądami państw 
członkowskich


przed TSUE - wyłączna kompetencja (na gruncie 
PMP)



Jurysdykcja Trybunału:
Postępowania sporne


skarga przeciwko PC z tytułu uchybienia 
zobowiązaniom


skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE


skarga na bezczynność UE


skarga odszkodowawcza przeciwko UE


Postępowania niesporne


pytanie prejudycjalne


opinia o zgodności umowy z Traktatami



Skarga przeciwko państwu 
członkowskiemu z tytułu 
uchybienia zobowiązaniom

podmioty uprawnione: Komisja i inne państwo 
członkowskie (nigdy jednostka!)


postępowanie przed TS - faza administracyjna i 
sądowa


Najpierw Komisja bada sprawę i ewentualnie 
kieruje ostrzeżenie


szerokie pojęcie „państwa”



Skarga Komisji - 258 TFUE

Nieformalne postępowanie wyjaśniające


Formalne postępowanie wyjaśniające - zakres 
przedmiotowy


uzasadniona opinia


Postępowanie sądowe - skarga do TS; środek 
tymczasowy



Przesłanki wyłączające 
odpowiedzialność

siła wyższa, 

bezprawność środka UE,


wzajemność,


inne…



Wyrok

deklaratoryjny,


nie wskazuje terminu czy sposobu wykonania 
zobowiązań


zasada poszanowania decyzji sądowych



Postępowanie ponowne - 
art. 260

Komisja uznaje, że PC nie podjęło środków w celu 
wykonania wyroków TS


Umożliwienie PC zajęcia stanowiska,


Druga skarga do TS - ze wskazaniem ryczałtu lub kary 
pieniężnej,


Jeśli TS uzna roszczenie Komisji - może nałożyć ryczałt lub 
okresową karę.


Wyjątek! Notyfikacja dot. transpozycji dyrektywy 
(ustawodawczej)



Skarga państwa 
członkowskiego - 259 TFUE

Obowiązek wniesienia sprawy do Komisji


Komisja wydaje uzasadnioną opinię po uzyskaniu 
stanowisk wszystkich stron (w drodze spornej)


Terminy?


Kara okresowa lub ryczałt?



Skarga o stwierdzenie 
nieważności - art. 263

cel: usunięcie z obrotu aktów prawnych przyjętych 
niezgodnie z prawem - obalenie domniemania 
legalności


wyłączna jurysdykcja TSUE - sądy krajowe nie 
mogą orzec nieważności aktu UE!


charakter autonomiczny


termin - 2 miesiące



Zaskarżalne akty

akty ustawodawcze


akty Rady, Komisji i EBC „inne niż zalecenia i 
opinie”


akty Parlamentu, Rady Europejskiej, organów i 
jednostek org. UE „zmierzających do wywarcia 
skutków prawnych wobec podmiotów trzecich”



Treść zaskarżanego aktu

wywołuje skutki prawne naruszające interes 
prawny skarżącego poprzez wyraźną zmianę jego 
sytuacji prawnej


akt ostateczny


skutki aktu są nieodwracalne



Nie podlegają kontroli:

Prawo pierwotne,


Inne akty państw członkowskich,


Akty wewnętrzne organu UE,


Porozumienia między organami, które nie 
wywołują skutków prawnych



Podmioty uprawnione

podmioty uprzywilejowane - PC, Rada, Komisja, 
Parlament,


podmioty półuprzywilejowane - EBC, KR, TO,


podmioty nieuprzywilejowane - osoby fizyczne i 
prawne



Locus standi podmiotów 
prywatnych

akty, których są adresatami,


akty, które dotyczą ich indywidualnie i 
bezpośrednio - ogólne czy konkretne? Plaumann!


akty regulacyjne, które dotyczą ich bezpośrednio i 
nie wymagają środków wykonawczych



Przesłanki nieważności

Brak kompetencji,


Naruszenie istotnych wymogów proceduralnych,


Naruszenie Traktatów lub jakiejkolwiek reguły 
prawnej związanej z ich stosowaniem - 
materialnie!


Nadużycie władzy.



Skutek stwierdzenia 
nieważności

TSUE: akt nieważny - nieistniejący, niewywołujący 
żadnego skutku prawnego - skutek erga omnes i ex 
tunc


res iudicata


orzeczenie konstytutywne


można orzec częściową nieważność - dot. 
postanowień „rozdzielnych”


można orzec nieważność tylko w stosunku do 
niektórych podmiotów



Skarga na bezczynność 
- 265

Kontrola legalności zaniechania działania przez UE 
(instytucję, organ, jednostkę organizacyjną),


Zasada jedności z postępowaniem z art. 263


Różnica vs 263 


konieczność uprzedniego wezwania organu do 
działania - po 2 miesiącach można wnieść skargę


tylko jedna podstawa - naruszenie Traktatów



Podmioty uprawnione

Podmioty uprzywilejowane - państwa 
członkowskie i instytucje UE (13 TUE - poza 
TSUE)


Podmioty nieuprzywilejowane - osoby fizyczne i 
prawne



Locus standi podmiotów 
prywatnych

art. 265 dotyczy jedynie decyzji skierowanej do podmiotu 
lub osoby trzeciej - jeśli dot. bezpośrednio i indywidualnie


orzecznictwo TSUE dopuszcza jednak skargę wtedy, gdyby 


skarga była dopuszczalna na gruncie art. 263 (przez ten 
sam podmiot) 


dot. zaniechania wydania aktu, które może naruszać jego 
interesy i zmienia znacząco sytuację prawną,


nie służy obejściu przepisów Traktatu - szczególnie 
innych środków kontroli legalności



Skutki

TSUE stwierdzi bezprawną bezczynność po 
stronie UE,


orzeczenie deklaratoryjne,


art. 266 - zobowiązanie organu do podjęcia 
środków w celu wykonania wyroku - 
pozostawiając swobodę w  wyborze formy i 
środków działania



Skarga odszkodowawcza 
- art. 268 i 340

Służy ochronie interesów podmiotów prywatnych - 
rekompensata słabszej pozycji w poprzednich 
środkach


Konkurencyjna odpowiedzialność UE i  państw 
członkowskich



Odpowiedzialność 
umowna

W stosunkach prywatnoprawnych,


Odpowiedzialność podlega prawu właściwemu dla 
danej umowy (PPM),


Skarga kierowana do sądu krajowego (choć 
można poddać spór pod rozstrzygnięcie TSUE - 
art 272 - klauzula arbitrażowa)



Odpowiedzialność 
deliktowa

Przedmiot: żądanie naprawienia szkody wynikłej z 
bezprawnego aktu lub działania instytucji lub 
pracownika UE.


Charakter autonomiczny względem 263 i 265,


Statut TSUE - termin 5 lat od zdarzenia



Przesłanki odp. deliktowej
Bezprawność działania zarzucanego instytucjom,


Rzeczywisty charakter szkody,


Związek przyczynowy


bezprawność - poważne naruszenie przepisu 
przyznającego prawa jednostce (rażące 
wykroczenie poza zakres swobodnej oceny)



Odpowiedzialność za
akty administracyjne - bezprawność!


akty prawodawcze - bezprawność!


akty zgodne z prawem - oparte na doktrynie: 
niesprawiedliwe jest obciążanie ciężarem 
finansowym ograniczonej grupy jednostek w 
interesie ogólnym


pracowników - trudno odróżnić, np. Adams vs 
Komisja



Incydentalna kontrola legalności 
aktów o znaczeniu ogólnym - 277

Zarzut niezgodności z prawem,


Można go podnieść przed TSUE w postępowaniu 
w sprawie niezgodności z prawem decyzji podjętej 
na jego podstawie.


To nie jest skarga!



PYTANIE 
PREJUDYCJALNE - 267

Narzędzie ujednolicające stosowanie prawa na 
terenie całej UE


TSUE dokonuje wykładni prawa unijnego lub 
orzeka w przedmiocie ważności prawa wtórnego - 
wyłączna kompetencja!


NIE orzeka w przedmiocie ustaleń faktycznych, 
NIE rozstrzyga właściwego sporu!



Ograniczenia właściwości 
TSUE

WPZiB


przestrzeń wolności bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości,


dawny III filar (współpraca policyjna i sądowa w 
sprawach karnych) - dot. aktów przed TL


umowa międzynarodowa UE - tylko jej interpretacja


zakaz orzekania, gdy okoliczności faktyczne miały 
miejsce przed wstąpieniem do UE 



Sąd państwa 
członkowskiego
„SĄD” to pojęcie prawa unijnego, określane w oparciu o:


podstawa prawna funkcjonowania organu


stały charakter


obligatoryjność jurysdykcji


kontradyktoryjność postępowania


rozstrzyganie na podstawie prawa


niezawisłość



Pytanie dot. wykładni
orzeczenie TS musi być niezbędne dla wydania 
wyroku


forma: wg prawa krajowego, ale obowiązek 
zawieszenia postępowania krajowego


sąd krajowy określa „faktyczne i prawne ramy 
problemu” i przedmiot pytań


TS nie ma obowiązku odpowiedzi na wszystkie 
pytania, w przypadku niewłaściwego sformułowania  
TS formułuje pytania we właściwy sposób



Uznanie czy obowiązek 
sądu?

Inicjatywa wyłącznie po stronie sądu,


Spór między zasadą dyspozycyjności i jednolitości 
stosowania prawa unijnego,


Teoria abstrakcyjna czy konkretna?



Obowiązek sądu ostatniej 
instancji

W razie konieczności obowiązek wniesienia 
pytania ciąży na sądzie z urzędu - niezależnie od 
instancji,


Ograniczenie obowiązku:


gdy pytanie nie jest istotne dla sprawy


acte eclaire


acte clair



Pytanie dot. ważności
Niedopuszczalne, gdy strona nie skorzystała z 
możliwości złożenia skargi z art. 263.


Stosujemy doktrynę acte eclaire:


Akt, co do którego stwierdzono nieważność, musi 
być traktowany jako nieważny przez każdy sąd 
krajowy.


Nie stosujemy acte clair - sąd nie może stwierdzić 
nieważności aktu. Sąd może jednak wyjątkowo 
zastsosować środek tymczasowy



Skutki

Orzeczenie prejudycjalne wiąże sąd krajowy w 
danej sprawie, a także kolejne sądy rozpatrujące 
tę sprawę w toku instancyjnym.


tzw. względna nieważność - będąca przedmiotem 
działalności interpretacyjnej TSUE.


Zasada automatycznej niestosowalności!



Opinia o zgodności 
umowy z Traktatami

PC, Parlament, Rada lub Komisja


Wiążąca opinia dot. zgodności przewidywanej 
umowy z Traktatami


Kontrola dot. części merytorycznej i kompetencji 
UE do jej zawarcia


