
Zasady stosowania prawa 
UE



Obowiązek wykładni zgodnej



Costa vs E.N.E.L. (1964)

 „Żadne normy prawa wewnętrznego nie mogą mieć 
pierwszeństwa przed prawem stanowionym przez 
Traktat, aby nie pozbawiać go jego charakteru prawa 
wspólnotowego i nie podważać podstaw prawnych 
samej Wspólnoty.”



Internationale Handelsgesellschaft (1970)

Relacja między rozporządzeniem a ustawą zasadniczą 

Zgodnie z orzeczeniem Costa vs ENEL 

Prawo wspólnotowe nie może zostać uchylone przez 
normy prawa krajowego w jakiejkolwiek formie



c.d.

„Ważność aktu wspólnotowego ani jego skutek w 
krajowym porządku prawnym nie mogą być poddane w 
wątpliwość na podstawie zarzutów, że jest to 
niezgodne z prawami podstawowymi lub zasadami 
zawartymi w porządku konstytucy jnym”



Tania Kreil vs RFN



Solange I (1974)

Zakaz bezwarunkowego uznawania pierwszeństwa 
aktów wspólnotowych 

Akty prawa wtórnego mogą podlegać kontroli TK w 
kontekście zgodności z prawami podstawowymi 
zawartymi w Ustawie zasadniczej RFN



Solange II (1986)

RFN będzie uznawać pierwszeństwo prawa 
wspólnotowego także w obszarze ochrony praw 
podstawowych, dopóki ochrona ta zostanie skutecznie 
zapewniona na poziomie Wspólnoty



Polski TK w sprawie ENA (2005)

„Sprzeczność nie może być w polskim systemie 
prawnym rozwiązana przez uznanie nadrzędności 
normy wspólnotowej w relacji do normy 
konstytucy jnej”



Simmenthal (1978)

„Powinnością każdego sądu krajowego w zakresie 
jego jurysdykcji jest zapewnienie pełnej skuteczności 
prawu wspólnotowemu”  

Sąd ma więc obowiązek niezastosowania normy 
prawa krajowego sprzecznej z prawem UE



Wertykalny bezpośredni skutek prawa 
pierwotnego

Van Gend en Loos (1963) - Traktat stanowi nowy 
porządek prawa międzynarodowego, na rzecz którego 
państwa przekazały wykonywanie części 
suwerennych uprawnień. Postanowienia Traktatu 
wiążą nie tylko państwa czł., ale i obywateli.



c.d

Zgodnie z duchem, systematyką i treścią Traktatu 
przepis PUE należy interpretować w taki sposób, że 
jest on bezpośrednio skuteczny i tworzy prawa dla 
jednostek, które sądy krajowe mają obowiązek chronić.



Warunki bezpośredniej skuteczności:
jasna 

precyzy jna 

bezwarunkowa  

niewymagająca dla swej skuteczności żadnych 
dodatkowych działań PC i UE 

nieprzyznająca PC i UE kompetencji do działania na 
zasadzie uznania czy władzy dyskrecjonalnej



Horyzontalny skutek bezpośredni

Defrenne vs Sabena (1976) - prawo pierwotne 

Variola (1973) - rozporządzenia



Bezpośredni skutek praw podstawowych

Kremzow vs Austria 

Grogan vs SPUC



Skutek bezpośredni dyrektywy
Problem powstaje gdy dyrektywa nie jest prawidłowo 
implementowana w określonym terminie (transpozycja 
to nie implementacja!) 

estoppel 

ex iniuria non oritur ius



Van Duyn (1974)
Czy Tom Cruise zagraża Wielkiej Brytanii? 

Dyrektywa określała szczegółowe warunki powołania 
się przez PC na porządek, bezpieczeństwo publiczne i 
zdrowie publiczne 

TS: konieczność zapewnienia skuteczności 
wiążącemu prawu wspólnotowemu



Marks & Spencer (2002)

Przy jęcie środków implementujących dyrektywę we 
właściwy sposób nie wyczerpuje skutków dyrektywy - 
PC pozostają związane obowiązkiem zapewnienia 
pełnego zastosowania dyrektyw w każdym czasie.



Horyzontalny skutek bezpośredni dyrektyw?

Marshall (1986) - wiążący charakter dyrektywy 
istnieje tylko wobec państwa, do którego jest 
skierowana 

Faccini Dori (1994)



Emanacja państwa
Marshall - niezależnie od formy w jakiej państwo 
występuje - pracodawca czy też organ władzy 

Foster vs British Gas - „podmiot podlegający władzy 
lub kontroli ze strony państwa lub który ma szczególne 
uprawnienia, wykraczające poza te wynikające z 
zasad regulujących stosunki między jednostkami”



państwo c.d.
organy podatkowe (Becker, Busseni) 

władze lokalne i regionalne (Fratelli Constanzo) 

konstytucy jnie niezależne władze odp. za pokój i 
bezpieczeństwo (Johnson) 

władze odpowiedzialne za opiekę zdrowotną (Marshall)



Skutek bezpośredni decyzji

Grad (1970) - skuteczność (effet utile) decyzji byłaby 
osłabiona, gdyby obywatele będący adresatami nie 
mogli powołać się na nią przed sądami krajowymi, a te 
sądy nie mogłyby brać jej pod uwagę jako części 
prawa wspólnotowego



Wykładnia prounijna - skutek pośredni

Sądy krajowe oraz wszystkie inne organy stosujące 
prawo, w tym orany administracji publicznej, mają 
obowiązek interpretować prawo krajowe w zgodzie z 
prawem unijnym.



Van Colson (1984)

Sąd krajowy powinien interpretować prawo 
wewnętrzne w świetle przedmiotu i celu dyrektywy, 
aby zrealizowąć zobowiązanie w niej zawarte 

ale: MARLEASING - as far as possible, czyli zakaz 
wykładni contra legem



Skutek bezpośredni

obiektywny - powoływalność normy prawnej przed 
sądem krajowym 

subiektywny - zdolność danej normy prawnej do 
przyznania praw jednostkom



Skutek incydentalny

Francovich i Bonifaci vs Włochy (1991) - dyrektywa 
dot. ochrony pracowników w razie niewypłacalności 
pracodawcy. Dyrektywa nie spełniała wymogów 
jasności i precyzy jności.



TS:

„w świetle ogólnej systematyki Traktatu oraz 
fundamentalnych zasad wspólnotowego porządku 
prawnego”: 

jeśli można przypisać państwu odpowiedzialność, 
jednostce przysługuje roszczenie odszkodowawcze



Przesłanki odpowiedzialności 
odszkodowawczej:

celem dyrektywy jest przyznanie praw jednostkom 

na podstawie dyrektywy można ustalić treść tych 
uprawnień 

związek przyczynowy



Odszkodowanie
w procedurze krajowej 

zakaz odwołania do TSUE! 

dwa kryteria: 

niedyskryminacja roszczeń 

rzeczywista skuteczność


