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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal administratif
(Luxembourg) w dniu 22 czerwca 2018 r. – Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche
(Sprawa C-410/18)
(2018/C 301/26)
Język postępowania: francuski
Sąd odsyłający
Tribunal administratif

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Nicolas Aubriet
Strona pozwana: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Pytania prejudycjalne
Czy warunek nakładany na studentów niemających miejsca zamieszkania w Wielkim Księstwie Luksemburga w art. 3 pkt 5
lit. b znowelizowanej ustawy z dnia 24 lipca 2014 r. o pomocy finansowej państwa na naukę w szkole wyższej, bez
uwzględnienia jakiegokolwiek innego kryterium powiązania, mianowicie warunek polegający na byciu dziećmi
pracowników, którzy byli zatrudnieni lub prowadzili działalność na własny rachunek w Luksemburgu przez okres co
najmniej pięciu lat na przestrzeni siedmioletniego okresu odniesienia w chwili złożenia wniosku o pomoc finansową, jest
konieczny do osiągnięcia celu zamierzonego przez ustawodawcę luksemburskiego, a mianowicie spowodowania
zwiększenia proporcji osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej?

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 26 kwietnia 2018 r. w sprawie T-190/16,
Mykola Yanovych Azarov / Rada Unii Europejskiej, wniesione w dniu 26 czerwca 2018 r. przez
Mykolę Yanovycha Azarova
(Sprawa C-416/18 P)
(2018/C 301/27)
Język postępowania: niemiecki
Strony
Wnoszący odwołanie: Mykola Yanovych Azarov (przedstawiciele: adwokaci A. Egger i G. Lansky)
Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej

Żądania wnoszącego odwołanie
Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:
— uchylenie wyroku Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r., sprawa T-190/16;
— wydanie prawomocnego orzeczenia w sporze i stwierdzenie nieważności decyzji Rady (WPZiB) 2016/318 z dnia
4 marca 2016 r. zmieniającej decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko
niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (1) oraz rozporządzenia wykonawczego
Rady (UE) 2016/311 z dnia 4 marca 2016 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 208/2014 w sprawie środków
ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na
Ukrainie (2) w zakresie, w jakim dotyczą one wnoszącego odwołanie, a także obciążenie Rady kosztami postępowania
przed Sądem i przed Trybunałem;
— posiłkowo, przekazanie sprawy do Sądu, aby wydał on orzeczenie zgodnie z oceną prawną przedstawioną w orzeczeniu
Trybunału, i orzeczenie, że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
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Zarzuty i główne argumenty
Wnoszący odwołanie podnosi następujące zarzuty:
1. Sąd błędnie stwierdził, że Rada nie naruszyła praw podstawowych. Sąd przeprowadził nieprawidłową ocenę naruszenia
prawa własności i prawa do wykonywania działalności gospodarczej. W szczególności Sąd błędnie orzekł, że środki są
odpowiednie i proporcjonalne. Ponadto Sąd naruszył procedurę i uprawnienia proceduralne.
2. Sąd błędnie stwierdził, że Rada nie dopuściła się nadużycia w ramach przeprowadzonej oceny. Po pierwsze, Sąd nie
przeprowadził żadnej konkretnej kontroli dotyczącej wnoszącego odwołanie. Po drugie, Sąd przyjął błędne założenie, iż
brak konkretnych dowodów nie jest istotny.
3. Sąd błędnie stwierdził, że Rada nie naruszyła prawa do dobrej administracji. Po pierwsze, przedstawione przez Sąd
rozważania dotyczące obowiązku bezstronności Rady są błędne. Po drugie, Sąd naruszył zakres obowiązku
uzasadnienia.
4. Sąd błędnie stwierdził, że Rada nie popełniła żadnego „oczywistego błędu w ocenie”.
5. Przedstawiając wyłącznie politycznie uzasadnienie, Sąd naruszył prawo do rzetelnego procesu.

(1)
(2)

Dz.U. 2016, L 60, s. 76.
Dz.U. 2016, L 60, s. 1.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez tribunal de première
instance de Namur (Belgia) w dniu 27 czerwca 2018 r. – Ordre des avocats du barreau de Dinant / JN
(Sprawa C-421/18)
(2018/C 301/28)
Język postępowania: francuski
Sąd odsyłający
Tribunal de première instance de Namur

Strony w postępowaniu głównym
Strona powodowa: Ordre des avocats du barreau de Dinant
Strona pozwana: JN

Pytania prejudycjalne
Czy powództwo izby adwokackiej, mające za przedmiot zasądzenie od jednego z jej członków zapłaty należnych izbie,
rocznych składek członkowskich stanowi powództwo „w spraw[ie] dotycząc[ej] umowy” w rozumieniu art. 7 pkt1
rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (1)?
(1)

Dz.U. L 351, s. 1.

