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Przedmiot
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 4 września 2009 r.
w sprawie T-211/05 Włochy przeciwko Komisji, którym Sąd oddalił żądanie stwier
dzenia nieważności decyzji Komisji 2006/261/WE z dnia 16 marca 2005 r. dotyczą
cej programu [systemu] pomocy państwa C8/2004 (ex NN 164/2003), który Włochy
wprowadziły w życie na rzecz spółek nowonotowanych na giełdzie (Dz.U. 2006, L 94,
s. 42)

Sentencja
1)

Odwołanie zostaje oddalone.

2)

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

3)

Republika Finlandii pokrywa własne koszty.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 listopada 2011 r. —
Komisja przeciwko Włochom

(sprawa C-379/10)

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ogólna zasada
odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu naruszenia prawa Unii
Europejskiej przez sądy krajowe, od których orzeczeń nie przysługuje środek
prawny — Całkowite wyłączenie odpowiedzialności państwa za szkody wynikające
z wykładni przepisów prawa lub oceny okoliczności faktycznych i dowodów
dokonanej przez sąd, od którego orzeczeń nie przysługuje środek prawny —
Ograniczenie w prawie krajowym odpowiedzialności państwa do przypadków winy
umyślnej lub poważnego uchybienia ze strony takiego sądu
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Prawo Unii — Prawa przyznane jednostkom — Naruszenie przez państwo
członkowskie — Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej jednostkom — Przesłanki
w wypadku naruszenia, które można przypisać sądowi najwyższemu — Oczywisty
charakter naruszenia — Ustawodawstwo krajowe ograniczające odpowiedzialność
do przypadków winy umyślnej lub poważnego uchybienia — Niedopuszczalność
(por. pkt 40–42, 46, 48; sentencja)

Przedmiot
Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Naruszenie ogólnej za
sady odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu naruszenia prawa Unii
Europejskiej przez sądy krajowe, od których orzeczeń nie przysługuje środek praw
ny – Odpowiedzialność ograniczona do przypadków winy umyślnej lub poważnego
uchybienia

Sentencja
1)

Republika Włoska,
— wyłączając całkowicie odpowiedzialność państwa włoskiego za szko
dy wyrządzone jednostkom w związku z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej przez sąd, od którego orzeczeń nie przysługuje środek praw
ny, gdy naruszenie to wynika z wykładni przepisów prawa lub oceny oko
liczności faktycznych i dowodów dokonanej przez ten sąd, oraz
— ograniczając tę odpowiedzialność do przypadków winy umyślnej lub po
ważnego uchybienia,
na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 legge n. 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati
nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati
(ustawy nr 117 o sposobach naprawienia szkód wyrządzonych w ramach wy
konywania wymiaru sprawiedliwości oraz o odpowiedzialności cywilnej sę
dziów) z dnia 13 kwietnia 1988 r., uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej
na mocy ogólnej zasady odpowiedzialności państw członkowskich z tytułu
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naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, od których orzeczeń
nie przysługuje środek prawny.
2)

Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 29 listopada 2011 r. —
Tresplain Investment przeciwko OHIM
(sprawa C-76/11 P)
Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 —
Artykuł 8 ust. 4 i art. 52 ust. 1 lit c) — Graficzny wspólnotowy znak towarowy
Golden Elephant Brand — Wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty
na niezarejestrowanym graficznym krajowym znaku towarowym GOLDEN
ELEPHANT — Odesłanie do prawa krajowego, któremu podlega wcześniejszy znak
towarowy — Istniejące w systemie common law powództwo oparte na
bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off
1. Odwołanie — Zarzuty — Zarzut podniesiony po raz pierwszy w odwołaniu —
Niedopuszczalność (por. pkt 53)
2. Odwołanie — Zarzuty — Błędna ocena okoliczności faktycznych i dowodów —
Niedopuszczalność — Kontrola przez Trybunał oceny okoliczności faktycznych
i dowodów — Wykluczenie, z wyjątkiem przypadku ich przeinaczenia (art. 256
ust. 1 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy) (por.
pkt 73)

Przedmiot
Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie T-303/08
Tresplain Investments Ltd przeciwko OHIM – Hoo Hing, którym Sąd oddalił skar
gę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez właściciela graficznego wspólnoto
wego znaku towarowego „Golden Elephant Brand”, zarejestrowanego dla towarów
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