Ramowy program szkolenia.

Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej
w postępowaniach krajowych i przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej
Wykładowcami będą:
 dr habil. Nina Półtorak, sędzia WSA w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego
UJ (blok cywilistyczny i administracyjno -podatkowy)
 dr Małgorzata Kożuch, adwokat, członek NRA, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UJ
(blok cywilistyczny i administracyjny)
 dr Aleksandra Sołtysińska, sędzia SO W Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa
Europejskiego UJ, (blok karnistyczny)
 wszyscy wykładowcy posiadają praktykę i doświadczenie zawodowe w przedmiocie, zajęcia
będą obejmowały także warsztaty praktyczne.
Terminy zjazdów w Krakowie 29-30 września 2012r., 20-21 października 2012r., 27-28
października 2012r., Klub Adwokatów, ul. Sławkowska 1, godz. 10.00 – 16.00
I.

Identyfikacja uprawnień opartych na prawie Unii Europejskiej.
 Uprawnienie przyznane pośrednio.
 Kompetencja Trybunału Konstytucyjnego.
 Kognicja sądów administracyjnych.
 Kognicja sądów powszechnych i SN.

II. Blok cywilistyczny i administracyjny.
 Ochrona w prawie procesowym.
 Obowiązek oceny prawa krajowego.
 Prawo powołania w stosunkach horyzontalnych.
 Prawo powołania w stosunkach wertykalnych.
 Dostępność środka ochrony proceduralnej.
- Modyfikacja środka krajowego.
- Powództwo o ustalenie niezgodności z prawem Unii Europejskiej.
III. Blok cywilistyczny i administracyjny.
 Terminy dochodzenia roszczeń.
 Ustalenie terminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 Bieg terminu a naruszenie prawa UE.
 Terminy ograniczające skuteczność ochrony.
 Kompetencje sądów do stosowania prawa UE z urzędu.
 Kompetencja sądów krajowych do stosowania środków zabezpieczających.
IV. Blok cywilistyczny i administracyjny.
 Środki prawne w zakresie wzruszenia rozstrzygnięć administracyjnych i sądowych.
 Wzruszenie rozstrzygnięć administracyjnych o charakterze ostatecznym.
 Wznowienie postępowania czy wzruszenie decyzji. (Kühne)
 Wzruszanie rozstrzygnięć sądowych.
 Zasada związania a standard ochrony. (Lucchini)

 Sankcje w prawie krajowym za naruszenie prawa Unii Europejskiej.
 Roszczenia restytucyjne i odszkodowawcze.
V. Blok prawa karnego.
 Wydanie ENA przez polski sąd.
 Zasada proporcjonalności w praktyce.
 Źródła informacji o ewentualnym wydaniu ENA przez polski sąd i zasady dostępu do takich
informacji.
 Postępowanie w przypadku wykonania polskiego ENA w innym państwie członkowskim.
 W jaki sposób można doprowadzić do nie przekazania osoby poszukiwanej, najczęstsze
zarzuty przez sądami innego państwa członkowskiego UE.
 Współpraca z obrońcami z innych państw członkowskich UE.
 Projekty dotyczące obligatoryjnej podwójnej obrony i tłumaczenia.
 W jaki sposób można doprowadzić do nie wydania ENA przez polski sąd lub do jego
cofnięcia.
 Wykonanie ENA wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego UE.
 Zasady stosowania środków zapobiegawczych.
 Zasada specjalności - możliwość rozszerzenia postępowania.
 Odpowiedzialność odszkodowawcza za niesłuszne zatrzymanie lub aresztowanie przy ENA.
 Przekazanie kary do wykonania na podstawie kpk a przekazanie kary do wykonania na
podstawie Konwencji strasburskiej.
VI. Postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.
 Rodzaje skarg rozstrzyganych przez TSUE.
 Skargi bezpośrednie.
 Pytania prejudycjalne.
 Reguły postępowania przed TSUE.
 Faza pisemna i ustna.
 Postępowania dowodowe i biegli.
 Prawo zastępstwa procesowego przed TSUE.
 Koszty postępowania.

