
Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2011 r. — Dacoury- 
Tabley przeciwko Radzie 

(Sprawa T-182/11) 

(2011/C 152/51) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Philippe Henry Dacoury-Tabley (Abidjan, 
Wybrzeże Kości Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat G. Collard) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie, że, jeśli chodzi o stronę skarżącą Philippa 
Henriego DACOURY-TABLEYA, rozporządzenie Rady nr 
85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. opublikowane w 
dniu 2 lutego 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej oraz decyzja Rady 2011/71/WPZiB z dnia 31 
stycznia 2011 r. opublikowana w dniu 2 lutego 2011 r. 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej są pozbawione 
podstaw faktycznych. 

— w konsekwencji, 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady nr 
85/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. oraz decyzji Rady 
2011/71/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r.; 

— ewentualnie, nakazanie, aby nazwisko Philippa Henriego 
DACOURY -TABLEYA zostało usunięte z wykazu załą
czonego do tego rozporządzenia i do tej decyzji. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia obowiązku uzasad
nienia, z uwagi na to, że wpisanie strony skarżącej do 
wykazu osób i podmiotów, w stosunku do których mają 
zastosowanie środki ograniczające, nastąpiło z powodów 
stereotypowych bez wskazania żadnego konkretnego stanu 
faktycznego, który umożliwiłby ocenę stosowności takiego 
wpisu. 

2) Zarzut drugi dotyczący oczywistego błędu w ocenie, w 
zakresie w jakim: 

— zarzuca się stronie skarżącej, że odmówiła podporząd
kowania się władzy A. Ouattary, w sytuacji gdy próbo
wała ona podporządkować tej władzy Centralny Bank 
Państw Zachodniej Afryki (zwany dalej „BCEAO”), 
którego była ona prezesem; 

— zarzuca się stronie skarżącej udział w finansowaniu 
nielegalnego rządu L. Gbagbo, w sytuacji gdy transakcje 
BCEAO nie wykazały żadnego takiego wkładu finanso
wego; 

— strona skarżąca nie była już poza tym prezesem BCEAO 
w momencie wydania zaskarżonego rozporządzenia i 
zaskarżonej decyzji. 

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2011 r. — Trabelsi i in. 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-187/11) 

(2011/C 152/52) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Mohamed Trabelsi (Paryż, Francja), Ines Lejri 
(Paryż), Moncef Trabelsi (Paryż), Selima Trabelsi (Paryż) i 
Tarek Trabelsi (Paryż) (przedstawiciel: adwokat A. Metzker) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji Rady Unii z 
dnia 4 lutego 2011 r.; 

— usunięcie z wykazu nazwiska „Mohamed TRABELSI”; 

— usunięcie z wykazu nazwiska „INES LEJRI”; 

— usunięcie z wykazu nazwiska matki Mohameda TRABEL
SIEGO; 

— usunięcie podanego adresu Mohameda TRABELSIEGO; 

— przyznanie państwu TRABELSIM prawa odpowiedzi; 

— objęcie ochroną Tareka TRABELSIEGO ze względu na jego 
upośledzenie; 

— nakazanie Radzie Unii Europejskiej ponownego zbadania jej 
aktu i poszanowania zasady domniemana niewinności; 

— zawieszenie aktu ogłoszonego przez Radę Unii Europejskiej; 

— zasądzenie od Rady Unii Europejskiej na rzecz M. TRABEL
SIEGO kwoty 150 000 EUR z tytułu odszkodowania za 
poniesioną szkodę; 

— obciążenie Unii kwotą 25 000 EUR tytułem poniesionych 
wydatków; 

— zasądzenie od państwa wypłaty poniesionych kosztów 
niepodlegających zwrotowi, których ustalenie wysokości 
zgodnie z zasadą słuszności należy do Sądu na podstawie 
art. L 761-1 code de justice administrative (kodeksu postę
powania przed sądami administracyjnymi).
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