
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 grudnia 
2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Paris — 
Francja) — Alexandre Achughbabian przeciwko Préfet du 

Val-de-Marne 

(Sprawa C-329/11) ( 1 ) 

(Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości — 
Dyrektywa 2008/115/WE — Wspólne normy i procedury w 
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich — Przepis krajowy przewidujący karę pozba
wienia wolności i grzywny w wypadku nielegalnego pobytu na 

terytorium krajowym) 

(2012/C 32/20) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Cour d'appel de Paris 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Alexandre Achughbabian 

Strona pozwana: Préfet du Val-de-Marne 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Cour d'appel de Paris — Wykładnia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez 
państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie 
przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348, s. 98) 
— Zgodność przepisu krajowego przewidującego wymierzenie 
kary pozbawienia wolności obywatelowi państwa trzeciego 
wyłącznie z powodu nielegalnego wjazdu lub pobytu na tery
torium krajowym — Umieszczenie w ośrodku detencyjnym 
celem wydalenia — Ewentualna niezgodność zatrzymania z 
prawem 

Sentencja 

Wykładni dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur 
stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów 
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich należy dokonywać 
w ten sposób, że: 

— sprzeciwia się ona uregulowaniu państwa członkowskiego poddają
cemu nielegalny pobyt sankcjom karnym, jeśli uregulowanie to 
zezwala na poddanie karze pozbawienia wolności obywatela 
państwa trzeciego, który przebywając nielegalnie na terytorium 
tego państwa członkowskiego i nie chcąc dobrowolnie opuścić 
tego terytorium, nie został poddany środkom przymusu w rozu
mieniu art. 8 tej dyrektywy i wobec którego, zakładając, że został 
umieszczony w ośrodku detencyjnym celem przygotowania i reali
zacji wydalenia, nie upłynął maksymalny termin stosowania tego 
środka detencyjnego, oraz 

— nie sprzeciwia się ona takiemu uregulowaniu, jeśli zezwala ono na 
poddanie karze pozbawienia wolności obywatela państwa trzeciego, 

wobec którego zastosowano postępowanie w sprawie powrotu okre 
ślone w omawianej dyrektywie i który nadal nielegalnie przebywa 
na rozpatrywanym terytorium, a brak jest uzasadnionego powodu 
przemawiającego przeciwko powrotowi. 

( 1 ) Dz.U. C 298 z 8.10.2011. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 6 
października 2011 r. — ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni SpA (C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), 
Nuova Terni Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) 

przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawy połączone od C-448/10 P do C-450/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Rekompensata za wywłaszczenie w interesie 
publicznym — Przedłużenie obowiązywania preferencyjnej 
taryfy za dostarczanie energii elektrycznej — Decyzja uzna
jąca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca 
jej odzyskanie — Pojęcie korzyści — Zasada ochrony uzasad
nionych oczekiwań — Wykładnia prawa krajowego — Prze
inaczenie — Pojęcie — Odwołanie oczywiście niedopuszczalne 

i oczywiście bezzasadne) 

(2012/C 32/21) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA 
(C-448/10 P), Cementir Italia Srl (C-449/10 P), Nuova Terni 
Industrie Chimiche SpA (C-450/10 P) (przedstawiciele: T. Salo
nico, G. Barone i A. Marega, adwokaci) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
D. Grespan i G. Conte, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie wniesione od wyroków Sądu (piąta izba) z dnia 1 
lipca 2010 r. w sprawie T-62/08 ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni przeciwko Komisji, w sprawie T-63/08 Cementir Italia 
przeciwko Komisji oraz w sprawie T-64/08 Nuova Terni 
Industrie Chimiche przeciwko Komisji, którymi Sąd oddalił 
żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2008/408/WE 
z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie pomocy państwa 
C 36/A/06 (ex NN 38/06) przyznanej przez Włochy na rzecz 
ThyssenKrupp, Cementir oraz Nuova Terni Industrie Chimiche 
(Dz.U. 2008, L 144, s. 37) 

Sentencja 

1) Odwołania zostają oddalone. 

2) ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Cementir Italia Srl i 
Nuova Terni Industrie Chimiche SpA zostają obciążone kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 317 z 20.11.2010.
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