
Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 21 lutego 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez tribunal du travail de Huy 
— Belgia) — Agim Ajdini przeciwko państwu belgijskiemu 

(Sprawa C-312/12) ( 1 ) 

(Regulamin postępowania — Artykuł 53 § 2, art. 93 lit. a) 
oraz art. 99 — Odesłanie prejudycjalne — Badanie zgodności 
przepisu krajowego zarówno z prawem Unii jak i krajową 
konstytucją — Uregulowanie krajowe przewidujące prioryte
towy charakter postępowania wpadkowego w sprawie kontroli 
zgodności z konstytucją — Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Brak wdrożenia prawa Unii — Oczywisty 

brak właściwości Trybunału) 

(2013/C 108/23) 

Język postępowania: francuski 

Sąd odsyłający 

Tribunal du travail de Huy 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Agim Ajdini 

Strona pozwana: państwo belgijskie 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal du Travail de Huy — Wykładnia art. 20, 21 i 26 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 234 WE — 
Prawa podstawowe — Zasada niedyskryminacji — Obywatel 
serbski będący osobą niepełnosprawną — Dopuszczalność 
uregulowania krajowego wykluczającego niektóre osoby z 
możliwości uzyskania zasiłku dla osób niepełnosprawnych z 
powodu przynależności państwowej — Osoba będąca obywa
telem państwa trzeciego uznanego oficjalnie za kraj kandydu
jący do przystąpienia do Unii Europejskiej — Uprawnienie sądu 
odsyłającego do wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości — 
Dopuszczalność uregulowania krajowego nakładającego na sąd 
krajowy obowiązek wcześniejszego zwrócenia się do trybunału 
konstytucyjnego 

Sentencja 

Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pytania przedłożone przez Tribunal du 
travail de Huy (Belgia) 

( 1 ) Dz.U. C 287 z 22.9.2012. 

Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 15 
listopada 2012 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w 
trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel 
Brașov — Rumunia) — Biroul Executiv Central, 
reprezentant al reclamanților Chițea Constantin și alții 
przeciwko Ministerul Administrației și Internelor, 
Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de 

Poliție al Județului Brașov 

(Sprawa C-369/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Ważność uregulowania krajowego obniżają
cego wynagrodzenie różnych kategorii urzędników publicznych 
— Brak wdrożenia prawa Unii — Oczywisty brak 

właściwości Trybunału) 

(2013/C 108/24) 

Język postępowania: rumuński 

Sąd odsyłający 

Curtea de Apel Brașov 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Biroul Executiv Central, reprezentant al recla
manților Chițea Constantin și alții 

Strona pozwana: Ministerul Administrației și Internelor, Inspecto
ratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al 
Județului Brașov 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Curtea de Apel Brașov — Wykładnia art. 17 ust. 1, art. 20, 
art. 21 ust. 1 i art. 51 ust 1 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Dopuszczalność krajowych uregulowań obniża
jących wynagrodzenie różnych kategorii urzędników publicz
nych — Naruszenie zasad równego traktowania i niedyskrymi
nacji oraz prawa własności 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do rozpoznania wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożonego przez Curtea de Apel Brașov (Rumunia) postanowieniem z 
dnia 27 czerwca 2012 r. 

( 1 ) Dz.U. C 343 z 10.11.2012.
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