
Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 27 listopada 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — C

(Sprawa C-435/06) (1)

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja
oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeń-
skich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodziciel-
skiej — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Przedmiotowy
i czasowy zakres zastosowania — Pojęcie „sprawy cywilne” —
Decyzja o objęciu dzieci opieką i o umieszczeniu ich poza ich

rodziną — Publicznoprawny środek ochrony dziecka)

(2008/C 22/20)

Język postępowania: fiński

Sąd krajowy

Korkein hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: C

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Korkein hallinto-oikeus — Wykładnia art. 1 ust. 1 lit. b) i ust. 2
lit. d) oraz art. 64 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z
dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uzna-
wania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w
sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchyla-
jącego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338, str. 1)
— Przedmiotowy zakres zastosowania — Uznanie i wykonanie
decyzji administracyjnej zatwierdzonej orzeczeniem sądowym o
umieszczeniu dzieci poza ich rodziną — Publicznoprawne
środki ochrony dziecka

Sentencja

1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Rady nr 2201/2003 z dnia
27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporzą-
dzenie (WE) nr 1347/2000, w brzmieniu zmienionym przez
rozporządzenie Rady nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r.,
należy interpretować w ten sposób, że zakresem znaczeniowym
pojęcia „sprawy cywilne” w rozumieniu tego przepisu objęta jest
decyzja w formie jednego tylko orzeczenia o natychmiastowym
objęciu dziecka opieką i umieszczeniu go poza jego rodziną w
rodzinie zastępczej, jeżeli stanowi ono publicznoprawny środek
ochrony dziecka.

2) Rozporządzenie nr 2201/2003, w brzmieniu zmienionym przez
rozporządzenie nr 2116/2004, należy interpretować w ten sposób,
że przepisy krajowe o wzajemnym uznawaniu i wykonywaniu
decyzji administracyjnych o objęciu osób opieką i umieszczeniu ich

w stosownej placówce, zharmonizowane w ramach współpracy
państw nordyckich, nie mogą być stosowane względem orzeczenia o
objęciu dziecka opieką należącego do zakresu zastosowania tego
rozporządzenia.

3) Z zastrzeżeniem oceny okoliczności stanu faktycznego, dla której
dokonania jedynie właściwy jest sąd krajowy, rozporządzenie
2201/2003, w brzmieniu zmienionym przez rozporządzenie
nr 2116/2004, należy interpretować w ten sposób, że ma ono
zastosowanie ratione temporis w sprawie takiej jak ta, która zawisła
przed sądem krajowym.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2007 r.
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle
Wien — Austria) — Gabriele Walderdorff przeciwko

Finanzamt Waldviertel

(Sprawa C-451/06) (1)

(Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część B lit. b) — Zwol-
nienie — Najem i dzierżawa nieruchomości — Dzierżawa

prawa do połowu ryb)

(2008/C 22/21)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Gabriele Walderdorff

Strona pozwana: Finanzamt Waldviertel

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Wykładnia
art. 13 część B lit. b) dyrektywy 77/388/EWG: szóstej dyrektywy
Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawo-
dawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków
obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej:
ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, str. 1)
— Zwolnienie od podatku VAT — Pojęcie świadczenia usług
związanych z nieruchomością — Dzierżawa i odpłatna cesja
prawa do połowu ryb
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