
Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) — Wykładnia art. 
27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 
1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 
celnych, zmienionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 
3357/91 (Dz.U. L 105, s. 1) — Przesyłki wysyłane bezpo 
średnio z kraju trzeciego do odbiorcy we Wspólnocie, z których 
każda przedstawia niewielką wartość, ale które wysyłane są w 
formie przesyłki łącznej o całkowitej wartości rzeczywistej prze
kraczającej przepisową wartość maksymalną 

Sentencja 

Przepis art. 27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 
marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, 
zmienionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3357/91 z dnia 7 
listopada 1991 r. nie sprzeciwia się objęciu zwolnieniem z należności 
celnych przywozowych przesyłek łącznych, obejmujących towary, których 
całkowita rzeczywista wartość przekracza pułap określony we wska
zanym art. 27, ale z których każdy towar ujęty oddzielnie przedstawia 
niewielką wartość, pod warunkiem iż każda paczka wchodząca w skład 
przesyłki łącznej zaadresowana jest indywidualnie do odbiorcy znajdu
jącego się we Wspólnocie Europejskiej. W tym względzie bez znaczenia 
jest okoliczność, iż kontrahent tychże odbiorców sam ma siedzibę we 
Wspólnocie Europejskiej, jeżeli towary przesyłane są do wskazanych 
odbiorców bezpośrednio z państwa trzeciego. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
no 5 de San Javier — Hiszpania) — Roda Golf & Beach 

Resort SL 

(Sprawa C-14/08) ( 1 ) 

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Wniosek o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Właściwość 
Trybunału — Pojęcie „spór” — Rozporządzenie (WE) nr 
1348/2000 — Doręczanie dokumentów pozasądowych poza 

postępowaniem sądowym — Akt notarialny) 

(2009/C 205/10) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 5de San Javier 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Roda Golf & Beach Resort SL 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier — 

Wykładnia art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 
z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach 
członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w spra
wach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 160, s. 37) — Dorę
czanie dokumentów wyłącznie pozasądowych między podmio
tami prywatnymi przy użyciu zasobów rzeczowych i personelu 
sądów Unii Europejskiej poza jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym 

Sentencja 

Doręczenie poza postępowaniem sądowym aktu notarialnego — 
takiego jak ten stanowiący przedmiot postępowania przed sądem 
krajowym — jest objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania 
w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w 
sprawach cywilnych i handlowych. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y 
n o 1 de Marca Comunitaria — Hiszpania) — Fundación 
Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) 
przeciwko Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta 

Product & Position SA 

(Sprawa C-32/08) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Wzory wspólnotowe — 
Artykuły 14 i 88 — Właściciel wzoru wspólnotowego — 

Niezarejestrowany wzór — Wzór opracowany na zlecenie) 

(2009/C 205/11) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca 
Comunitaria 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Fundación Española para la Innovación de la 
Artesanía (FEIA) 

Strona pozwana: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product 
& Position SA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca 
Comunitaria — Wykładnia art. 14 ust. 1 i 3 oraz art. 88 ust. 
2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3, s. 1) 
— Posiadacze praw — Prawo przysługujące pracodawcy lub 
twórcy będącemu pracownikiem — Pojęcia
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Sentencja 

1) Artykuł 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 
12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych nie stosuje 
się do wzorów wspólnotowych opracowanych na zlecenie. 

2) W okolicznościach takich jak te, których dotyczy postępowanie 
przed sądem krajowym, art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002 
należy interpretować w ten sposób, że prawo do wzoru wspólnoto
wego przysługuje twórcy, o ile nie zostało przezeń przeniesione na 
jego następcę prawnego w drodze umowy. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.04.2008 r. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — SCT 

Industri AB i likvidation przeciwko Alpenblume AB 

(Sprawa C-111/08) ( 1 ) 

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Jurysdykcja i 
wykonywanie orzeczeń — Zakres stosowania — Upadłość) 

(2009/C 205/12) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd krajowy 

Högsta domstolen (Szwecja) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SCT Industri AB i likvidation 

Strona pozwana: Alpenblume AB 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Högsta domstolen — Wykładnia art. 1 ust. 2 lit. b) rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w 
sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 
2001, L 12, s. 1) — Orzeczenie wydane przez sąd państwa 
członkowskiego A stwierdzające brak uprawnień syndyka dzia 
łającego w ramach postępowania upadłościowego prowadzo
nego w państwie członkowskim B do rozporządzenia mająt
kiem upadłej spółki położonym na terytorium państwa człon
kowskiego A — Powództwo rewindykacyjne wytoczone przez 
spółkę-nabywcę, mające na celu objęcie udziałów nabytych w 
ramach postępowania upadłościowego, lecz ponownie objętych 
przez spółkę-zbywcę na podstawie orzeczenia stwierdzającego 
nieważność nabycia 

Sentencja 

Wyjątek przewidziany w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady 
(WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że ma 

on zastosowanie do orzeczenia wydanego przez sąd państwa członkow
skiego A, dotyczącego wpisania prawa własności udziałów w spółce 
mającej siedzibę w państwie członkowskim A i stwierdzającego nieważ
ność sprzedaży tych udziałów, ze względu na to, że sąd państwa 
członkowskiego A nie uznaje uprawnień syndyka z państwa członkow
skiego B w ramach postępowania upadłościowego przeprowadzonego i 
zakończonego w państwie członkowskim B. 

( 1 ) Dz.U. C 116 z 9.5.2008. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Peter 

Rehder przeciwko Air Baltic Corporation 

(Sprawa C-204/08) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuł 5 pkt 1 lit. b) 
tiret drugie — Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 — Artykuł 
5 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 1 lit. a) — Konwencja montrealska 
— Artykuł 33 ust. 1 — Transport lotniczy — Roszczenia 
pasażerów wobec przedsiębiorstw lotniczych o odszkodowanie 
w przypadku odwołania lotu — Miejsce wykonania świad
czenia — Jurysdykcja w przypadku transportu lotniczego 
pomiędzy dwoma państwami członkowskimi, dokonywanego 
przez przedsiębiorstwo lotnicze z siedzibą w trzecim państwie 

członkowskim) 

(2009/C 205/13) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesgerichtshof 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Peter Rehder 

Strona pozwana: Air Baltic Corporation 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesgerichtshof — Wykładnia art. 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie 
rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 
r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 
2001, L 12, s. 1) — Odszkodowanie na mocy art. 7 pkt 1 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 żądane przez pasażera mają
cego miejsce zamieszkania w państwie członkowskim od prze
woźnika lotniczego z siedzibą w innym państwie członkow
skim, z tytułu odwołania lotu pomiędzy tym pierwszym 
państwem członkowskim a trzecim państwem członkowskim 
— Jurysdykcja sądów państwa członkowskiego, w którym 
pasażer ma miejsce zamieszkania? — Określenie „miejsca w 
państwie członkowskim, w którym usługi zgodnie z umową 
były świadczone albo miały być świadczone”
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