
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 10 września 2009 
r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) 
— German Graphics Graphische Maschinen GmbH 
przeciwko Alice van der Schee, działającej w charakterze 

syndyka masy upadłościowej Holland Binding BV 

(Sprawa C-292/08) ( 1 ) 

(Upadłość — Stosowanie prawa państwa członkowskiego 
wszczęcia postępowania — Zastrzeżenie prawa własności — 

Położenie rzeczy) 

(2009/C 267/37) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: German Graphics Graphische Maschinen GmbH 

Strona pozwana: Alice van der Schee, działająca w charakterze 
syndyka masy upadłościowej Holland Binding BV 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden — Wykładnia art. 4 ust. 2 lit. b), 
art. 7 ust. 1 i art. 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 
z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościo
wego (Dz.U. L 160, s. 1) oraz 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 wykony
wania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12, s. 1) — 
Zakres przedmiotowy stosowania rozporządzeń — Prawa 
państwa wszczęcia postępowania — Zastrzeżenie prawa włas
ności — Położenie dobra — Wyłączenie z zakresu stosowania 
rozporządzenia Bruksela I 

Sentencja 

1) Artykuł 25 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z 
dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego 
należy interpretować w ten sposób, że sformułowanie „jeżeli 
konwencja ta znajduje zastosowanie” oznacza, iż aby móc uznać, 
że przepisy 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 handlo
wych dotyczące uznawania i wykonywania orzeczeń znajdują zasto
sowanie do innych orzeczeń niż orzeczenia określone w art. 25 ust. 
1 rozporządzenia nr 1346/2000, należy uprzednio zbadać, czy 
orzeczenia te nie są wyłączone z przedmiotowego zakresu stoso
wania rozporządzenia nr 44/2001. 

2) Wyjątek przewidziany w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 
44/2001 w związku z art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 
1346/2000 należy, uwzględniając art. 4 ust. 2 lit. b) tego 
ostatniego rozporządzenia, interpretować w ten sposób, że nie 
znajduje on zastosowania do powództwa sprzedawcy, którego 
podstawą jest zastrzeżenie prawa własności, wniesionego przeciwko 
nabywcy znajdującemu się w stanie upadłości, jeżeli rzecz objętą 
tym zastrzeżeniem prawa własności w chwili wszczęcia postępo
wania upadłościowego dotyczącego rzeczonego nabywcy znajduje 
się w państwie członkowskim wszczęcia postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 272 z 25.10.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 17 września 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landesgericht Feldkirch — Austria.) — 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse przeciwko WGV- 

Schwäbische Allgemeine Versicherungs AG 

(Sprawa C-347/08) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Artykuły 9 ust. 1 lit. b) 
i 11 ust. 2 — Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpie
czenia — Wypadek samochodowy — Cesja ustawowa praw 
ofiary na rzecz instytucji zabezpieczenia społecznego — 
Powództwo regresowe przeciwko ubezpieczycielowi osoby 
uważanej za odpowiedzialną — Cel polegający na ochronie 

strony słabszej) 

(2009/C 267/38) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Landesgericht Feldkirch 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Vorarlberger Gebietskrankenkasse 

Strona pozwana: WGV-Schwäbische Allgemeine Versicherungs 
AG 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Landesgericht Feldkirch (Austria) — Wykładnia art. 9 ust. 1 
lit. b) i art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywil
nych i handlowych (Dz.U. L 12, s. 1) — Jurysdykcja w spra
wach ubezpieczeniowych — Skarga wniesiona przez zakład 
ubezpieczeń społecznych na podstawie cesji ustawowej przed 
sądem siedziby tego zakładu przeciwko ubezpieczycielowi z 
siedzibą na terytorium innego państwa członkowskie
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