
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 października 
2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Supreme Court — 

Irlandia) — J. McB przeciwko L. E. 

(Sprawa C-400/10 PPU) ( 1 ) 

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Sprawy 
małżeńskie oraz sprawy dotyczące odpowiedzialności rodziciel
skiej — Konwencja haska z dnia 25 października 1980 r. 
dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za 
granicę — Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 — Dzieci, 
których rodzice nie są małżeństwem — Prawo ojca do pieczy 
— Wykładnia pojęcia „prawo do pieczy” — Ogólne zasady 

prawa i Karta praw podstawowych Unii Europejskiej) 

(2010/C 328/15) 

Język postępowania: angielski 
Sąd krajowy 

Supreme Court 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: J. McB. 

Strona pozwana: L. E. 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Supreme Court — Wykładnia rozporządzenia Rady (WE) nr 
2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeń
skich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzi
cielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 
(Dz.U. L 338, s. 1) — Dziecko, którego rodzice nie są małżeń
stwem — Prawo ojca do pieczy nad dzieckiem — Uregulowanie 
krajowe zobowiązujące ojca do uzyskania orzeczenia właści
wego sądu, aby mógł zostać uznany za osobę posiadającą 
prawo do pieczy nad dzieckiem, które sprawia, że uprowa
dzenie dziecka z miejsca zwykłego pobytu lub zatrzymanie go 
staje się bezprawne 

Sentencja 

Wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 
listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykony
wania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 
1347/2000, należy dokonywać w ten sposób, że nie stoi ono na 
przeszkodzie temu, by prawo państwa członkowskiego uzależniało 
uzyskanie prawa do pieczy nad dzieckiem przez ojca niebędącego 
mężem matki tego dziecka od uzyskania przez ojca orzeczenia właści
wego sądu krajowego przyznającego mu takie prawo, które może 
sprawić, że uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka przez matkę zostanie 
uznane za bezprawne w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 25.9.2010. 

Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) 
wydanego w dniu 11 lutego 2010 r. w sprawie T-3/10, 
Pérez Guerra przeciwko BNP Paribas i Hiszpanii, 
wniesione w dniu 17 marca 2010 r. przez Francisca 

Péreza Guerrę 

(Sprawa C-142/10 P) 

(2010/C 328/16) 

Język postępowania: hiszpański 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Francisco Pérez Guerra (przedstawiciel: G. 
Soriano Bel, adwokat) 

Druga strona postępowania: BNP Paribas i Królestwo Hiszpanii 

Postanowieniem z dnia 24 września 2010 r. Trybunał (ósma 
izba) oddalił odwołanie. 

Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego 
w dniu 10 maja 2010 r. w sprawie T-98/10 — Franssons 
Verkstäder przeciwko OHIM I Lindner Recyclingtech 
(Chaff Cutters), wniesione w dniu 10 czerwca 2010 r. 

przez Franssons Verkstäder AB 

(Sprawa C-290/10 P) 

(2010/C 328/17) 

Język postępowania: angielski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: Franssons Verkstäder AB (przedstawiciel: O. 
Öhlén, advokat) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Postanowieniem z dnia 9 września 2010 r. Trybunał Sprawied
liwości (ósma izba) uznała odwołanie za niedopuszczalne. 

Skarga wniesiona w dniu 22 lipca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów 

(Sprawa C-368/10) 

(2010/C 328/18) 

Język postępowania: niderlandzki 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Zadra i 
F. Wilman)
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