
Skarga wniesiona w dniu 19 października 2012 r. — 
Christophe Gassiat przeciwko Ordre des avocats de Paris 

(Sprawa C-467/12) 

(2013/C 108/25) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Christophe Gassiat 

Strona pozwana: Ordre des avocats de Paris 

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2013 r. Trybunał (siódma 
izba) stwierdził, że jest oczywiście niewłaściwy do rozpoznania 
niniejszej skargi; w konsekwencji skarga zostaje uznana za 
niedopuszczalną. Zgodnie z postanowieniem Trybunału Chris
toph Gassiat ponosi swoje własne koszty. 

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lutego 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Tivoli — 

Włochy) — Antonella Pedone przeciwko N 

(Sprawa C-498/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Konieczność związku z prawem Unii — 

Oczywisty brak właściwości Trybunału) 

(2013/C 108/26) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale di Tivoli. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Antonella Pedone 

Strona pozwana: N 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale di Tivoli — Wykładnia art. 47 akapit trzeci Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Europejskiej 
konwencji praw człowieka w związku z art. 6 TUE i art. 52 ust. 
3 Karty praw podstawowych — Pomoc prawna — Przepisy 
krajowe stanowiące, że honorarium pełnomocnika jest obniżane 
o połowę, jeżeli klientowi przyznana została pomoc prawna 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne przedłożone 
przez Tribunale di Tivoli (Włochy). 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013. 

Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 7 lutego 
2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Tivoli — 
Włochy) — Elisabetta Gentile przeciwko Ufficio 
Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli 

i in. 

(Sprawa C-499/12) ( 1 ) 

(Odesłanie prejudycjalne — Karta praw podstawowych Unii 
Europejskiej — Konieczność związku z prawem Unii — 

Oczywisty brak właściwości Trybunału) 

(2013/C 108/27) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale di Tivoli 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Elisabetta Gentile 

Strona pozwana: Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Terri
toriale di Tivoli, Fabrizio Penna i Gianfranco Di Nicola 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunale di Tivoli — Wykładnia art. 47 akapit trzeci Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Europejskiej 
konwencji praw człowieka w związku z art. 6 TUE i art. 52 ust. 
3 Karty praw podstawowych — Pomoc prawna — Przepisy 
krajowe stanowiące, że honorarium pełnomocnika jest obniżane 
o połowę, jeżeli klientowi przyznana została pomoc prawna 

Sentencja 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy 
do udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne przedłożone 
przez Tribunale di Tivoli (Włochy). 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013.
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