
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Oberlandesgericht Bamberg (Niemcy) w 
dniu 9 września 2013 r. — postępowanie karne przeciwko 

Mohammadowi Feroozowi Qurbaniemu 

(Sprawa C-481/13) 

(2013/C 352/05) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd odsyłający 

Oberlandesgericht Bamberg 

Strony w postępowaniu głównym 

Mohammad Ferooz Qurbani 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy podmiotowe zwolnienie od kary, o którym mowa w art. 
31 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (zwanej dalej 
„konwencją genewską”), wykracza także poza brzmienie tego 
postanowienia, obejmując również fałszowanie dokumen
tów, którego dopuszczono się poprzez przedstawienie ofice
rowi policji fałszywego paszportu przy okazji przybycia na 
terytorium Republiki Federalnej Niemiec drogą lotniczą, 
jeżeli owo posłużenie się fałszywym paszportem w ogóle 
nie jest konieczne do ubiegania się o przyznanie azylu w 
tym państwie? 

2) Czy skorzystanie z usług osób zajmujących się przemytem 
ludzi wyłącza możliwość powołania się na art. 31 konwencji 
genewskiej? 

3) Czy ustanowioną w art. 31 konwencji genewskiej przesłankę 
dotyczącą „bezpośredniego” przybycia zainteresowanego z 
terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało 
niebezpieczeństwo, należy interpretować w ten sposób, że 
owa przesłanka jest spełniona także wówczas, gdy zaintere
sowany wjechał najpierw na terytorium innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej (w tym wypadku Grecji) 
i z tego państwa kontynuował podróż do innego państwa 
członkowskiego (w tym wypadku Republiki Federalnej 
Niemiec), gdzie wystąpił o azyl? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n o 2 de Marchena (Hiszpania) w dniu 10 września 2013 r. 
— Unicaja Banco SA przeciwko Josému Hidalgowi 

Ruedzie i in. 

(Sprawa C-482/13) 

(2013/C 352/06) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd odsyłający 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 2 de Marchena 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Unicaja Banco SA 

Strona pozwana: José Hidalgo Rueda, María del Carmen Vega 
Martín, Gestión Patrimonial Hive SL, Francisco Antonio López 
Reina, Rosa María Hidalgo Vega 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy zgodnie z dyrektywą Rady 93/13/EWG ( 1 ) z dnia 
5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w 
umowach konsumenckich, a w szczególności z art. 6 ust. 1 
tej dyrektywy, oraz celem zagwarantowania ochrony konsu
mentów i użytkowników zgodnie z zasadami równoważ
ności i skuteczności, w przypadku gdy sąd krajowy uzna, 
że dany warunek umowny dotyczący odsetek za zwłokę w 
umowach pożyczki hipotecznej jest nieuczciwy, musi on 
stwierdzić nieważność tego warunku i uznać, że nie jest 
on wiążący, czy też wręcz przeciwnie, musi miarkować 
wysokość odsetek za zwłokę, nakazując podmiotowi prowa
dzącemu egzekucję lub pożyczkodawcy przeliczenie tych 
odsetek? 

2) Czy drugi przepis przejściowy ustawy 1/2013 z dnia 
14 maja 2013 r. nie oznacza niczego innego, jak ograni
czenia ochrony interesów konsumenta, nakładając w sposób 
dorozumiany na sąd krajowy obowiązek miarkowania wyso
kości odsetek za zwłokę wynikających z warunku umow
nego, który został uznany za nieuczciwy, poprzez przeli
czenie przewidzianych w umowie odsetek i utrzymanie w 
mocy nieuczciwego warunku, zamiast stwierdzenia nieważ
ności takiego warunku i uznania, że nie jest on wiążący dla 
konsumenta? 

3) Czy drugi przepis przejściowy ustawy 1/2013 z dnia 
14 maja 2013 r. narusza dyrektywę Rady 93/13/EWG z 
dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków 
w umowach konsumenckich, w szczególności zaś jej art. 6 
ust. 1, stojąc na przeszkodzie stosowaniu zasad równoważ
ności i skuteczności w dziedzinie ochrony konsumentów 
oraz powodując uniknięcie zastosowania sankcji nieważności 
oraz braku związania nieuczciwymi warunkami umownymi 
w zakresie naliczania odsetek za zwłokę w umowach 
pożyczki hipotecznej zawartych przed dniem wejścia w 
życie ustawy 1/2013 z dnia 14 maja 2013 r.? 

( 1 ) Dz.U. L 95, s. 29. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
n o 2 de Marchena (Hiszpania) w dniu 10 września 2013 r. 

— Unicaja Banco S.A. przeciwko Stelucie Grigore 

(Sprawa C-483/13) 

(2013/C 352/07) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd odsyłający 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 2 de Marchena
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