
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd – Warna 
(Bułgaria) w dniu 7 lutego 2017 r. – Todor Iliew/Blagowesta Iliewa

(Sprawa C-67/17)

(2017/C 112/39)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Rajonen syd – Warna

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Todor Iliew

Strona pozwana: Blagowesta Iliewa

Pytania prejudycjalne

1) Czy powództwo między byłymi małżonkami o podział rzeczy ruchomej nabytej w okresie małżeństwa w ramach 
ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej stanowi spór dotyczący stosunków majątkowych wynikających 
z małżeństwa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. а) rozporządzenia Rady 44/2001 (1)?

2) Czy spór dotyczący podziału rzeczy ruchomej nabytej w okresie małżeństwa, lecz wpisanej w rejestrach właściwych 
organów krajowych jedynie w imieniu jednego z małżonków, jest objęty wyłączeniami odnoszącymi się do możliwości 
stosowania rozporządzenia 44/2001, a ściślej art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia?

3) Który sąd jest właściwy, aby rozpatrzyć spór między byłymi małżonkami dotyczący własności rzeczy ruchomych 
nabytych w okresie zawartego między stronami małżeństwa, gdy małżonkowie są obywatelami jednego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, a w sprawie ustalono, że miejsce zamieszkania stron znajdowało się na terytorium 
innego państwa członkowskiego w chwili zawarcia małżeństwa, nabycia rzeczy, ustania małżeństwa i wniesienia 
powództwa o podział rzeczy po ustaniu małżeństwa?

(1) Rozporządzenie 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.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein oikeus (Finlandia) 
w dniu 17 lutego 2017 r. – Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy/Abnormal Load Services 

(International) Limited

(Sprawa C-88/17)

(2017/C 112/40)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Korkein oikeus (sąd najwyższy)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Zurich Insurance PLC, Metso Minerals Oy

Strona pozwana: Abnormal Load Services (International) Limited
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Pytanie prejudycjalne

Jak określa się miejsce tudzież miejsca świadczenia usługi w rozumieniu art. 5 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia 
nr 44/2001 (1) w przypadku umowy, która dotyczy przewozu towarów między państwami członkowskimi i przewóz 
składa się z kilku części, w których wykorzystywane są różne środki transportu? 

(1) Rozporządzenie 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. L 12, s.1)

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Castellón – Hiszpania) – Banco Popular 

Español SA/Elena Lucaciu, Cristian Laurentiu Lucaciu

(Sprawa C-349/15) (1)

(2017/C 112/41)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 302 z 4.9.2015.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Zamora – Hiszpania) – Javier Ángel 

Rodríguez Sánchez/Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SAU (Banco CEISS)

(Sprawa C-381/15) (1)

(2017/C 112/42)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 302 z 14.9.2015.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia de Alicante – Hiszpania) – Manuel 

González Poyato, Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español SA

(Sprawa C-34/16) (1)

(2017/C 112/43)

Język postępowania: hiszpański

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

(1) Dz.U. C 136 z 18.4.2016.
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