
Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation – Francja) – Tünkers France, Tünkers Maschinenbau 

GmbH / Expert France

(Sprawa C-641/16) (1)

[Odesłanie prejudycjalne — Postępowanie upadłościowe — Rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 — Sąd 
właściwy — Powództwo dotyczące czynu nieuczciwej konkurencji wytoczone w ramach postępowania 
upadłościowego — Powództwo wytoczone przez spółkę z siedzibą w innym państwie członkowskim 

przeciwko podmiotowi przejmującemu dziedzinę działalności spółki objętej postępowaniem 
upadłościowym — Powództwo niezwiązane z głównym postępowaniem upadłościowym, względnie 

powództwo wytoczone bezpośrednio na podstawie postępowania upadłościowego i ściśle z nim związane]

(2018/C 005/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour de cassation

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH

Strona przeciwna: Expert France

Sentencja

Artykuł 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego należy 
interpretować w ten sposób, że do jurysdykcji sądu, który wszczął postępowanie upadłościowe, nie należy rozpoznanie powództwa 
odszkodowawczego dotyczącego czynu nieuczciwej konkurencji, w którym zarzuca się podmiotowi – przejmującemu w ramach 
postępowania upadłościowego dziedzinę działalności dłużnika – niezgodne z prawdą przedstawienie się jako wyłączny dystrybutor 
produktów wytworzonych przez dłużnika. 

(1) Dz.U. C 70 z 6.3.2017.

Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 26 października 2017 r. (wniosek o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg 

Brussel – Belgia) – postępowanie karne przeciwko Wamo BVBA, Lucowi Cecile Jozefowi Van Mol

(Sprawa C-356/16) (1)

(Odesłanie prejudycjalne — Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem — Dyrektywa 2005/ 
29/WE — Nieuczciwe praktyki handlowe — Uregulowanie prawa krajowego zakazujące reklamowania 

zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej lub medycyny estetycznej innej niż chirurgiczna)

(2018/C 005/19)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Strony w postępowaniu głównym z zakresu prawa karnego

Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol
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