
Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. – Republika Grecka / Komisja Europejska

(Sprawa C-6/18 P) (1)

Odwołanie – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) – Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – Rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 – Finansowanie wspólnej 

polityki rolnej – Wydatki wyłączone z finansowania – Wydatki poniesione przez Republikę Grecką

(2019/C 112/07)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnosząca odwołanie: Republika Grecka (przedstawiciele: G. Kanellopoulos, I. Pachi i A. Vasilopoulou, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i A. Sauka, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 63 z 19.2.2018.

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 31 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Tribunal da Relação de Lisboa – Portugalia) – Agostinho da Silva 

Martins / Dekra Claims Services Portugal SA

(Sprawa C-149/18) (1)

Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Prawo właściwe dla zobowiązań 
pozaumownych – Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II) – Artykuły 16 i 27 – Bezwzględnie 

obowiązujące przepisy wymuszające swoje zastosowanie – Dyrektywa 2009/103/WE – Ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych – Artykuł 28

(2019/C 112/08)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal da Relação de Lisboa

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca apelację: Agostinho da Silva Martins

Druga strona postępowania: Dekra Claims Services Portugal SA

Sentencja

1) Artykuł 16 rozporządzenia nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa 
właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) należy interpretować w ten sposób, że przepis prawa krajowego taki jak przepis 
powoływany w postępowaniu głównym, który przewiduje, że termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkód poniesionych 
w wyniku wypadku wynosi trzy lata, nie może zostać uznany za bezwzględnie obowiązujący przepis wymuszający swoje zastosowanie 
w rozumieniu przywołanego przepisu rozporządzenia, chyba że – w oparciu o szczegółową analizę brzmienia tego przepisu, jego 
ogólnej systematyki, jego celów oraz kontekstu, w jakim został on przyjęty – sąd orzekający stwierdzi, że przepis ten ma w ramach 
krajowego porządku prawnego tak istotne znaczenie, że uzasadnione jest odstąpienie od stosowania prawa właściwego ustalonego na 
podstawie art. 4 rzeczonego rozporządzenia.
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2) Artykuł 27 rozporządzenia nr 864/2007 należy interpretować w ten sposób, że art. 28 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności, transponowany do prawa 
krajowego, nie stanowi przepisu prawa Unii ustanawiającego normy kolizyjne odnoszące się do zobowiązań pozaumownych 
w rozumieniu rzeczonego art. 27 rozporządzenia.

(1) Dz.U. C 161 z 7.5.2018.

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Roma – Włochy) – Pina Cipollone / 

Ministero della Giustizia

(Sprawa C-600/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka 
społeczna – Praca na czas określony – Sędziowie pokoju – Oczywista niedopuszczalność)

(2019/C 112/09)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Giudice di pace di Roma

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Pina Cipollone

Strona pozwana: Ministero della Giustizia

przy udziale: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa)

Sentencja

Złożony przez Giudice di pace di Roma (sędziego pokoju w Rzymie, Włochy) w dniu 25 sierpnia 2017 r. wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym jest oczywiście niedopuszczalny. 

(1) Dz.U. C 437 z 12.2.2017.

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 17 stycznia 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di Pace di Roma – Włochy) – Alberto Rossi / 

Ministero della Giustizia

(Sprawa C-626/17) (1)

(Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 53 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Polityka 
społeczna – Praca na czas określony – Sędziowie pokoju – Oczywista niedopuszczalność)

(2019/C 112/10)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Giudice di Pace di Roma
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