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Cerere de decizie preliminară introdusă de Kúria (Ungaria) la 3 noiembrie 2017 – Gyula Kiss/CIB
Bank Zrt. și alții
(Cauza C-621/17)
(2018/C 022/40)
Limba de procedură: maghiara
Instanța de trimitere
Kúria

Părțile din procedura principală
Recurent: Gyula Kiss
Intimați: CIB Bank Zrt., Emil Kiss, Gyuláné Kiss

Întrebările preliminare
1) Cerința privind redactarea clară și inteligibilă, prevăzută la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 din Directiva 93/13/
CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (denumită în
continuare „directiva”) (1), trebuie interpretată în sensul că, în cadrul unui contract de împrumut încheiat cu
consumatorii, aceasta este îndeplinită în cazul unei clauze contractuale care nu a fost negociată individual, care prevede
cu exactitate cuantumul costurilor, al comisioanelor și al altor cheltuieli (denumite în continuare, împreună, „costuri”) în
sarcina consumatorului, precum și metoda de calcul al acestora și momentul la care trebuie achitate, dar care, totuși, nu
specifică serviciile concrete care reprezintă contraprestația acestor costuri, sau trebuie interpretată în sensul că un
contract trebuie să indice, de asemenea, serviciile concrete respective? În acest din urmă caz, este suficient ca conținutul
serviciului prestat să poată fi dedus din denumirea costului?
2) Articolul 3 alineatul (1) din directivă trebuie interpretat în sensul că clauza contractuală utilizată în speță cu privire la
costuri, care nu face posibilă identificarea în mod neechivoc, pe baza contractului, a serviciilor concrete prestate în
schimbul acestor costuri, provoacă în detrimentul consumatorului, contrar cerinței de bună credință, un dezechilibru
semnificativ între drepturile și obligațiile părților care decurg din contract?

(1)

(JO 1993, L 95, p. 29).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Investigatory Powers Tribunal – London (Regatul Unit) la
31 octombrie 2017 – Privacy International/Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
și alții
(Cauza C-623/17)
(2018/C 022/41)
Limba de procedură: engleza
Instanța de trimitere
Investigatory Powers Tribunal – London

Părțile din procedura principală
Reclamantă: Privacy International
Pârâți: Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for the Home Department, Government
Communications Headquarters, Security Service Srl, Secret Intelligence Service

