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Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Poznaniu
(Polska) w dniu 17 kwietnia 2018 – Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy przeciwko Irenie
Skórze
(Sprawa C-266/18)
(2018/C 249/14)
Język postępowania: polski
Sąd odsyłający
Sąd Okręgowy w Poznaniu

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Aqua med sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy
Strona pozwana: Irena Skóra

Pytania prejudycjalne
1) Czy przeprowadzana przez sąd krajowy z urzędu kontrola postanowień umowy zawartej z konsumentem w kwestii
określenia sądu właściwego do rozpoznania sporu, a która znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG
z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (1) i orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w sprawie C-243/08 Pannom GSM Zrt. Przeciwko Erzsebet Sustiknć Gyórfi), winna
także obejmować takie postanowienia umowy, które wprawdzie regulują kwestię właściwości sądu do rozstrzygania
sporu między stronami, ale w ten tylko sposób, że odsyłają do regulacji prawa krajowego?
2) W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie pierwsze – czy podjęta przez sąd kontrola powinna doprowadzić do
zastosowania reguł właściwości w taki sposób, aby zapewnić konsumentowi ochronę wynikającą z treści dyrektywy,
a co za tym idzie możliwości rozpoznania sprawy przez sąd umiejscowiony najbliżej wobec miejsca zamieszkania/
stałego pobytu konsumenta?

(1)

Dz.U. L 95, s.29; Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 002 P. 288 – 293

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony Curtea de Apel Bucureşti
(Rumunia) w dniu 17 kwietnia 2018 r. – Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(Sprawa C-267/18)
(2018/C 249/15)
Język postępowania: rumuński
Sąd odsyłający
Curtea de Apel Bucureşti

Strony w postępowaniu głównym
Strona skarżąca: Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA
Strona pozwana: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA

