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4. Ali je treba člene 2, 9 in 11 Direktive 2000/78 v povezavi s členoma 21 in 47 Listine razlagati tako, da
če so sodniki sodišča zadnje stopnje države članice zaradi znižanja starosti za upokojitev (upokojitvena starost)
s prejšnjih 70 let na 65 let diskriminirani na podlagi starosti, mora to sodišče – kadar razsoja o neki zadevi v senatu,
v katerem odloča sodnik, ki ga zadevajo posledice teh diskriminatornih nacionalnih določb in ki ni izrazil želje, da
izkoristi novo upokojitveno starost – pri odločanju o predhodnem vprašanju o sestavi sodišča, zavrniti uporabo
nacionalnih določb, ki so v nasprotju z Direktivo 2000/78 in členom 21 Listine, in še naprej odločati ob udeležbi tega
sodnika, kadar je ta pristop edini učinkovit način za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva pravic, ki jih ga ima
sodnik na podlagi pravnega reda Unije?
5. Ali je treba člen 19(1), drugi stavek, PEU v povezavi s členom 4(3), tretji stavek, PEU in členom 2 PEU, členom 267
PDEU ter členom 47 Listine razlagati tako, da
je treba pravno državo šteti za tako temeljno vrednoto Evropske unije, da mora v zvezi s samostojnostjo in
neodvisnostjo sodišč in njihovih sodnikov nacionalno sodišče v primeru pomislekov o skladnosti nacionalnih določb,
s katerimi se starost za upokojitev (upokojitvena starost) sodnikov zniža, kot je opisano v prvih dveh vprašanjih, s to
vrednoto in z načelom učinkovitega sodnega varstva, ki iz nje izhaja, imeti možnost, da po uradni dolžnosti zadrži
uporabo nacionalnih določb, ki povzročajo pomisleke glede načela nezamenljivosti sodnikov v razmerju do vseh
sodnikov, ki spadajo na področje uporabe teh določb?
(1)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 79.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo sdf (Avstrija) 14. avgusta 2018 – GN, ki jo
zastopa oče HM/ZU kot stečajna upraviteljica družbe Niki Luftfahrt GmbH v stečaju
(Zadeva C-532/18)
(2018/C 427/13)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: GN, ki jo zastopa oče HM
Tožena stranka: ZU kot stečajna upraviteljica družbe Niki Luftfahrt GmbH v stečaju

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali gre za „nesrečo“ v smislu člena 17(1) Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz, ki je bila
sklenjena 28. maja 1999 v Montrealu, podpisana s strani Evropske skupnosti 9. decembra 1999 na podlagi člena 300(2) ES
in odobrena v imenu Evropske skupnosti s Sklepom 2001/539/ES (1) Sveta z dne 5. aprila 2001 (Montrealska konvencija,
MK), ki pomeni podlago za odgovornost prevoznika, če lonček z vročo kavo, ki je na letalu med letom odložen na odlagalni
polici na sprednjem sedežu, iz nepojasnjenega vzroka začne drseti in se prevrne, zaradi česar potnik utrpi oparine?
(1)

Sklep Sveta z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska
konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 5, str. 491).

