INFORMATIE OVER DE NIET-GEPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Voorwerp
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Derde ka
mer) van 4 september 2009, Italië/Commissie (T-211/05), houdende afwijzing van de
vordering tot nietigverklaring van beschikking 2006/261/EG van de Commissie van
16 maart 2005 betreffende steunmaatregel C8/2004 (ex NN 164/2003) die door Italië
ten uitvoer is gelegd ten gunste van recentelijk aan de beurs genoteerde ondernemin
gen (PB 2006, L 94, blz. 42)

Dictum
1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.

3)

De Republiek Finland draagt haar eigen kosten.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 november 2011 —
Commissie/Italië

(Zaak C-379/10)

„Niet-nakoming — Algemeen beginsel van aansprakelijkheid van lidstaten voor
schending van recht van Unie door een van hun rechterlijke instanties die uitspraak
doen in laatste aanleg — Uitsluiting van aansprakelijkheid van staat voor uitlegging
van rechtsregels of beoordeling van feiten of bewijzen door rechterlijke instantie
die uitspraak doet in laatste aanleg — Beperking, door nationale wetgever, van
aansprakelijkheid van staat tot gevallen van kwade trouw of grove schuld van
dergelijke rechterlijke instantie”
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Recht van Unie — Rechten toegekend aan particulieren — Schending door lidstaat —
Verplichting om aan particulieren berokkende schade te vergoeden — Voorwaarden
in geval van schending toe te rekenen aan hoogste rechterlijke instantie — Kennelijke
schending — Nationale wettelijke regeling die aansprakelijkstelling beperkt tot gevallen
van kwade trouw of grove schuld — Ontoelaatbaarheid (cf. punten 40-42, 46, 48
en dictum)

Voorwerp
Niet-nakoming — Schending van het algemene beginsel van aansprakelijkheid van
de lidstaten voor schending van het recht van de Unie door een van hun rechterlijke
instanties die uitspraak doen in laatste aanleg — Aansprakelijkheid beperkt tot geval
len van kwade trouw of grove schuld

Dictum
1)

Door bij artikel 2, leden 1 en 2, van legge no 117 sul risarcimento dei danni
cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati (wet nr. 117 inzake de vergoeding van in de uitoefening van de
rechtsprekende functie veroorzaakte schade en inzake de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van magistraten) van 13 april 1988
— de aansprakelijkheid van de Italiaanse staat voor schade die particulieren
hebben geleden ten gevolge van een schending van het recht van de Unie
door een nationale rechterlijke instantie die uitspraak doet in laatste aan
leg, uit te sluiten wanneer die schending voortvloeit uit een uitlegging van
de rechtsregels of een beoordeling van de feiten of de bewijzen door die
rechterlijke instantie, en
— door die aansprakelijkheid te beperken tot gevallen van kwade trouw of
grove schuld,
is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rus
ten krachtens het algemene beginsel van aansprakelijkheid van de lidstaten
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voor schending van het recht van de Unie door een van hun rechterlijke
instanties die uitspraak doen in laatste aanleg.
2)

De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 november 2011 —
Tresplain Investment/BHIM
(Zaak C-76/11 P)
„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 —
Artikelen 8, lid 4, en 52, lid 1, sub c — Gemeenschapsbeeldmerk Golden Elephant
Brand — Vordering tot nietigverklaring op basis van niet-ingeschreven nationaal
beeldmerk GOLDEN ELEPHANT — Verwijzing naar nationaal recht betreffende
ouder merk — Regeling van common law-vordering wegens misbruik (,action for
passing off ’)”
1. Hogere voorziening — Middelen — Middel voor het eerst aangevoerd in hogere
voorziening — Niet-ontvankelijkheid (cf. punt 53)
2. Hogere voorziening — Middelen — Onjuiste beoordeling van feiten en
bewijsmateriaal — Niet-ontvankelijkheid — Toetsing door Gerecht van beoordeling
van feiten en bewijsmateriaal — Uitgesloten, behoudens geval van onjuiste
opvatting (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste
alinea) (cf. punt 73)

Voorwerp
Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 9 de
cember 2010, Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (T-303/08), waarbij het
Gerecht heeft verworpen het beroep ingesteld door de houder van het gemeen
schapsbeeldmerk „Golden Elephant Brand” voor waren van klasse 30 en strekkende
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