9.10.2017

SL

Uradni list Evropske unije

C 338/3

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija)
27. junija 2017 – Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu
(Zadeva C-386/17)
(2017/C 338/03)
Jezik postopka: italijanščina
Predložitveno sodišče
Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari
Vlagatelj kasacijske pritožbe: Stefano Liberato
Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Luminita Luisa Grigorescu

Vprašanji za predhodno odločanje
1. Ali kršitev pravil o litispendenci iz člena 19(2) in (3) Uredbe (ES) št. 2201/2003 (1) ob upoštevanju, da se člen 24 Uredbe
(ES) št. 2201/2003 sklicuje izključno na pravila za določitev sodne pristojnosti iz členov od 3 do 14, člena 19, ki jim
sledi, pa ne omenja, vpliva zgolj na določitev sodne pristojnosti in povzroči uporabo člena 24 Uredbe (ES) št. 2201/
2003, ali pa, nasprotno, lahko pomeni razlog za zavrnitev priznanja sodbe, sprejete v državi članici, katere sodišče je
drugo začelo postopek, v državi članici, katere sodišče je prvo začelo postopek, iz razlogov javnega reda v procesnem
smislu?
2. Ali je razlaga člena 19 Uredbe (ES) št. 2201/2003 v smislu, da gre zgolj za merilo za določitev sodne pristojnosti,
v nasprotju s pojmom litispendence v pravu Unije ter vlogo in namenom pravnega pravila, katerega cilj je določiti sklop
pravil javnega reda v procesnem smislu, od katerih ni mogoče odstopati, za zagotovitev oblikovanja skupnega območja,
za katerega sta značilni zaupanje in vzajemna postopkovna lojalnost med državami članicami in znotraj katerega lahko
deluje avtomatično priznavanje in prost pretok sodnih odločb?

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih
sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini,
poglavje 19, zvezek 6, str. 243).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte suprema di cassazione (Italija)
28. junija 2017 – Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA
(Zadeva C-387/17)
(2017/C 338/04)
Jezik postopka: italijanščina
Predložitveno sodišče
Corte suprema di cassazione

Stranki v postopku v glavni stvari
Vlagatelj kasacijske pritožbe: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Vlagateljica odgovora na kasacijsko pritožbo: Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

