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Urmăriți @EUCourtPress  

Toate orele sunt 9:30, 

dacă nu e specificat 

altceva.  

Nu uitați să verificați 

agenda de pe site-ul 

nostru pentru detalii 

despre alte cazuri. 

Din data de18  

februarie 2019 până în 

data de 22 februarie 

2019 este vacanță 

judiciară. Prin urmare 

nu vor fi exista 

pledoarii, nu vor fi 

pronunțate hotărâri 

judecătorești și nu se 

vor citi concluzii. 
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 Joi, 14 februarie 

Hotărâre în cauza C-630/17 Anica Milivojević 

Nulitatea contractelor de credit cu aspecte internaționale 

 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

În 2007, doamna Anica Milivojević, cetățean croat, a încheiat cu 

Raiffeisenbank, care are sediul în Austria și care operează printr-o 

rețea de reprezentanți, un contract de împrumut.  

 

În 2015, ea a inițiat o acțiune împotriva Raiffeisenbank, solicitând 

declararea nulității contractului de împrumut și a altor acte juridice 

conexe. 

 

Opciinski Sud u Rijeci (Tribunalul Municipal din Rijeka, Croația) a 

încheiat procesul în ianuarie 2017, dar l-a redeschis în august 2017 ca 

urmare a intrării în vigoare a unei legi naționale din 14 iulie 2017 care 

ar putea fi aplicabilă acțiunii principale. 

 

Guvernul croat a declarat într-un aviz din 25 mai 2017 că proiectul de 

lege din 14 iulie 2017 ar trebui să poată intra în vigoare retroactiv, 

având în vedere că scopul măsurii nu a putut fi atins în niciun mod. 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
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Legea prevede nulitatea contractelor de împrumut și a altor acte 

juridice care se bazează pe contractele de împrumut încheiate între un 

debitor croat și un creditor străin care nu deține autorizațiile necesare 

din partea autorităților competente din Croația. 

 

Općinski Sud u Rijeci indică faptul că din Avizul Guvernului Republicii 

Croația nu reiese că există o protecție a drepturilor doamnei Milivojević 

(cum ar fi dreptul consumatorilor de a primi informații sau dreptul de a 

fi informați, drepturi protejate împotriva tranzacțiilor necinstite) care ar 

putea fi recunoscute în legislația UE ca o excepție de la libertatea de a 

presta servicii. Contractele în cauză sunt cele încheiate în perioada 

2000-2010. După această perioadă, Croația a aderat la Uniunea 

Europeană, permițând temporar instituțiilor de credit străine să 

furnizeze servicii financiare fără permisiunea Băncii Naționale a 

Croației. 

 

Općinski Sud u Rijeci afirmă că, prin declararea nulității contractelor de 

împrumut și a altor acte juridice conexe, Raiffeisenbank este, în 

continuare, împiedicată să furnizeze servicii financiare. Prin urmare, 

solicită Curții de Justiție a Uniunii Europene să stabilească dacă acest 

lucru este contrar libertății de a presta servicii pe piața internă a UE și, 

eventual, liberei circulații a capitalurilor. 

 

 Documente de referință

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-630/17
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 Joi, 14 februarie 

Hotărâre în cauzele T-131/16  Belgia contra Comisia & T-

263/16 Magnetrol International 

Ajutoare de stat 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

 

Prin decizia din 11 ianuarie 2016, Comisia a constatat că avantajele 

fiscale selective acordate de Belgia în cadrul regimului său fiscal pentru 

excedente de profit erau inadmisibile în conformitate cu normele UE 

privind ajutoarele de stat. 

Cel puțin 35 de companii multinaționale, cea mai mare parte dintre 

acestea fiind din UE, vor trebui să plătească un total de aproximativ 

700 de milioane de euro în impozite (a se vedea comunicatul de presă 

al Comisiei IP/16/42). Belgia și multe dintre societățile în cauză au 

introdus o acțiune în fața Tribunalului Uniunii Europene împotriva 

acestei decizii. 

Prin Ordonanța din 19 iulie 2016, președintele Tribunalului a respins 

cererea Belgiei de a suspenda punerea în aplicare a deciziei Comisiei în 

așteptarea rezultatului procedurii judiciare. 

Astăzi, Tribunalul își pronunță verdictul asupra acțiunilor introduse de 

Belgia și de compania olandeză Magnetrol International. Este prima 

hotărâre a Tribunalului asupra așa-numitelor "decizii fiscale".  

Documente de referință 

 
 

     

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-131/16


4 

 

 

Acest calendar constă într-o listă cu cele mai importante și / sau 

interesante cazuri din următoarele două săptămâni, plus o 

scurtă descriere cu cele mai importante fapte. 

Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 

Curtea. 

 

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925 

» curia.europa.eu 
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