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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. 

În perioada 27-31 mai 

2019 este vacanță 

judiciară. 
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 Marți, 21  mai 2019 

Hotărâre în cauza C-235/17 Comisia Europeană c. Ungaria  

Usufructul terenurilor arabile 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

În această acțiune împotriva Ungariei, Comisia consideră că, prin 

restrângerea disproporționată a uzufructului terenurilor arabile și 

forestiere, legislația maghiară în cauză este incompatibilă cu obligațiile 

Ungariei în temeiul articolelor 49 și 63 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene și în temeiul articolului 17 din Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene. 

 

 Documente de referință

 

 

 

https://twitter.com/EUCourtPress
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/calendrier-curia-page-principale?Search=Search
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-235/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-235/17


2 

 

 Joi, 23  mai 2019 

Concluzii în cauzele alăturate C-585/18 Krajowa Rada, C-

624/18 CP & C-625/18 DO 

Independența camerei disciplinare a Curții Supreme 

Va exista un comunicat de presă pentru aceste concluzii 

Cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulate de Curtea 

Supremă de Justiție a Poloniei la CEJ privesc interpretarea articolelor 2 

și 19 din TUE, a articolului 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene și a articolului 9 din Directiva 2000/78 de creare a 

unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce 

privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă. 

Curtea Supremă din Polonia și-a exprimat îndoielile cu privire la 

interpretarea dispozițiilor dreptului UE în apelul introdus de A.K., 

judecător al Curții Supreme Administrative din Polonia (SAC), împotriva 

rezoluției Consiliului Judiciar Național. Această cale de atac a fost 

formulată în cursul procedurii privind consimțământul președintelui 

Republicii Polone în serviciul continuu al unui judecător SAC care a 

împlinit vârsta de 65 de ani. În urma deciziei Consiliului Judiciar 

Național, recursul a ajuns la Curtea Supremă. A fost invocată o 

încălcare a principiului protecției jurisdicționale efective, care împiedică 

retragerea arbitrară a unui judecător numai pe baza faptului că acesta 

a împlinit vârsta de 65 de ani. 

În cauzele C-624/18 și C-625/18, cererile au fost prezentate în cadrul 

litigiilor dintre CP și, respectiv, DO, la Curtea Supremă a Poloniei în 

ceea ce privește cererile de a considera statutul lor de lucru ca fiind 

activ, și nu de a fi transformat în statutul de pensionar. 

 

Documente de referință

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-585/18
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 Joi, 23  mai 2019 

Hotărâre în cauza C-658/17 WB  

Cooperarea judiciară în materie civilă - Calificarea juridică a 

certificatului național de moștenire 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește 

interpretarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012 privind competența, 

legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești 

și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și 

privind crearea unui certificat european de moștenitor, precum și 

interpretarea anexelor 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare 

nr. 1329/2014. 

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu dintre WB și un 

notar polonez care a refuzat să îi elibereze pentru recunoașterea unei 

copii a certificatului de moștenire privind moștenirea tatălui său, unul 

dintre actele prevăzute în Regulamentul nr. 650/2012, care confirmă 

că acest certificat este fie o decizie, fie un act autentic în materie de 

succesiune. 

Potrivit dreptului național, certificatul de moștenire conține lista 

moștenitorilor sau legatarilor și detaliile relevante referitoare la 

întinderea drepturilor lor de moștenire și constituie, ca atare, un 

element-cheie al soluționării succesiunii. 

Acest caz oferă Curții posibilitatea de a furniza informații utile cu 

privire la noțiunile de „decizie" și „competență" în sensul 

Regulamentului nr. 650/2012. 

 

 Documente de referință

 

 Luni, 27  mai 2019 

Hotărâre în cauzele alăturate  C-508/18 OG, C-82/19 PPU PI & 

C-509/18 PF 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-658/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-658/17
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Executarea mandatelor europene de arestare 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Doi cetățeni lituanieni și un cetățean român contestă în fața instanțelor 

irlandeze executarea mandatelor europene de arestare eliberate de 

Procuratura Generală din Germania și de Procurorul General al Lituaniei 

în scopul urmăririi penale. Aceștia sunt acuzați de acte de omucidere 

intenționată, de vătămări corporale grave (OG), de jaf armat (FP) și de 

jaf sau de jaf armat (IP). 

Cele trei persoane în cauză susțin că procuratura germană și 

Procurorul General al Lituaniei nu au competența de a emite un mandat 

european de arestare, deoarece acestea nu reprezintă o „autoritate 

judiciară" în sensul Deciziei-cadru privind mandatul european de 

arestare. În ceea ce privește procuratura germană, OG și PI susțin în 

special că nu este independentă, ci aparține unei ierarhii administrative 

conduse de ministrul justiției, astfel încât există un risc de intervenție 

politică. 

În acest context, Curtea Supremă (Irlanda) și Înalta Curte (Irlanda) 

solicită Curții de Justiție să interpreteze decizia-cadru. IP, fiind reținut 

în Irlanda pe baza mandatului european emis împotriva sa, Curtea a 

acordat cererea Înaltei Curți de a prezenta cererea de pronunțare a unei 

hotărâri preliminare referitoare la acesta în procedura de pronunțare a 

unei hotărâri preliminare. 

Documente de referință C-508/18 

Documente de referință C-82/19 

Documente de referință C-509/18 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-508/18
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-82/19
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-509/18
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Tribunalul 

Împotriva deciziilor Tribunalului se poate introduce  

un recurs în fața Curții de Justiție 

 

 

 

 

 

 

 

 Joi, 23  mai 2019 

Hotărâre în cauza T-107/17 Steinhoff și alții 

Avizul BCE - Încălcarea suficient de gravă a unei norme de drept care 

conferă drepturi particularilor 

Va exista un comunicat de presă pentru această hotărâre 

Dl Steinhoff și alții au formulat o cerere în temeiul articolului 268 TFUE, 

prin care se solicită compensarea prejudiciului pretins a fi fost suferit 

de reclamanți prin faptul că BCE (Banca Centrală Europeană) a omis în 

avizul său din 17 februarie 2012 (CON / 2012/12) să atragă atenția 

Greciei asupra caracterului ilegal al restructurării datoriei publice 

grecești preconizate prin schimbul de obligațiuni. 

 

 Documente de referință

 

 

 

     

 

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.  

Curtea de Justiție 

a Uniunii Europene 

Luxemburg L-2925  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-107/17
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-107/17
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Este numai pentru uzul mass-media și nu obligă în mod legal 
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