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Scopul instrumentelor 

Art. 1 EPO & ESCP 
 

• Simplificarea acţiunilor în justiţie transfrontaliere 

 

• Reducerea întârzierilor 

 

• Reducerea costurilor 

 

• Abolirea exequatur-ului 

 

• Alternative dar nu înlocuiesc procedurile naţionale 

Alegerea procedurii? 

• Sunt procedurile naţionale suficiente? 

 

• Este un avocat străin necesar / de dorit? 

 

• Limba 

 

• Costul 

 

• Necunoaşterea procedurilor europene 

 

• EPO & ESCP folosesc formulare tipizate 

 

• EPO & ESCP sunt executabile automat 
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Aria 

Art. 2 - 4 EPO & 2 - 3 ESCP 
 
• Materie civilă şi comercială 
 
• Excepţiile sunt similare ca natură celor din Bruxelles I 

(probleme matrimoniale, insolvabilitate, etc.) 
 
• Excepţii EPO: obligaţii non-contractuale 
 
• Excepţii ESCP: intimitate / defăimare, statut de chiriaş în 

proprietăţi imobile 
 
• Dosarele trebuie să fie transfrontaliere prin natura lor (cel 

puţin o parte este rezidenţă în alt Stat Membru) 
 
• Nu se aplică în Danemarca 

Comparaţie 

EPO 
•Cereri necontestate 

 

•Cereri cu caracter 
contractual, sume concrete 

 

•Nu există limită superioară 
de sumă 

 

•Pentru dosare tip B2B 

ESCP 
•Cereri contestate şi 

necontestate 

 

•Cereri cu caracter 
contractual şi non-
contractual 

 

•Limită superioară 2.000 € 

 

•Pentru dosare tip B2C / C2B 
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Elemente comune 

• Accent pe simplitate 
 
• Procedură cu acte (ESCP permite o audiere orală) 
 
• Formulare tipizate (EPO 4, ESCP 7) 
 
• Reguli speciale pentru trimitere acte procedurale (Art. 

13 – 15 EPO, 13 ESCP) 
 
• Limite de timp pentru a se eficientiza procedura 
 
• Reprezentarea în instanţă nu este obligatorie (Art. 24 

EPO, 10 ESCP) 
 
• Legea procedurală naţională este în continuare 

relevantă 

Dispoziţia de plată 

• Bruxelles I determină competenţa, cu excepţia pârâţilor 

care sunt consumatori (Art.. 6) 

 

• Cererea trebuie depusă instanţei corespunzătoare (Art.. 

7) 

 

• Cererea se va examina cât mai curând posibil (Art.. 8) 

 

• Instanţa poate cere completarea / rectificarea / 

modificarea cererii (Art.. 9 – 10) 

 

• Cererea poate fi şi respinsă, dacă (Art.. 11): 
• Cerinţele de formă nu sunt îndeplinite 
• Cererea este clar nefondată 
• Nu se respectă dispoziţia de modificare 
• NU EXISTĂ APEL 



11/4/2013 

5 

Dispoziţia de plată 

• EPO este emisă cât de repede posibil (Art.. 12) 
 
• Pârâtul este informat cu privire la consecinţele actului de a 

face / nu face opoziţie 
 
• Actele se transmit în conformitate cu legislaţia naţională 

(Art.. 13 – 15) 
 
• Declaraţia de opoziţie depusă în termen de 30 de zile (Art.. 

16) are efectul de a transforma procedura în acţiune 
ordinară în statul membru de origine (Art.. 17) 

 
• Se poate pune în executare fără încuviinţare şa executare 

(Art.. 19) după expirarea termenului limită (Art.. 18) 
 
• Se pune în executare conform legii naţionale(Art. 21) 
 
• Se poate refuza dacă este ireconciliabilă cu o soluţie deja 

existentă (Art.. 22) 

Procedura pentru cereri mici 

• Bruxelles I stabileşte competenţa 

 

• Cererea trebuie depusă la instanţa corespunzătoare 

(Art.. 4) 

 

• Instanţa poate cere informaţii suplimentare / completări 

/ rectificare a cererii (Art.. 4) 

 

• Cererea poate fi respinsă dacă (Art.. 4): 
• Cererea este clar nefondată 
• Nu se furnizează completările cerute 

 

• În mod normal procedură scrisă (Art.. 5) dar poate fi 

considerată necesară / cerută o audiere (Art.. 5) 

 

• Audierea se poate face prin videoconferinţă (Art.. 8) 
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Procedura pentru cereri mici 

• Cererea trebuie depusă în limba instanţei (Art.. 6) 
 

• Se traduce numai dacă este necesar pentru darea unei soluţii 
 
• Actele se trimit prin poştă (Art.. 13) / EEO 
 
• Partea care pierde achită cheltuielile de judecată (Art.. 16) 
 
• Procedura de apel se face conform legislaţiei naţionale (Art.. 17) 
 
• Soluţia poate fi casată (Art.. 18) 
 
• Se poate pune în executare fără încuviinţare de executare (Art.. 20) 
 
• Se pune în executare conform legii naţionale (Art.. 21) 
 
• Se poate refuza dacă este ireconciliabilă cu o soluţie deja existentă 

(Art.. 22) 

Mulţumesc! 
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