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Studiu de caz/  

Atelier de lucru 

Dr. John Ahern 
 
Acţiuni în justiţie transfrontaliere în Practică 
Bucureşti, noiembrie 2013 

Metoda tradiţională 

Bruxelles I 

•Cereri contestate şi necontestate 

 

•Cereri contractuale şi necontractuale 

 

•Procedura naţională în faţa instanţei de judecată 

 

•Aplicarea forţei executorii în cazul hotărârilor judecătoreşti 
străine(exequatur) 
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Alte metode 

EEO 

•Cereri 
necontestate 

 

 

•Procedura 
naţională 

 

 

•Inexistenţa unei 
limite monetare 
superioare 

 

•Inexistenţa 
exequaturului 

EPO 

•Cereri 
necontestate 

 

 

•Cereri rezultate 
din contracte, 
sume concrete 

 

•Inexistenţa unei 
limite monetare 
superioare 

 

•Pentru dosare tip 
B2B (comercial) 

ESCP 

•Cereri 
contestate şi 
necontestate 

 

•Cereri legate de 
contracte sau 
fără legătură cu 
contracte 

 

•Limita de 2000€ 

 

 

•Pentru dosare tip 
B2C / C2B 
(comercial 

Scopul metodelor 

EEO & EPO & ESCP 
 

•Simplificarea soluţionării  litigiilor transfrontaliere 

 

•Reducerea întârzierilor 

 

•Reducerea costurilor 

 

•Desfiinţarea exequaturului 

 

•Extinderea condiţiilor de acces la justiţie 

 

•Consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie 



11/4/2013 

3 

Informaţii esenţial de ştiut 

• Detaliile personale ale părţilor implicate 

 

• Suma la care se ridică cererea 

 

• Pârâtul deţine bunuri? 

 

• Unde se află aceste bunuri? 

 

• Care sunt şansele ca pârâtul să conteste cererea? 

 

Franz v. BuildIt 
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Franz este un cetăţean austriac, care locuieşte între casele sale din 

Italia şi Germania, care deţine o companie de transport şi logistică, 

al cărei sediu principal se află în nordul Italiei iar depozitul în sudul 

Germaniei.  

 

Franz este un colecţionar de maşini şi a decis, ca pe lângă 

afacerea din Italia, să deschidă a storage premises and repair 

workshop. 

 

În acest scop angajează firma britanică, BuildIt, care urmează să 

realizeze proiectul şi să construiască clădirea. 

 

BuildIt nu a lucrat niciodată şi nici nu a căutat să lucreze cu clienţi 

din afara Marii Britanii şi Franţei. BuildIt deţine un site în limba engleză 

şi franceză, accesibil în toată lumea. Franz a aflat de această firmă 

BuildIt şi a văzut proiectele ei anterioare prin intermediul site-ului lor 

(buildit.eu).  

Franz şi BuildIt încheie o convenţie pentru realizarea acestui proiect, 

care conţine o clauză atributivă de competenţă în favoarea Marii 

Britaniei şi o clauză care îi permite lui Franz să aleagă în orice stadiu 

drept lege aplicabilă, legea oricărui stat.  

 

Clădirea a fost construită, dar Franz nu a plătit ultima rată, întrucât 

consideră ca aceasta prezintă vicii. BuildIt cere sfatul pentru a afla 

cum sa primească suma de 50.000 €. 
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PolKea v. ESor 

O firmă poloneză mică de mobilă, PolKea, se ocupă cu fabricarea 

de dulapuri de bucătărie din stejar. A Spanish retailer, ESor, în timpul 

vizionării unei expoziţii de mobilă, este impresionat de aceste 

dulapuri şi face o comandă pentru fabricarea şi livrarea unui prim 

lot de 300 de dulapuri cu scopul de a testa piaţa la un preţ de 150 € 

pe unitate. Plata urmează să se facă la livrare. PolKea obţine plata 

unui avans de 20%.  

 

Dulapurile sunt livrate în Spania însă ESor nu plăteşte suma rămasă la 

livrare aşa cum stabiliseră în contract. Văzând că banii nu sunt plătiţi 

nici după o lună şi după numeroase încercări de a da de Esor prin 

intermediul telefonului si emailului, PolKea descoperă că ESor are 

obiceiul de a nu îşi plăti datoriile. PolKea cere sfatul.  
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Nadine v. DEtek 

O studentă belgiană, Nadine, trebuie să îşi cumpere un laptop 

pentru teza de masterat şi a găsit unul într-un magazin local la preţul 

de 1,199 €. Being unafraid of the language barriers in the European 

single market, Nadine găseşte o ofertă la un magazin online 

german, DEtek, la 899 €  plus 25 € shipping costs.  

 

Nadine plăteşte cu cartea de credit, însă nu primeşte calculatorul la 

data stabilită în confirmarea comenzii. DEtek o contactează pe 

Nadine pentru a-i transmite că i se vor returna banii, deoarece 

calculatorul nu este disponibil pe stoc. După ce trec mai multe 

săptămâni fără ca DEtek să-i returneze banii, Nadine încearcă să ia 

legătura cu aceasta. Nadine nu primeşte niciun răspuns la emailurile 

trimise către Detek şi de asemenea nu îi răspunde nimeni la 

telefon.Cu toate acestea site-ul lui Detek este actualizat în mod 

constant şi pare a funcţiona normal. Nadine cere sfatul.  
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Scenarii 

specifice 

Contracte cu scop dublu 

 
 
Achiziţionarea de ţigle din România, de către un fermier, 
pentru a servi la construirea acoperişului unei ferme, folosite 
pe de o parte în scop privat iar pe de altă parte pentru 
afaceri.  
 
În timpul unei conversaţii telefonice cu vânzătorul din 
Bulgaria, fermierul a susţinut că deţine o fermă şi că doreşte 
să-i construiască un acoperiş. Acesta a susţinut de 
asemenea că deţine şi nişte clădiri auxiliare, folosite în 
principal pentru fermă, dar nu a specificat dacă clădirea 
pentru care sunt necesare ţiglele, este folosită în principal 
în scop privat sau pentru afaceri. 
 
Fermierul a plătit suma de 5000 €  şi a primit ţiglele, însă a 
constatat că acestea conţin vicii. Părţile nu au ajuns la un 
consens în rezolvarea problemei iar fermierul cere sfatul. 
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Contracte cu scop dublu 

 

 

 

“În lumina probelor care au fost supuse atenţiei sale, este 

sarcina instanţei sesizate să hotărască dacă intenţia 

contractului a fost, într-o măsură ne-neglijabilă, să 

îndeplinească necesarul ocupaţiei sau profesiei persoanei 

în cauză sau dacă dimpotrivă folosul său pentru afacere a 

fost doar neglijabil. În acest sens instanţa naţională trebuie 

să aibă în vedere nu numai conţinutul, natura şi scopul 

contractului ci şi circumstanţele obiective în care a fost el 

încheiat”. 

 

   C-464/01 Grüber 

Domiciliul obişnuit 1 

 

 

 

Un consumator cu domiciliul obişnuit în Spania încheie un 

contract cu o companie italienească care îşi desfășoară 

activitatea pe piaţa spaniolă, italienească şi portugheză. 

 

Consumatorul se mută în Portugalia şi îşi stabileşte reşedinţa 

obişnuită în această ţară. Acesta are datorii mari către 

compania italiană şi a încercat să se sustragă de la plata 

acestora prin mutarea sa în Portugalia, fără însă să nege 

existenţa acestor datorii. Compania italiană cere sfatul.  
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Domiciliul obişnuit 2 

 

 

Proprietarul unei afaceri, cu domiciliul obişnuit în Spania, 

călătoreşte în Portugalia unde încheie un contract de 

servicii profesionale de consultanţă cu un cetăţean care 

are domiciliul obişnuit în Marea Britanie, în pregătirea intrării 

sale pe pieţe portugheză de produse lactate. 

 

Consultantul nu se ocupă de piaţa spaniolă, ci numai cea 

portugheză. 

 

Contractul conţine o clauză atributivă de competenţă în 

favoarea Spaniei. Proprietarul afacerii a intrat cu succes pe 

piaţă datorită sfaturilor primite, însă nu a plătit suma de 

20.000 € . Consultantul cere sfatul. 

Mulţumesc! 
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