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Recunoaşterea şi executarea 
hotărârilor judecătoreşti străine – 

Regulamentul Bruxelles I şi 
Regulamentul privind Titlul 
Executoriu European pentru 

Creanţe Necontestate 

14 November 2013 

Marie Linton 

Libera circulaţie a hotărârilor judecătoreşti 
în cadrul Uniunii Europene – problema şi 
componentele acesteia 

  Când, de ce şi cum trebuie pusă în executare  a 
hotărâre judecătorească străină? 

 Măsuri intermediare = procedură exequatur 

 O încuviinţare de executare 
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De ce să (nu) fie recunoscută sau executată o 
hotărâre judecătorească străină în alt Stat? 

 

 Suveranitate teritorială 

 Legile de executare ale Statelor Membre diferă, unele 

sunt mai stricte iar altele sunt mai permisive 

Recunoaştere reciprocă şi încredere 
reciprocă? 

• Două principii atomice! 

• Speţa Cassis (120/78) 

• Articolele 67(4) şi 81 din Tratatul de Funcţionare 

al Uniunii Europene 
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Ce s-a realizat până acum în domeniul 
Regulamentului Bruxelles I? 

 

 Recunoaştere automată (Art. 33) 

 Executare (Art. 38) 

 Măsuri intermediare = procedura exequatur 

 Ce scop îndeplineşte procedura exequatur? 

Ce s-a realizat până acum în domeniul 
Regulamentului Bruxelles I? 

 Prima etapă a exequatur – doar o verificare a formei (Art. 
41) 

 Părţile şi cererea 

 Evaluarea din partea instanţei şi încuviinţarea de 
executare 

 A doua etapă a exequatur – contradictorialitate (Art. 43(2)) 

 Un exemplu 

 Temei pentru refuz (Art. 34, 35 şi 45) 

 Costuri şi timp 
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Titlul Executoriu European pentru 
Creanţe Necontestate 

 O nouă abordare! 

 Un exemplu din cadrul Reţelei Centrelor 

Europene ale Consumatorilor (ECC Net) 

“Regimul EEO” 

 La ce se poate referi cererea (Art. 2 la 4) 

 Procedura în Statul Membru de origine 

 Competenţă internaţională = Bruxelles I 

 Instanţa ţării de origine certifică hotărârea 

sa judecătorească (Art. 6) 

 Mecanisme procedurale de siguranţă (Art. 

12 la 19) 
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“Regimul EEO” 

 Procedura din Statul Membru de executare 

 Executare “directă” (Art. 5) 

 Hotărârile judecătoreşti ireconciliabile pot bloca 
executarea (Art. 21) 

 O scurtă evaluare 

Calea de urmat: revizuirea 
Regulamentului Bruxelles I 

 

 

 

 

 

 

 

    Marie Linton 

     4 noiembrie 2013 
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Pe drumul către libera circulaţie 
a hotărârilor judecătoreşti 

• Noul Regulament Bruxelles I bis 

– Abolirea procedurii exequatur: aduce o schimbare 

reală, sau e cazul de îngrijorări? 

– Schimbări importante în domeniul temeiului 

competenţei: poate fi dat în judecată un pârât non-

UE în Uniunea Europeană, şi ce s-a făcut pentru a 

îmbunătăţi efectul acordurilor de alegere a instanţei? 

Abordarea Comisiei Europene în privinţa  
procedurii exequatur – o privire în oglinda 
retrovizoare 

• Ţelul este acela de a aboli procedura exequatur 

• Programe multianuale ale Consiliului European 

• Economie şi politică! 
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Regulamentul Bruxelles I bis 

• Noi prevederi la Articolele 36 la 57 

• Dispoziţii de aplicare (Art. 53) 

• Documentele şi informaţiile necesare (Art. 42) 

• Copie după hotărârea judecătorească străină 

• Certificate 

• Dacă este necesar, o traducere a documentelor 

Temeiurile de refuz rămân 

• Temeiurile “europene” de refuz, Art. 45 şi 46 

– Politici publice 

– Procedură lipsă sau necorespunzătoare 

– Anumite cazuri de hotărâri judecătoreşti 

ireconciliabile 

– Conflict cu bazale obligatorii ale competenţei 

• Temeiuri naţionale de refuz (Art. 41(2)) 
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Acces la apărări? 

• Noi proceduri de executare în State Membre (Art. 46 şi 

47) 

• Art. 41(2) – temeiul naţional de refuz în aceeaşi 

procedură? 

• Un risc de proceduri paralele? 

• Taxe pentru luarea în lucru a unei cereri? 

Scurtă evaluare critică 

• Formula folosită este o combinaţie de abordări 

– Exequatur eliminată 

– Înlocuită cu o procedură de certificare în Statul 

Membru de origine 

• O îmbunătăţire a situaţiei actuale? 
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Competenţa internaţională 

• Lărgirea competenţei pentru a include pârâţi non-UE? 

– Regimul actual 

– Propunerea Comisiei Europene 

• Rezultatul 

Acordurile de alegere a instanţei 

• Tactici de abuz de procedură şi speţa Gasser (C-116/02) 

• Articolele 25 şi 31(2) 

• S-a scufundat în sfârşit “torpila italiană”? 
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Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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