
1

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind 
competența judiciară, recunoașterea și 

executarea hotărârilor în materie
civilă și comercială

Judecător dr. Diana Ungureanu,
formator INM

Bucureşti, 14- 15 Noiembrie 2013



Introducere. Încredere reciprocă

• Instrument de
cooperare de succes

• Succesor al Conventiei 
Bruxelles 1968

• În vigoare la 1 Martie
2002

• 10 ianuarie 2015: va fi 
înlocuit de 
Regulamentul
1215/2012 (Recast)
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Conţinut şi obiective

• norme de competență cu un mare grad de 
previzibilitate 

• reducerea la minimum a posibilităţii apariției 
procedurilor concurente și evitarea pronunțării în 
două state membre a unor hotărâri ireconciliabile.

• simplificarea formalităților în vederea recunoașterii 
și executării rapide și simple a hotărârilor de către 
statele membre legate 
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Domeniul de aplicare

• Art. 1 (1): în materie civilă și comercială 
• CJUE: interpretare autonomă; nu-

dreptul naţional
• C-154/11- Mahamdia
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Competența în materia contractelor individuale de 
muncă – Contract încheiat cu o ambasadă a unui stat 

terț – Imunitate a statului angajator 



Domenii excluse

• materie fiscală, vamală sau administrativă.
• starea și capacitatea persoanelor fizice, regimurile 

matrimoniale, testamente și succesiuni; 
(Regulamentul 2201/2003, Regulamentul 650/2012)

• falimente, concordate sau proceduri similare 
(Regulamentul 1346/2000)

• securitate socială;
• arbitraj- Convenţia de la New York
• Reg.1215/2012- obligaţia de întreţinere va fi expres 

exclusă (Regulamentul 4/2009) 5



Ratione materiae

• Cauza C-185/07 West Tankers
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Competența unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru 
de a pronunța o somație prin care se interzice unei părți să 
inițieze sau să continue o procedură la o instanță dintr-un alt 
stat membru pentru motivul că această procedură ar fi 
contrară unei convenții de arbitraj – Convenția de la New York



Regula

• trebuie luat în considerare numai 
obiectul procedurii (Hotărârea Rich, 
C-190/89, pct. 26). 

• apartenența la domeniul de aplicare al 
Reg. 44/2001 este stabilită de natura 
drepturilor a căror protecție o asigură 
procedura în discuție (Hotărârea Van 
Uden, C-391/9, pct. 33).
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West Tankers
• o chestiune prealabilă privind 

aplicabilitatea unei convenții de 
arbitraj, inclusiv și în special privind 
validitatea acesteia, intră de 
asemenea în domeniul de aplicare 
al acestui regulament. 

• un control incident al validității 
clauzei de arbitraj, solicitat de o 
parte în vederea contestării 
competenței internaționale a 
instanței la care este chemată în 
judecată, în temeiul Convenției de la 
Bruxelles, face parte din domeniul 
celei din urmă. 8



Ratione Personae şi ratione loci

• In principiu: pârâţii- domiciliaţi pe teritoriul unui SM–Art. 2 (1) 
• Exceptii: Art. 22, 23; în viitor (Recast) –şi art. 16 (1) and 19 (2) 
• Dacă pârâtul nu este domiciliat pe teritoriul unui SM, competența este 

determinată de legislația statului membru în cauză -Art. 4 (1)
• Rezerva: art. 22 şi 23 şi
• Acorduri internaţionale

– Acord Paralel cu Danemarca, 2005 
– Noua Convenţie de la Lugano, 2007 (Danemarca, Islanda, Norvegia 

şi Elveţia)
– In viitor: Convenţia de la Haga, cu privire la acordurile de alegere a 

instanţei
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Competenţa

• Condiţie prealabilă: situaţie transfrontalieră
• C-327/10 – Lindner
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Contract de credit imobiliar încheiat de un consumator 
care are cetățenia unui stat membru cu o bancă 

stabilită în alt stat membru – Legislație a unui stat 
membru care, în cazul în care domiciliul 

consumatorului nu este cunoscut, permite formularea 
unei acțiuni împotriva sa la o instanță din acest stat



Competenţa

• Art.2 determină competenţa internaţională, uneori şi 
pe cea teritorială (ex. Art. 5 (3))

• 1. persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat 
membru sunt acționate în justiție, indiferent de 
naționalitatea lor, în fața instanțelor statului membru 
în cauză.

• 2. Persoanele care nu au naționalitatea statului 
membru pe teritoriul căruia au domiciliul sunt 
supuse normelor de competență aplicabile 
cetățenilor statului în cauză.
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Speţa 1

• C-281/02, Owusu

• Aplicabilitate

• Doctrina forum non 
conveniens
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Speţa 1

•Calificarea raportului juridic ca fiind internaţional, 
în sensul art.2 din Conv. Bruxelles nu derivă 
neapărat din implicarea unui număr de SM în acel 
raport, fie prin obiectul litigiului, fie prin domicliul 
părţilor. 
•Implicarea unui SM şi a unui stat terţ, spre ex.
pentru că reclamantul şi un pârât sunt domiciliaţi în 
primul stat, iar faptele s-au petrecut în cel de al 
doilea conduce la calificarea raportului juridic ca 
fiind internaţional.
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Speţa 1

• Aplicarea doctrinei forum non conveniens , care 
permite instanţei sesizate o marjă largă de 
apreciere în ceea ce priveşte întrebarea dacă o 
instanţă străină ar fi mai adecvată pentru 
introducerea unei acţiuni este susceptibilă să 
submineze predictibilitatea regulilor de 
competenţă stabilite în Convenţia Bruxelles, în 
special a celei prevăzute de art. 2 şi în 
consecinţă principiul certitudinii juridice, care stă 
la baza Convenţiei. 
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Competenţa

• Ordinea examinării competenţei:
- Competenţa exclusivă (art. 22, 23)
– Competenţa în materie de asigurări, contracte 

încheiate cu consumatorii şi contracte individulae 
de muncă (art. 8-21)

– Competenţa specială (art. 5-7)
– Competenţa generală (art. 2)
– Art.24 (înfăţişarea pârâtului în faţa unei instanţe 

fără contestarea competenţei)

15



Competenţa

• Competenţa generală: instanța statului membru 
unde îşi are domiciliul pârâtul (art. 2)

• Problemă: determinarea domiciliului (art. 59); 
domiciliu necunoscut (C-327/10) – Lindner, par.40,41
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Contract de credit imobiliar încheiat de un 
consumator care are cetățenia unui stat membru cu 

o bancă stabilită în alt stat membru – Legislație a 
unui stat membru care, în cazul în care domiciliul 

consumatorului nu este cunoscut, permite formularea 
unei acțiuni împotriva sa la o instanță din acest stat



C-327/10 – Lindner

• 40. în cazul în care o instanță națională este 
sesizată cu o acțiune introdusă împotriva unui 
consumator, aceasta trebuie să verifice, mai întâi, 
dacă pârâtul domiciliază pe teritoriul SM al acesteia, 
aplicând, în conformitate cu art. 59 alin. (1) din Reg. 
nr. 44/2001, propria legislație.

• 41 dacă instanța ajunge la concluzia că pârâtul din 
acțiunea principală nu domiciliază pe teritoriul 
statului ei membru, trebuie să verifice în acest caz 
dacă acesta din urmă este domiciliat în alt SM. În 
acest sens, instanța aplică, în conformitate cu art. 59 
alin. (2) din Reg., legislația acestui ultim SM.



Competenţa

• Alte criterii relevante:
• locul în care obligația care formează obiectul cererii 

a fost sau urmează a fi executată
• locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta 

prejudiciabilă
• SM pe teritoriul căruia consumatorul își are 

domiciliul.
• Prorogarea de competenţă etc..
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Competenţa statului în care se află
locul executării obligaţiei

• Noţiune autonomă: în materie 
contractuală

• La care obigaţie se referă? Cea 
care form. obiectul litigiului / 
prestaţia caracteristică pentru 
acel tip de contract?

• Cum se determină locul 
executării obligaţiei?

• Acorduri privind locul 
executării obligaţiei- art.23-
validitatea: lex causae; 
excepţie: nicio legătură reală 
cu contractul
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Competenţa statului în care se află
locul prestării serviciului

• Cauza C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger 
GmbH
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Competențe speciale – Articolul 5 punctul 1 litera (a) și 
litera (b) a doua liniuță – Prestare de servicii –
Contract de agent comercial – Executarea unui 

contract în mai multe state membre 



Cauza C-19/09
• Art.5 pct.1 lit. (b) a 2-a liniuță din Reg. 44/2001:

în cazul prestării de servicii în mai multe SM, instanța 
competentă să judece toate cererile întemeiate pe 
contract este cea în a cărei rază teritorială se găsește 
locul prestării principale a serviciilor. 

• În cazul unui contract de agenție comercială, acest 
loc este cel al prestării principale a serviciilor de 
agent, după cum rezultă din:

- dispozițiile contractului, 
- în lipsa unor astfel de dispoziții, din executarea 

efectivă a contractului menționat, 
- în cazul în care nu se poate stabili acest loc pe baza 

acestui criteriu, locul în care agentul are domiciliul. 21



Competența în materia contractelor încheiate 
de consumatori.

Speţa 2
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C-585/08, C-144/09, Pammer &
Hotel Alpenhof

Art. 15 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul nr. 44/2001
trebuie să se verifice dacă, înainte de încheierea 
eventuală a unui contract cu consumatorul, rezultă din 
aceste pagini de internet și din activitatea globală a 
comerciantului că acesta din urmă intenționa să intre 
în relații comerciale cu consumatori domiciliați în unul 
sau mai multe state membre, printre care cel în care 
este domiciliat acest consumator, în sensul că era 
dispus să încheie un contract cu aceștia.
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Elemente- indicii
•natura internațională a activității,
• menționarea unor itinerarii cu punctul de plecare în alte SM pt. a se 
deplasa la locul în care are sediul comerciantul, 
•utilizarea unei alte limbi sau a unei alte monede decât cele utilizate în 
mod obișnuit în SM în care are sediul comer-ciantul, cu posibilitatea de 
a rezerva și de a confirma rezervarea în această limbă diferită, 
•menționarea unor coordonate telefonice cu indicarea prefixului 
internațional, 
•efectuarea unor cheltuieli pentru un serviciu de referențiere pe 
internet în scopul de a facilita accesul consumatorilor domiciliați în 
alte SM la pagina de internet a comerciantului sau a intermediarului 
său, 
•utilizarea unui nume de domeniu de prim nivel diferit de cel al SM în 
care are sediul comerciantul și menționarea unei clientele 
internaționale alcătuite din clienți domiciliați în diferite SM. 24



Competența în materia contractelor 
încheiate de consumatori

• enumerarea nu este exhaustivă
• Revine instanței naționale sarcina de a verifica 

existența unor astfel de indicii.
• În schimb, este insuficientă simpla accesibilitate a 

paginii de internet a comerciantului sau a 
intermediarului în statul membru pe teritoriul căruia 
este domiciliat consumatorul. Aceeași este situația 
în cazul menționării unei adrese electronice, precum 
și a altor date de contact sau în cazul utilizării unei 
limbi sau a unei monede care sunt limba și/sau 
moneda utilizate în mod obișnuit în statul membru în 
care are sediul comerciantul.



Competența în materia contractelor 
încheiate de consumatori

• Articolul 16
• (1) Un consumator poate introduce o acțiune 

împotriva celeilalte părți la contract fie înaintea 
instanțelor din SM pe teritoriul căruia partea în cauză 
își are domiciliul, fie înaintea instanțelor din locul 
unde consumatorul își are domiciliul.

• Art.16 (1) presupune că întreprinderea are sediul/ 
sau cel puţin un dezmembrământ pe teritoriul unui 
SM (art.15 alin.2.) 

• (1) Acțiunea poate fi introdusă împotriva 
consumatorului de către cealaltă parte la contract 
numai înaintea instanțelor din SM pe teritoriul căruia 
consumatorul își are domiciliul.



Competența în materia contractelor 
încheiate de consumatori

• Art.17- nu se poate deroga decât prin convenții:
• 1. ulterioare nașterii litigiului sau
• 2. care permit consumatorului să sesizeze alte 

instanțe decât cele indicate în cadrul prezentei 
secțiuni sau

• 3. încheiate între consumator și cealaltă parte la 
contract, ambii având la data încheierii contractului 
domiciliul sau reședința obișnuită în același stat 
membru, și care au ca efect atribuirea de 
competență instanțelor din statul respectiv, cu 
condiția ca acestea să nu fie interzise de legislația 
statului în cauză.



Competența în materia contractelor 
încheiate de consumatori

Recast:
 Art. 16 (1) (teza a 2-a) se va aplica şi întreprinderilor 

din state terţe, indiferent dacă au sau un un 
dezmembrământ într-un SM 

  Dacă consumatorul este pârât, competenţa se 
poate întemeia pe art.24 numai dacă instanţa a 
verificat că acesta a fost informat cu privire la 
dreptul său de a contesta competanţa şi despre 
consecinţele înfăţişării /lipsei sale
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Communication works
for those who work at it. 

dianaungureanu2004@yahoo.com
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