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Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în
materie civilă și comercială

Dr. Liviu Zidaru,
Judecător la Tribunalul București
Formator INM

Bucureşti, 14- 15 Noiembrie 2013

PLAN

• Competențe exclusive (art. 22 R.)

• Verificarea competenței (art. 25 – 26 R.)

• Litispendența (art. 27 R.)

• Noutăți aduse de Regulamentul nr. 1215/2012
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Competențe exclusive (art. 22)

• Domiciliul pârâtului poate fi situat și în afara 
Uniunii Europene 

• Este necesar un element de extraneitate
• Scopuri urmărite:

– legătura dintre forum și obiectul litigiului;
– aspecte de suveranitate;
– coincidența între competența internațională și 

legea aplicabilă.

Art. 22 (2): Valabilitatea societăților/a 
deciziilor organelor societare

• Textul este mai restrâns decât echivalentul său din proc.civ.
rom. (art. 119);

• Este important să se evite, în interesul securităţii juridice,
hotărâri contradictorii cu privire la existenţa şi validitatea
societăţii, ori cu privire la validitatea deciziilor organelor
sale; Este vorba despre litigii în care hotărârile pronunțate
produc efecte erga omnes, față de toți asociații și față de
creditorii sociali – necesitatea concentrării competenței;

• Acțiuni în anularea hotărârilor organelor societare; cu
privire la componența acestor organe; cererlor care au ca
obiect principal nulitatea ori anularea, respectiv
constatarea valabilităţii societăţii; dizolvarea societăţii (nu și
cereri izvorâte din insolvență, domeniu exceptat!)
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Art. 22 (2) materia societară
• NU: cererilor în plata dividendelor, obţinerea 

unor informaţii din partea societăţii, pentru 
vărsarea capitalului social subscris; cererilor în 
răspundere contra persoanelor care alcătuiesc 
organele persoanei juridice; 

• Hotărârea Curţii de Justiţie din 2.10.2008, 
Nicole Hasset/South Eastern Health Board, C –
372/07;

Art. 22 (2) materia societară
• Hotărârea Curţii de Justiţie din 12.05.2011,

Berliner Verkehrsbetriebe (BVB)/J.P.Morgan
Chase Bank, C – 144/10:

• art. 22 pct.2 este aplicabil doar dacă procesul
are ca obiect principal constatarea validităţii
ori nevalidităţii unei decizii adoptate de un
organ judiciar, ori puterea de reprezentare a
organelor desemnate în acest sens, iar nu
dacă această chestiune se ridică doar cu titlu
prejudicial, într-un litigiu având alt obiect;
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Art. 22 (4) înregistrarea sau validitatea 
brevetelor, mărcilor, design-urilor

• Hotărârea Curţii de Justiţie din 15.11.1983, C –
288/82, Duijnstee: litigiile care privesc
validitatea, existenţa ori stingerea dreptului la
brevet, ori invocarea unui drept prioritar, ca
urmare a depunerii anterioare a unei cereri;

• Problema delicată: invocarea nevalabilității
brevetului pe cale de excepție, ca apărare în
cererea în contrafacere (supusă art. 2 și art. 5
pct.3 R.);

Art. 22 (4)
• pârâtul în acţiunea în contrafacere opune în

apărare nulitatea brevetului sau a mărcii :
• Hotărârea din 13.06.2006, cauza GAT,C – 4/03;
• Hotărârea din 12.07.2012, cauza SOLVAY, C

616/10: Tribunalul din Haga a întrebat dacă
excepția de nulitate trebuie să fie pertinentă,
verosimilă și dacă trebuie introdusă o acțiune în
nulitate; de asemenea, dacă instanța sesizată cu
cererea în contrafacere devine necompetentă ori
trebuie să suspende soluționarea cauzei;
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Art. 22 (4)
• Răspunsul Curții: Art. 22 (4) și jurisprudența

GAT nu se opun unei măsuri provizorii de
interzicere a contrafacerii, dacă instanța
evaluează șansele de succes ale posibilei
cereri în anulare formulată pe cale principală;

• Competența exclusivă în ce privește 
contestarea valabilității pe cale de excepție 
este reținută de art. 24 pct.4 din R. 
1215/2012...

Art. 25-26: Acoperirea necompetenței 
prin înfățișarea pârâtului

• În sistemul R. Bruxelles I, nu este posibilă o declinare
de competență în alt stat (art. 25 – 26 se referă doar la
o declarare a necompetenței; ele sunt sediul materiei
pentru verificarea competenței);

• Argumente și jurisprudență: e.g., OLG Düsseldorf,
16.03.2000: o declinare a competenței în alt stat
membru nu este posibilă; în același sens, întreaga
doctrină germană; în România practica nu este unitară
din cauza unei traduceri deficitare a R și a doctrinei
divergente; totuși, predomină soluția respingerii
cererii: Curtea de Apel Pitești, c.adm.fisc., dec. nr.
64/2.10.2011; Trib. Mureș, civ., dec. 981/9.04.2013.
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Art. 24: Acoperirea necompetenței 
prin înfățișarea pârâtului

• instanţa nu este deja competentă în virtutea altei
dispoziţii din Regulament, ci dimpotrivă, a fost sesizată
o instanță necompetentă;

• Ea devine competentă prin înfățișarea pârâtului
(compare) – formularea de apărări cu caracter
procedural ori pe fond, fără a invoca necompetența;

• Apărările de fond pot fi invocate în subsidiar față de
necompetență (cauza Elefanten Schuh); însă,
necompetența trebuie invocată concomitent cu primele
apărări;

• O reglementare similară – art. 1.066 Noul Cod de
procedură civilă român;

Art. 24: Acoperirea necompetenței 
prin înfățișarea pârâtului

• Neinvocarea necompetenței de către pârâtul care
compare – prorogare de competență tacită;

• Inclusiv în cauzele cu consumatori, de muncă sau de
asigurare (norme cu caracter de protecție) art. 24 este
aplicabil (Hotărârea din 20.05.2010, Vienna Insurance
Group/Michal Bilas, C – 111/09);

• Art. 24 R. nu implică informarea pârâtului asupra
consecințelor neinvocării excepției și nu se
completează cu eventuale dispoziții naționale care ar
impune o atare obligație (caracterul uniform și complet
al regulilor de competență europene);



28.01.2014

7

Acoperirea necompetenței prin 
înfățișarea pârâtului

• Art. 24 R. nu este aplicabil, dacă pentru pârâtul absent 
s-a desemnat un curator ad litem;

• Reforma realizată prin art. 26 alin.(2) din R. 1215/2012:
în cazul în care pârâtul este deținătorul poliței de
asigurare, asiguratul, beneficiarul unui contract de
asigurare sau partea vătămată, consumatorul sau
angajatul, instanța, înainte de declararea
competenței în temeiul alineatului (1), se asigură
că pârâtul este informat cu privire la dreptul său de
a contesta competența instanței și cu privire la
consecințele înfățișării sau ale neînfățișării sale.

Concluzii

• Regimul competenței prev. de R. Bruxelles I
este unul similar celui prevăzut de
reglementarea internă;

• Jurisprudență foarte dinamică a CJUE, de
natură să clarifice multe aspecte;

• Reforma constituie o recodificare de drept
constant.
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