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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0277/2010 , adresată de A.K., de cetățenie poloneză, privind lipsa 
posibilității de a notifica actele cu caracter judiciar și extrajudiciar prin poștă sau 
pe internet

1. Rezumatul petiției

Petiționarul face referire la dispozițiile care, potrivit Codului polonez de procedură civilă, se 
aplică în ceea ce privește notificarea documentelor, inclusiv citațiile, avizele experților și 
copiile hotărârilor judecătorești.  Petiționarul subliniază faptul că, dacă una dintre părțile în 
proces își are reședința în afara țării, instanțele poloneze solicită numirea unei persoane 
autorizate din Polonia care să se ocupe de notificarea acestor acte. În cazul în care 
documentele nu sunt astfel notificate, se consideră totuși că acestea au fost notificate și actele 
sunt păstrate în dosarele proceselor în cauză. Petiționarul subliniază faptul că această situație 
constituie un tratament discriminatoriu al persoanelor care își au domiciliul în afara țării, 
întrucât nu există prevederi care să permită notificarea actelor prin poștă sau pe internet, astfel 
cum se întâmplă în alte state membre.  Acesta propune, prin urmare, ca Regulamentul (CE) 
nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea 
în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială 
(„notificarea sau comunicarea actelor”) și abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al 
Consiliului să fie modificat pentru a face posibilă notificarea sau comunicarea prin 
intermediul poștei și al internetului în întreaga Uniune Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28.06.10. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 
alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 martie 2011
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a) Comisia alocă o mare importanță îmbunătățirii transmiterii documentelor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă și comercială între statele membre. Notificarea și comunicarea 
documentelor în Uniunea Europeană s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii zece ani. În 2000, 
Uniunea Europeană a adoptat un Regulament (nr. 1348/2000 din 29 mai 2000) instituind 
reguli procedurale care să ușureze trimiterea documentelor dintr-un stat membru în altul. Între 
timp, acest regulament a fost înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 adoptat la data de
13 noiembrie 2007. 

Adoptarea noului Regulament a urmat adoptării unui Raport privind aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 1348/2000 al Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a 
actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială. 

b) Regulamentul prevede modalități diferite de transmitere, notificare și comunicare a 
documentelor: transmiterea prin agențiile de trimitere și primire, transmiterea prin canalele 
consulare sau diplomatice, notificarea și comunicarea prin serviciile poștale și serviciile 
directe.

Fiecare dintre aceste modalități constituie o notificare și comunicare cu efect juridic a 
documentelor în interiorul statelor membre ale UE. Cu toate acestea, transmiterea prin 
mijloace electronice nu este prevăzută de Regulament.

c) Articolul 1135 al Codului polonez de procedură civilă impune părților din procedurile 
civile sau comerciale care sunt rezidente în alte state membre (și în alte țări) obligația de a 
desemna un reprezentant legal sau un mandatar, în scopul notificării și comunicării 
documentelor în Polonia. Dacă niciunul dintre aceștia nu este desemnat, documentele adresate 
părții respective sunt păstrate la instanță și sunt considerate comunicate părții.

Această obligație ar putea fi incompatibilă cu articolul 18 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, deoarece ar putea constitui o discriminare indirectă pe motive de 
naționalitate.  

Articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene interzice, în domeniul de 
aplicare a tratatelor, orice discriminare pe motive de naționalitate. Acesta se aplică nu numai 
discriminărilor manifeste pe motive de naționalitate, ci și discriminărilor bazate pe alte 
criterii, a căror aplicare conduce, de fapt, la același rezultat1. Din jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene, reiese cu claritate că o lege națională care trasează o distincție pe 
baza reședinței, prin aceea că nerezidenților le sunt refuzate anumite beneficii care sunt, pe de 
altă parte, acordate persoanelor care își au reședința pe teritoriul național, poate acționa, în 
principal, în detrimentul cetățenilor altui stat membru, constituind astfel o discriminare 
indirectă pe motiv de naționalitate2.

Prevederea în discuție afectează, în general, cetățeni ai altor state membre care, în multe 
cazuri, nu vor fi rezidenți/nu se vor fi stabilit în Polonia (și de aceea vor trebui să desemneze 
                                               
1 Printre altele: cauza 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, Rec., 1974, p. 153, punctul 11.
2 Printre altele: cauza C-221/89, Factortame, Rec., 1991, p. I-3905, punctul 32; cauza C-
114/97, Comisia/Spania, Rec., 1998, p. I-6717, punctul 44; cauza C-279/93 Finanzamt Köln/ 
Schumacker, Rec., 1995, p. I-225, punctele 28 și 29.
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un reprezentant legal sau un mandatar pentru notificarea documentelor), dar este relevantă 
doar în cazuri rare pentru cetățenii polonezi (cei care nu au își au reședința oficială sau 
obișnuită în Polonia). Regulile în discuție par, în consecință, să aibă același rezultat practic ca 
o discriminare directă pe motive de naționalitate și să constituie, deci, o discriminare indirectă 
pe motive de naționalitate.

Cu toate acestea, este important să remarcăm că, pentru a concluziona că o prevedere este 
incompatibilă cu articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, nu este 
suficient, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, să stabilim că o cerință 
constituie o discriminare indirectă pe motive de naționalitate. Mai trebuie să se examineze și 
dacă prevederea în discuție este justificată și proporționată1. 

În plus, Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 
noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare sau 
extrajudiciare în materie civilă sau comercială („notificarea sau comunicarea actelor”) și 
abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului, menționat mai sus, își propune 
să asigure notificarea sau comunicarea rapidă și eficientă a documentelor judiciare și 
extrajudiciare în materie civilă și comercială între părți aflate în state membre diferite. Acest 
Regulament confirmă posibilitatea de a notifica sau trimite documente în alte state membre 
prin poștă. În timp ce, în baza articolului 14 din regulament, fiecare stat membru este liber să 
efectueze notificarea sau comunicarea actelor direct prin intermediul serviciilor de curierat 
persoanelor având reședința într-un alt stat membru, prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire sau echivalentul acesteia, acestea ar putea, de asemenea, să aleagă să folosească 
alte proceduri prevăzute de regulament, în vederea oferirii unor garanții mai importante că 
documentele notificate sau comunicate sunt primite în mod corect. 

În sfârșit, evaluarea obligației menționate mai sus va lua în considerare dispozițiile articolului 
165 alineatul (2) al Codului de procedură civilă polonez, conform căruia data notificării sau a 
comunicării unui document este data la care acesta a fost înregistrat la instanță sau la un 
operator polonez de servicii publice poștale.

Concluzii

Având în vedere cele expuse anterior, Comisia intenționează să abordeze cu autoritățile 
poloneze chestiunile la care s-a referit la punctul c). 

În același timp, Comisia controlează cu atenție eficacitatea instrumentelor juridice europene 
în vigoare. Astfel cum prevede articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1393/2007, Comisia va 
prezenta un raport privind aplicarea regulamentului până cel târziu la 1 iunie 2011. În acest 
raport, Comisia intenționează să ia în considerare posibilitatea de a utiliza mijloacele 
electronice moderne de comunicare pentru a permite o corespondență sigură. Raportul și 
posibila revizuire a regulamentului ar trebui, de asemenea, să evalueze necesitatea stabilirii 

                                               
1 Printre altele: cauza C-398/92 Mund & Fester/Hatrex Internationaal Transport, Rec., 1994, 
p. I-467, punctele 16 și 17; cauza C-29/95 Pastoors, Rec., 1997, p. I-285, punctul 24; cauza 
323/95 Hayes/ Kronenberger, Rec., 1997, p. I-1711, punctul 24.
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unor standarde comune minime sau a unor norme standard de procedură civilă pentru 
notificarea sau comunicarea documentelor.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 septembrie 2011

Autoritățile poloneze au răspuns solicitării Comisiei la 7 iunie 2011. Răspunsul Ministerului 
Justiției din Polonia a subliniat disponibilitatea de a începe lucrările pregătitoare în vederea 
rezolvării chestiunilor ridicate de Comisie. Cu toate acestea, în răspuns nu au fost oferite 
asigurări în ceea ce privește durate și rezultatele lucrărilor care conduc la schimbarea necesară 
a Codului de procedură civilă din Polonia. Din acest motiv, Comisia, în calitate de gardian al 
tratatului, monitorizează eficacitatea instrumentelor juridice existente și va acționa în 
consecință.  Comisia va prezenta un raport asupra aplicării Regulamentului 1393/2007 în 
primul trimestru din 2012. În acest raport, Comisia intenționează să ia în considerare 
posibilitatea de a utiliza mijloacele electronice moderne de comunicare pentru a permite o 
corespondență sigură. Raportul și posibila revizuire a regulamentului ar trebui, de asemenea, 
să evalueze necesitatea stabilirii unor standarde comune minime sau a unor norme standard de 
procedură civilă pentru notificarea sau comunicarea documentelor.


