
CM\892908RO.doc PE483.588v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

17.2.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0827/2011, adresată de Gerhard Pollheide și Anita Brandt, de cetățenie 
germană, însoțită de două semnături, privind presupusa încălcare a 
Regulamentului (CE) nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și 
executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

1. Rezumatul petiției

Petiționarii dețin o societate comercială în Germania și încă una în Spania având ca obiect de 
activitate dezvoltarea unei colonii de artiști din Spania. Societatea spaniolă deține un teren în 
Spania. În cadrul uni litigiu dintre vecini, societatea germană a fost adusă în fața instanței 
referitor la această proprietate, deși nu este proprietarul legal al acesteia. Regulamentul (CE) 
nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 
civilă și comercială stabilește principiul conform căruia sunt competente pentru a judeca 
litigiile instanțele judecătorești de la domiciliul cetățenilor și sediul societăților comerciale. În 
acest caz, ar fi instanțele judecătorești din Germania. Petiționarii susțin că hotărârile 
instanțelor spaniole – pe lângă faptul că au fost pronunțate de un judecător corupt – sunt nule 
și neavenite. Aceștia au intentat un proces în Spania împotriva judecătorului și a vecinului. De 
asemenea, un proces este pendinte la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționarii par să reclame o încălcare a Regulamentului (CE) nr. 44/20011 privind competența 
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judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, precum și 
aplicarea necorespunzătoare a acestuia.

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 din 22 decembrie 2000 a intrat în vigoare la 1 martie 2002 și 
se aplică direct în toate statele membre (pentru Danemarca există un regim special). Printre 
altele, acesta reglementează competența instanțelor judecătorești și, în conformitate cu 
articolul 2, persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru sunt acționate în justiție în 
fața instanțelor statului membru în cauză. Regulamentul se aplică atât persoanelor fizice, cât și 
persoanelor juridice (de exemplu, societățile comerciale). Domiciliul unei societăți sau al unei 
persoane juridice este locul în care aceasta își are sediul statutar, administrația centrală sau în 
care își desfășoară în principal activitatea (articolul 60 din regulament). Competența specială 
este reglementată de articolele 5-7 din regulament care instituie o competență alternativă la 
regula principală, de exemplu domiciliul pârâtului. Competența exclusivă este reglementată 
de articolul 22 din regulament. În conformitate cu acest articol, în litigiile privind drepturile 
reale imobiliare sau de închiriere a unor imobile îndreptate împotriva aceluiași pârât, au 
competență exclusivă instanțele din statul membru pe teritoriul căruia este situat imobilul. 
Drepturile reale imobiliare cuprind creanțele, cum ar fi creanțele cu privire la dimensiunea, 
conținutul, proprietatea sau posesia unui bun imobil și protecția acestor drepturi.

Din faptele relatate în petiție reiese faptul că litigiul la care fac trimitere petiționarii în cauză 
se referă la dreptul de proprietate al unui lot de teren din Spania. Prin urmare, potrivit 
articolului 22 din regulament, se pare că, în acest caz, competența exclusivă revine instanțelor
spaniole. Prin urmare, instanțele spaniole au aplicat în mod corect normele în materie de 
competență prevăzute de regulament.

Concluzie

Pe baza informațiilor menționate anterior, Comisia nu poate interveni în favoarea 
petiționarului.


