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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

27.3.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1093/2012, adresată de A.D., de cetățenie germană, privind cererea 
ca societățile din state care nu sunt membre ale UE să aibă statut juridic în 
UE, dacă doresc să efectueze tranzacții în interiorul ei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul sugerează o legislație care să prevadă obligația societăților din state care nu sunt 
membre ale UE de a înființa o entitate juridică în cadrul UE, dacă doresc să efectueze 
tranzacții în interiorul ei. El se referă la două societăți elvețiene care vând servicii de voiaj El 
a avut experiența de a nu li se da curs în țara sa de reședință plângerilor depuse împotriva 
uneia dintre aceste societăți deoarece sediul social se afla în afara UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența 
judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială prevede reguli 
de acces la instanțele din UE în cauze transfrontaliere.
Regula generală privind competența judiciară în conformitate cu regulamentul este domiciliul 
pârâtului. Astfel, societățile din UE, cu domiciliu în UE, trebui acționate în justiție în statul
membru în care își au domiciliul. Regulile provizorii privind competența judiciară sunt 
stabilite pentru consumatori, angajați și, în cazul contractelor de asigurare, pentru titularii 
polițelor, asigurat sau beneficiar, permițându-le să acționeze în justiție cealaltă parte la 
contract în fața instanțelor locale unde își are domiciliul partea defavorizată. 
Dispoziții echivalente sunt stabilite în Convenția din 2007 privind competența judiciară, 
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recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (Convenția de la 
Lugano) la care UE, Islanda, Norvegia, Elveția și Danemarca sunt părți. Astfel, dacă 
societatea își are domiciliul în Islanda, Norvegia sau Elveția, posibilitatea de acces la 
instanțele germane pentru un reclamant german care intentează o acțiune împotriva unei astfel 
de societăți ar fi reglementată de Convenția de la Lugano care, ca și regulamentul, prevede ca 
regulă generală privind competența judiciară domiciliul pârâtului.

Regulile privind competența judiciară din actualul regulament (cu unele excepții) nu se aplică 
în cazul în care pârâtul își are domiciliul în afara UE, astfel în cazul de față regulamentul 
menționează legislația națională (așa-numita „competență reziduală”). În cadrul UE, regulile 
naționale privind competența judiciară pentru pârâții din țări terțe diferă foarte mult între 
statele membre. Astfel, posibilitatea de a acționa în instanță în Germania o societate care își 
are domiciliul în afara UE depinde de regulile naționale privind competența judiciară din 
Germania. Astfel cum a fost deja menționat, dacă respectiva societate își are domiciliul în 
Islanda, Norvegia sau Elveția, Convenția de la Lugano se aplică.  

Cu toate acestea, regulamentul prevede o regulă privind competența judiciară bazată pe 
domiciliul sucursalei, al agenției sau al altei unități dintr-un stat membru a unei societăți care 
nu își are domiciliul în UE. Această situație este reglementată prin articolul 9 alineatul (2) 
(contestații cu privire la asigurare), articolul 15 alineatul (2) (contestații cu privire la contracte 
încheiate cu consumatori) și articolul 19 alineatul (2) (contestații cu privire la contractul de 
muncă). Aceste articole tratează existența unui sucursale, a unei agenții sau a unei unități într-
un stat membru ca fiind echivalentă în cazul unor chestiuni care decurg din exploatarea sa la 
domiciliul angajatorului, al asiguratorului sau al părții la un contract încheiat cu consumatori 
în statul membru respectiv, chiar dacă domiciliul său este în afara UE. Astfel, se permite părții
defavorizate (consumatorul, angajatul, titularul poliței, asiguratul sau beneficiarul) să 
acționeze în judecată cealaltă parte la un contract (cu domiciliul în afara UE) în statul membru 
în care se află sucursala, agenția sau altă unitate a sa. Prin urmare, se asigură accesul la 
instanța din UE. Această competență judiciară face obiectul condiției ca litigiul în cauză să 
decurgă din activitățile sucursalei, ale agenției sau ale unității. 
În cazurile în care societatea străină nici nu își are un domiciliu într-un stat membru al Uniunii 
și nici o sucursală, agenție sau altă unitate în condițiile menționate mai sus, accesul la instanță 
este reglementat de legislația națională.

În reformarea recentă a Regulamentului (CE) nr. 44/2001, Comisia a propus să se aplice 
regulile existente privind competența judiciară și pârâților care își au domiciliul în țări terțe și 
să se armonizeze regulile auxiliare privind competența judiciară din statele membre. Ca 
urmare a acestei modificări, toți cetățenii și toate societățile ar fi avut acces în egală măsură la 
justiție în Europa. Cu toate acestea, colegislatorii nu au sprijinit această extindere generală. A 
fost acceptată o extindere parțială în beneficiul părților defavorizate (consumatori și angajați) 
pentru a se asigura punerea în aplicare a legislației cu caracter obligatoriu a Uniunii.  
Regulamentul reformat [Regulamentul (UE) nr. 1215/2012] va intra în vigoare în 
ianuarie 2015. 

Concluzie
Dacă societatea pârâtă își are domiciliul în UE, se aplică Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 
Dacă societatea pârâtă își are domiciliul în Islanda, Norvegia sau Elveția, se aplică Convenția 
de la Lugano. Petiționarul menționează că societatea „Ith AG Kunast” este din Elveția. 
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Comisia nu poate verifica dacă aceasta își are într-adevăr domiciliul în Elveția. Dacă acesta 
este cazul, Convenția de la Lugano s-ar aplica, iar instanțele elvețiene ar avea competență în 
temeiul regulii generale privind competența judiciară a domiciliului pârâtului. Cu toate 
acestea, instanțele germane pot fi competente, de exemplu, în temeiul regulilor privind 
competența judiciară în materie contractuală [articolul 5 alineatul (1)].  
Dacă societatea pârâtă își are domiciliu în afara UE, a Islandei, a Norvegiei sau a Elveției, s-ar 
aplica legislația națională a Germaniei.


