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RAPORT FINAL
Proiectul „Consolidarea cooperării judiciare internaţionale în
domeniul răspunderii părinteşti”

Prezentare generală a programului
Prin Programul „Justiţie Civilă”, parte a programului mai larg „Drepturi Fundamentale
şi Justiţie”, adoptat la 25 septembrie 2007 de către Parlamentul European şi Consiliul
Uniunii Europene, Comisia Europeană oferă anual finanţare pentru proiectele depuse
în parteneriat de instituţii din State Membre ale Uniunii Europene care au drept scop
consolidarea cooperării judiciare în materie civilă şi crearea unui spaţiu european de
justiţie bazat pe cunoaştere şi încredere reciprocă. Astfel, se urmăreşte reducerea
impedimentelor de ordin legal care pot îngreuna cooperarea judiciară în materie
civilă, îmbunătăţirea contactelor şi a schimbului de informaţii şi bune practici între
autorităţile publice cu competenţe juridice şi administrative şi alte organisme care
activează în domeniul juridic, precum şi formarea profesională a specialiştilor.
În cadrul acestui Program, Ministerul Justiţiei din România, alături de Ministerul
Administraţiei şi Justiţiei şi Oficiul Consiliului Naţional al Justiţiei, ambele din
Republica Ungară, au implementat proiectul intitulat „Consolidarea cooperării
judiciare internaţionale în domeniul răspunderii părinteşti”. Desfăşurat pe parcursul a
14 luni (octombrie 2009-noiembrie 2010), proiectul a avut drept obiectiv atât
îmbunătăţirea practicii cooperării judiciare în materia dreptului familiei cât şi
perfecţionarea specialiştilor din statele partenere implicaţi în cauzele ce intră în sfera
de aplicare a principalului act comunitar avut în vedere, anume Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii
părinteşti.
Conferinţa de deschidere
Proiectul „Consolidarea cooperării judiciare internaţionale în domeniul răspunderii
părinteşti” a debutat în luna ianuarie 2010, prin organizarea la Bucureşti a unei
conferinţe de deschidere la care au participat atât reprezentanţi ai instituţiilor
partenere din cele două state cât şi reprezentanţi ai celor 15 curţi de apel din
România. O mare parte din participanţii români prezenţi au avut şi calitatea de
membru al Reţelei Judiciare Române în Materie Civilă şi Comercială, cu rol în
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facilitarea aplicării efective şi practice a instrumentelor comunitare şi în oferirea de
sprijin în cazul unor cereri de cooperare judiciară internaţională între statele membre
ale Uniunii Europene.
Conferinţa de deschidere a avut drept temă identificarea problemelor cu care
specialiştii se confruntă în practică în aplicarea Regulamentului mai sus menţionat,
precum şi stabilirea nevoilor de formare profesională comune ale magistraţilor din
cele două state partenere cu privire la acesta. Astfel, au fost trasate liniile directoare
ale atelierelor de lucru propriu-zise din cadrul proiectului.
Seminarii
Cele 4 seminarii cu o durată de 2 zile şi jumătate fiecare au fost organizate în
perioada aprilie-septembrie 2010 în oraşele Bucureşti, Mamaia, Iaşi, Timişoara. La
acestea au fost invitaţi să participe judecători cu atribuţii în judecarea cauzelor de
dreptul familiei, ce îşi desfăşoară activitatea la nivelul judecătoriilor şi al tribunalelor
din circumscripţiile celor 15 curţi de apel din România, precum şi judecători din
Ungaria.
Structura şi tematica seminariilor a fost identică pentru toate cele patru locaţii, astfel:
prima zi a seminarului a fost dedicată aspectelor practice privind normele de
competenţă a instanţelor de judecată în cauzele vizând materia matrimonială şi
materia răspunderii părinteşti, cea de-a doua zi a privit recunoaşterea şi executarea
hotărârilor judecătoreşti ce intră în sfera de aplicare a Regulamentului, pentru ca
ultima zi să fie dedicată prezentării principalelor adrese de Internet şi a aplicaţiilor
disponibile utile judecătorilor atunci când se confruntă cu o cauză ce prespune
cooperarea judiciară cu o altă autoritate a unui stat membru. Primele două zile din
agenda seminariilor au cuprins, de asemenea, şi un atelier de lucru moderat de
experţii invitaţi, având ca obiect tematica fiecărei zile în cauză.
În vederea asigurării unei corecte înţelegeri şi aplicări a Regulamentului în discuţie,
fiecare seminar a avut în vedere şi dispoziţiile Convenţiei de la Haga din 1980
privind aspectele civile ale răpirii internaţionale de copii, deoarece ambele acte
normative se bazează, într-o largă măsură, pe ideea existenţei unei competenţe
naturale a instanţelor judecătoreşti de la reşedinţa obişnuită a copilului în cazul unui
litigiu referitor la răspunderea părintească.
În acelaşi timp, deşi partenerii cheie în proiect au fost România şi Ungaria, acestuia i
s-a atribuit o dimensiune europeană lărgită, prin implicarea unor specialişti din alte
state membre, precum Germania, Austria, Marea Britanie, Spania, cu o bogată
experienţă în aplicarea dispoziţiilor Regulamentului Bruxelles II bis.
Astfel, experţii români participanţi au fost:
-

Judecător Simona Bacşin, preşedinte al secţiei civile din cadrul Curţii de Apel
Galaţi;

-

Judecător Carmen Mititelu, vicepreşedinte al Tribunalului Dolj;
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-

Viviana Onaca, director, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară,
Ministerul Justiţiei;

-

Katalin - Barbara Kibedi, fost magistrat, vicepreşedinte al Consiliului de
Mediere;

-

Camelia Tobă, consilier juridic, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare
Judiciară, Ministerul Justiţiei;

-

Flavius George Păncescu, consilier juridic, Direcţia Drept Internaţional şi
Cooperare Judiciară, Ministerul Justiţiei.

Experţii maghiari participanţi au fost:
-

Maria Kurucz, Şef al Direcţiei de Asistenţă Juridică în Materie Civilă,
Departamentul de Codificare a Dreptului Civil şi a Dreptului Internaţional
Privat, Ministerul Justiţiei şi al Administraţiei Publice;

-

Dr. Ottóné Brávácz, director adjunct în cadrul Departamentului de Codificare a
Dreptului Civil şi a Dreptului Internaţional Privat, Ministerul Justiţiei şi al
Administraţiei Publice;

-

Dr. Tibor SZŐCS, consilier juridic în cadrul Departamentului de Codificare a
Dreptului Civil şi a Dreptului Internaţional Privat, Ministerul Justiţiei şi al
Administraţiei Publice ;

-

Dr. György SENYEI, judecător, Judecătoria Borsod-Abaúj-Zemplén; Republica
Ungară;

-

Dr. Márta NAGY GYENGÉNÉ , judecător, Judecătoria Szeged; Republica
Ungară;

-

Péter Szepesházi, judecător, Curtea Centrală Districtuală din Buda, Republica
Ungară.

Experţii străini participanţi au fost:
-

Judecător Sabine Brieger, Judecătoria Berlin-Pankow/Weißensee, Germania,
membru al Reţelei Judiciare Europene;

-

Dr. Jamie Walker, mediator şi trainer în cazuri ce implică încredinţarea
transfrontieră, Germania;

-

Judecător Francisco Javier Forcada Miranda, Judecătoria pentru cauze de
dreptul familiei nr. 6, Zaragoza, Spania, membru al Reţelei Judiciare
Europene;

-

Judecător Sabine König, Judecătoria Hamburg, Germania, lector în domeniul
arbitrajului şi al medierii;

-

Judecător Thomas Traar, Departamentul de drept civil şi de procedură civilă
internaţională, Ministerul Federal al Justiţiei din Austria;
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-

Hon. Lord Justice Mathew Thorpe, judecător la Curtea de Apel a Angliei şi
Ţării Galilor, Departamentul de Drept Civil ;

-

Dr. Andrea Schulz, Şef al Autorităţii Centrale pentru litigiile transfrontaliere
referitoare la custodia minorilor şi protecţia internaţională a adulţilor, Oficiul
Federal al Justiţiei, Germania.

Conferinţa de închidere
Conferinţa de închidere a proiectului a avut loc la Bucureşti, în perioada 18-19
noiembrie 2010. La acest eveniment au participat atât reprezentanţi ai instituţiilor
partenere din cele două state cât şi reprezentanţi ai 14 Curţi de Apel din România.
În cadrul acestui eveniment au fost prezentate rezultatele celor patru ateliere de lucru
organizate în cadrul proiectului, broşura adresată publicului privind aplicarea
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2201/2003 privind responsabilitatea părintească
ce conţine informaţii utile cu privire la drepturile conferite prin regulamentul mai sus
menţionat, precum şi recomandări în vederea îmbunătăţirii modalităţilor de aplicare a
dispoziţiilor acestuia.
Prezentare generală a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003
Din punct de vedere al materiei, Regulamentul cuprinde norme referitoare la divorţ,
separarea de drept, anularea căsătoriei, atribuirea, exercitarea, delegarea,
retragerea totală sau parţială a răspunderii părinteşti (ex. încredinţarea minorilor,
stabilirea dreptului de vizită, tutela, curatela, plasamentul etc.). Regulamentul nu se
aplică în materie de filiaţie, adopţie, stabilire nume minor, emancipare, obligaţie de
întreţinere, acte fiduciare şi succesiuni ori în privinţa măsurilor luate ca urmare a
săvârşirii de către minor a unor fapte penale.
După obiectul reglementării, textul comunitar în discuţie conţine atât dispoziţii privind
competenţa instanţelor de judecată cât şi reguli privind procedura recunoaşterii şi
executării pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate într-un alt stat membru.
O secţiune importantă este dedicată şi atribuţiilor autorităţilor centrale ale statelor
membre, cu rol de asistenţă şi cooperare în cauzele specifice care intră în sfera de
aplicare a Regulamentului.
Regulamentul (CE) 2201/2003 a intrat în vigoare pentru Republica Ungară la 1
martie 2004 iar pentru România la 1 ianuarie 2007, ca momente ale aderării acestor
ţări la Uniunea Europeană.
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Legislaţia naţională aplicabilă
România
Cu toate că Regulamentul este un act comunitar cu aplicabilitate directă în fiecare
stat membru al Uniunii Europene (cu excepţia Danemarcei), la nivel intern a fost
considerată necesară elaborarea unei legi care să faciliteze punerea în aplicare a
acestuia, necesitate determinată de însăşi dispoziţiile art. 68 din textul comunitar.
Astfel, prin Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor
regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeana a fost
stabilite normele de competenţă materială a instanţelor implicate în cauzele ce intră
sub sfera de aplicare a Regulamentului. Astfel, în măsura în care o hotărâre privind
materia matrimonială ori materia răspunderii părinteşti pronunţată într-un alt stat
membru al Uniunii Europene urmează a fi aplicată pe teritoriul României, cererile
pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru încuviinţarea executării silite a acesteia
sunt de competenţa tribunalului. Hotărârea astfel pronunţată va putea fi atacată cu
recurs, în termen de 15 zile, soluţionarea fiind de competenţa curţii de apel. În
acelaşi timp, în cazul hotărârilor judecătoreşti pronunţate în România şi pentru care
se solicită recunoaşterea sau încuviinţarea executării într-un alt stat membru al
Uniunii Europene, competenţa de a emite certificatele prevăzute în anexele
Regulamentului aparţine primei instanţe care a pronunţat hotărârea.
În ceea ce priveşte procedura executării pe teritoriul României a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în materia răspunderii părinteşti pe teritoriul unui alt stat
membru, art. 47 din Regulament trimite la dreptul statului membru în care are loc
executarea. Dispoziţiile ce vin în completarea Regulamentului sunt, în această
situaţie, cele ale Codului de Procedură Civilă.
O primă ipoteză analizată priveşte o hotărâre de divorţ pronunţată de o autoritate
competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene ce ar urma să fie recunoscută
şi executată pe teritoriul României.
Pentru actualizarea actelor de stare civilă pe baza unei hotărâri pronunţate în alt stat
membru în materie de divorţ, separare de corp sau anulare a căsătoriei care nu mai
poate fi supusă niciunei căi de atac în conformitate cu dreptul respectivului stat
membru, nu este necesară nicio procedură. Pentru actualizarea datelor din registrul
de stare civilă, hotărârea străină de divorţ va trebui însoţită de certificatul prevăzut la
Anexa I din Regulament, eliberat la cerere de instanţa judecătorească sau de
autoritatea competentă din statul membru de origine.
Conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi
completările ulterioare, atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile judeţene,
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respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-teritoriale unde
acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor
unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice comunitare
locale de evidenţă a persoanelor.
Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac la
cerere, pe baza declaraţiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu.
Modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români aflaţi în străinătate se
înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu
aprobarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.
A doua ipoteză analizată priveşte o hotărâre pronunţată în materia răspunderii
părinteşti pronunţată pe teritoriul unui stat membru şi care ar urma să fie recunoscută
şi executată pe teritoriul României.
Persoana interesată de recunoaşterea unei hotărâri pronunţate într-un stat membru
poate avea interesul, de asemenea, să execute respectiva hotărâre pe teritoriul
României. În acest sens, Regulamentul dispune că hotărârile judecătoreşti
pronunţate într-un stat membru cu privire la exercitarea răspunderii părinteşti faţă de
un copil, care sunt executorii în acel stat şi care au fost notificate sau comunicate, se
execută într-un alt stat membru după ce s-a încuviinţat executarea la cererea oricărei
părţi interesate
Din punct de vedere al competenţei materiale, o astfel de cerere trebuie adresată
tribunalului, conform Legii nr. 191/2007. În baza art. 5 din Codul de procedură civilă,
sub aspect teritorial instanţa competentă va fi aceea de la domiciliul pârâtului. Dacă
pârâtul are domiciliul în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut, cererea se va face
la instanţa reşedinţei sale din ţară, iar dacă nu are nici reşedinţa cunoscută, la
instanţa domiciliului sau reşedinţei reclamantului. Aceste reguli sunt aplicabile atât
pentru situaţia în care obiectul cererii este pronunţarea unei hotărâri de recunoaştere
cât şi pentru situaţia în care se solicită refuzul recunoaşterii hotărârii străine. Aceleaşi
reguli de competenţă materială şi teritorială sunt aplicabile şi în cazul în care partea
interesată doreşte încuviinţarea executării pe teritoriul României a unei hotărâri
privind răspunderea părintească.
Partea interesată va trebui să prezinte:
-

o copie a hotărârii care să întrunească toate condiţiile necesare în vederea
stabilirii autenticităţii sale;

-

certificatul prevăzut la Anexa II din Regulament, eliberat la cerere de instanţa
judecătorească sau de autoritatea competentă din statul membru de origine;

-

originalul sau o copie certificată pentru conformitate a documentului care
stabileşte că actul de sesizare a instanţei sau un act echivalent a fost notificat
sau comunicat părţii care nu s-a prezentat ori orice document care arată că
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pârâtul a acceptat hotărârea în mod neechivoc (doar în cazul în care este
vorba despre o hotărâre în lipsă).
În lipsa prezentării certificatului ori a documentelor justificative necesare pentru
situaţia în care hotărârea a fost dată în lipsă, instanţa judecătorească poate acorda
un termen pentru prezentarea lor sau poate accepta documente echivalente sau, în
cazul în care consideră că dispune de suficiente informaţii, poate să renunţe la
prezentarea lor.
În cazul în care se tăgăduieşte exactitatea traducerii în limba română sau a scrierii cu
litere latine, făcută de parte, instanţa poate dispune, în baza art. 141 Cod Procedură
Civilă, ca traducerea sau scrierea cu litere latine să se facă de un traducător autorizat
sau, în lipsă, de o persoană de încredere, în care caz se vor aplica dispoziţiile
privitoare la experţi.
Hotărârea astfel pronunţată va putea fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile,
soluţionarea sa fiind de competenţa curţii de apel.
Conform art. 47 din Regulament, procedura de executare se stabileşte prin dreptul
statului membru în care are loc executarea. Prin urmare, textul comunitar va trimite la
dispoziţiile Codului de Procedură Civilă. Hotărârea judecătorească astfel obţinută se
va executa numai dacă va fi învestită cu formula executorie prevăzută de art. 269
alin. 1 Cod procedură civilă. Ea va fi executată prin intermediul executorului
judecătoresc din circumscripţia judecătoriei în care urmează să se efectueze
executarea, conform art. 373 Cod Procedură Civilă.
Cererea de executare silită se va depune de partea interesată la executorul
judecătoresc competent. Împotriva executării silite înseşi, precum şi împotriva
oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau
vătămaţi prin executare. Contestaţia la executare poate fi invocată de mai multe ori şi
poate suspenda executarea (art. 399-404 Cod Procedură Civilă). De asemenea, în
cazurile prevăzute de lege precum şi atunci când executorul judecătoresc consideră
necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz,
vor fi obligaţi să acorde concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite.
O a treia ipoteză are în vedere o hotărâre prin care o instanţă dintr-un stat membru a
stabilit un drept de vizită privind un minor şi care ar urma să fie executată pe teritoriul
României.
Dreptul de vizită acordat printr-o hotărâre judecătorească executorie pronunţată întrun stat membru este recunoscut şi are forţă executorie în România fără să fie
necesară încuviinţarea executării şi fără să fie posibil să se opună recunoaşterii
acesteia în cazul în care hotărârea a fost certificată în statul membru de origine
utilizând formularul al cărui model este prevăzut în Anexa III din Regulament.
Persoana interesată urmează a se adresa direct executorului judecătoresc
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competent din punct de vedere teritorial, urmând a fi demarată procedura mai sus
descrisă.
A patra ipoteză vizează hotărârile de înapoiere de minori ce au fost pronunţate de o
instanţă dintr-un stat membru în conformitate cu dispoziţiile art. 11 (8) din
Regulament.
Situaţia de la care se porneşte este cea a unui copil deplasat dintr-un stat membru în
altul faţă de care s-a deschis procedura înapoierii vizată de Convenţia de la Haga din
1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii. În cazul în care
instanţa competentă din statul membru de refugiu respinge cererea de înapoiere în
temeiul art. 13 din Convenţia de la Haga (dacă există un risc grav ca înapoierea
copilului să-l expună unui pericol fizic sau psihic sau să-l situeze într-o situaţie
intolerabilă ori dacă persoana, instituţia sau organismul care avea în îngrijire copilul
nu exercita efectiv dreptul privind încredinţarea la data deplasării sau neînapoierii, ori
consimţise sau achiesase ulterior acestei deplasări sau neînapoieri), atunci instanţa
din statul membru al reşedinţei obişnuite de unde copilul a fost deplasat poate
pronunţa ea însăşi o hotărâre de înapoiere ce va fi direct executorie pe teritoriul
statului membru de refugiu.
Astfel, în ipoteza unui copil deplasat dintr-un stat membru al Uniunii Europene pe
teritoriul României, a cărui înapoiere a fost refuzată de către instanţele române în
baza art. 13 din Convenţia de la Haga din 1980, hotărârea ulterioară de înapoiere
pronunţată de celălalt stat membru va fi recunoscută şi va avea caracter executoriu
în România fără să fie necesară încuviinţarea executării şi fără să fie posibil să se
opună recunoaşterii sale. Condiţia formală cerută este ca hotărârea să fie certificată
în statul membru de origine utilizând formularul al cărui model este prevăzut în Anexa
IV din Regulament.
Acest lucru va însemna aplicarea aceleiaşi proceduri descrise la punerea în
executare a unei hotărâri prin care s-a stabilit un drept de vizită.
Rolul Autorităţii Centrale române desemnate în baza art. 53 din Regulamentul (CE)
nr. 2201/2003.
Autoritatea Centrală desemnată este Ministerul Justiţiei, care, prin Direcţia Drept
Internaţional şi Cooperare Judiciară este însărcinat atât cu facilitarea colaborării între
instanţele statelor membre cât şi cu acordarea de asistenţă titularilor răspunderii
părinteşti în materii ce intră sub sfera de aplicare a Regulamentului. Printre activităţile
desfăşurate pot fi amintite furnizarea de informaţii cu privire la legislaţia naţională, la
procedurile aflate în curs de desfăşurare ori la obţinerea de informaţii privind situaţia
unui copil.
Competenţele pe care le are Ministerul Justiţiei, în calitate de Autoritate Centrală în
baza Regulamentului trebuie analizate concomitent cu cele prevăzute de Convenţia
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de la Haga din 1980, în baza căreia are aceeaşi calitate de organ central. Pe acest
considerent, trăsătura principală ce se desprinde din analizarea articolului 7 al
Convenţiei de la Haga şi articolelor 53-58 din Regulament este cooperarea pe care
Autoritatea Centrală o desfăşoară atât cu autorităţile interne (instanţe de judecată,
poliţie, autorităţi tutelare etc.) cât şi cu omologii din străinătate.
O atribuţie aflată în sarcina Autorităţii Centrale în temeiul Convenţiei de la Haga din
1980, dar în strânsă legătură cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2201 este aceea
dispusă de art. 16 din Convenţie. Acest articol prevede că după ce vor fi fost
informate despre deplasarea ilicită a unui copil sau despre neînapoierea sa,
autorităţile judiciare sau administrative ale statului contractant unde copilul a fost
deplasat sau reţinut nu vor mai putea statua asupra fondului dreptului privind
încredinţarea până când nu se va stabili că nu se află întrunite condiţiile Convenţiei
pentru înapoierea copilului sau până când o perioadă rezonabilă nu se va fi scurs
fără ca o cerere pentru aplicarea Convenţiei să se fi făcut.
În mod practic, Ministerul Justiţiei, în momentul primirii unei cereri de înapoiere
privind un copil deplasat ori reţinut pe teritoriul României, notifică instanţa română ce
ar putea fi competentă teritorial asupra încredinţării, identificată potrivit datelor
cuprinse în cererea de înapoiere privind locul unde se află copilul şi persoana cu
care se presupune că acesta se află, ori ca urmare a localizării acestora.
Prin această dispoziţie se pot aduce la cunoştinţa unei instanţe sesizate cu o cerere
de încredinţare a unor aspecte pe care altfel nu le-ar fi cunoscut şi care ar îndreptăţio să aplice dispoziţiile de excepţie ale art. 10 din Regulament, ce prevede că în caz
de deplasare sau de reţinere ilicită a unui copil, instanţele judecătoreşti din statul
membru în care copilul îşi avea reşedinţa obişnuită imediat înaintea deplasării sale
sau a reţinerii sale ilicite rămân competente până în momentul în care copilul
dobândeşte o reşedinţă obişnuită într-un alt stat membru.
Republica Ungară
Legislaţia naţională aplicabilă în materia deplasării ilicite de copii
Legislaţia maghiară internă aplicabilă în cauzele de deplasare ilicită de copii,
în speţele ce intră în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003, Ordinul
M.J. nr. 7/1988. IM., de aplicare a Convenţiei de la Haga, privind deplasarea ilicită de
copii, care în cauzele ce intră în sfera de aplicare a Regulamentului, trebuie aplicat
potrivit prevederilor art. 11 din Regulament.
In baza ordinului ministrului justiţiei, mai sus menţionat, rezolvarea cererii de
înapoiere a unui copil adus în Republica Ungară în mod ilicit este în primă instanţă
de competenţa exclusivă a judecătorului unic de la Judecătoria Centrală a
Sectoarelor din Pesta. Procedura va fi pornită de reprezentatul juridic al solicitantului.
Dacă solicitantul domiciliat în străinătate nu are în Republica Ungară un reprezentant
juridic ales şi finanţat de el, autoritatea centrală maghiară a Convenţiei de la Haga
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(Ministerul Administraţiei si Justiţiei), împuterniceşte un birou avocaţial în vederea
reprezentării juridice a solicitantului; activitatea avocatului se extinde şi asupra
procedurii în apel şi a celei de executare. Pentru solicitant – independent de situaţia
materială sau veniturile solicitantului – activitatea avocatului maghiar împuternicit de
autoritatea centrală este gratuită. (Onorariul avocatului rămâne în sarcina autorităţii
centrale, prin plata unei sume globale lunare.) Având în vedere că pentru asigurarea
reprezentării avocaţiale nu este necesară cercetarea situaţiei materiale a
solicitantului, deschiderea procedurii nu suferă întârzieri; în cazul unei cereri
complete, procedura judiciară va fi pornită în termen de o săptămână. In caz de
recurs, în a doua instanţă, completul de judecată al Tribunalului Capitalei se
compune din trei judecători de profesie. Hotărârea definitivă şi executorie a
Tribunalului Capitalei, poate fi atacată doar prin recurs extraordinar, cu referire la
încălcarea normelor de drept şi judecată de trei judecători de profesie ai Curţii
Supreme de Justiţie. Recursul extraordinar nu are efect de amânare asupra
executării hotărârii.
Procedura de înapoiere a copilului adus ilicit în Republica Ungară trebuie
efectuată peste rând. În majoritatea cazurilor, prima instanţă de judecată se va
pronunţa în termen de şase săptămâni. In caz de recurs, hotărârea definitivă va fi
dată în termen de aproximativ 3 luni de la înaintarea cererii.
Executarea hotărârii prin care se dispune înapoierea copilului se va face în
baza Legii LIII./1994, privind executarea judiciară (în continuare: legea executării).
Legislaţia naţională aplicabilă în legătura cu recunoaşterea şi executarea
hotărârilor pronunţate în cauzele ce intra în sfera de aplicare a Regulamentului
Eliberarea certificatelor
1

Înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2201/2003, a fost
modificată legea executării; în scopul elaborării normelor privind competenţa şi
atribuţiile judecătoreşti, legate de aplicarea Regulamentului. Prin modificarea legii s-a
stabilit ca certificatele prevăzute în anexele Regulamentului (în scopurile procedurii
privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în alt stat membru) să
fie eliberate de către judecătoria maghiară care a pronunţat hotărârea în prima
instanţă. De asemenea, a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 149 din
10.XI.1997, privind autorităţile tutelare, cât şi protecţia copilului şi tutela, având în
vedere că în conformitate cu prevederile dreptului maghiar, în cauzele referitoare la
stabilirea dreptului de vizită pot pronunţa hotărâri nu numai instanţele de judecată, ci
şi autorităţile tutelare. Astfel, Hotărârea de Guvern a stabilit că în cauzele privind
stabilirea dreptului de vizită, certificatul prevăzut la Anexa III a Regulamentului se
eliberează de către serviciul tutelar care a hotărât in prima instanţă.
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Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială
Având în vedere că pentru înscrierea in evidenţa de stare civila maghiară a
hotărârilor în materie matrimonială, pronunţate în alte state membre ale Uniunii
Europene, nu este necesară o procedura specială, a fost modificat ordinul ministrului
de interne nr. 6/2003.(III.7.), privind registrele de stare civilă, procedura de încheiere
a căsătoriei şi stabilirea numelui. Potrivit acestuia, în cauzele ce intră în sfera de
aplicare a Regulamentului, nu se aplică procedura de înscriere în registrul de stare
civilă din Republica Ungară a hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială
pronunţate in străinătate.
Încuviinţarea executării si executarea în Republica Ungară a hotărârilor
judecătoreşti in materia răspunderii părinteşti
În ceea ce priveşte încuviinţarea executării în Republica Ungară a hotărârilor
care conform Regulamentului sunt supuse procedurii de exequatur, în primă instanţă
hotărârea aparţine – în baza legii executării – instanţei judecătoreşti locale de la
sediul tribunalului judeţean de domiciliu al persoanei obligate, iar în Budapesta,
Judecătoriei Centrale a Sectoarelor din Buda. In cea de a doua instanţă, pronunţarea
hotărârii este de competenţa tribunalelor judeţene, iar în Budapesta, de cea a
Tribunalului Capitalei. În cursul stabilirii judecătoriilor în competenţa cărora intră
procedura de exequatur, legiuitorul a hotărât ca procedura de exequatur, care
necesită o pregătire specială, să nu intre in competenţa tuturor judecătoriilor de pe
teritoriul unui judeţ, ci doar in competenţa unei singure judecătorii din fiecare judeţ. În
acest fel, este posibilă şi specializarea în acest tip special de speţe a judecătorilor
instrumentatori de la cele 20 de judecătorii vizate. După încuviinţarea executării,
executarea se face în conformitate cu prevederile legii executării.
Executarea în Republica Ungară a hotărârilor judecătoreşti în materia
răspunderii părinteşti, fără procedura de exequatur
In cazul hotărârilor pronunţate în alt stat membru, prevăzute în art. 40. din
Regulament, efectuarea procedurii de exequatur nu este posibilă. Înainte de intrarea
în vigoare a Regulamentului, modificarea legii maghiare de executare a stabilit în
mod categoric că aceste hotărâri constituie o excepţie de la regulile procedurii de
încuviinţare din Republica Ungară. Atunci când Regulamentul prevede executarea
fără exequatur, procedura din Republica Ungară începe cu pronunţarea hotărârii prin
care se dispune executarea, ceea ce este de competenţa instanţei judecătoreşti
locale de la sediul tribunalului judeţean de domiciliu al persoanei obligate, iar în
Budapesta, a Judecătoriei Centrale a Sectoarelor din Buda. După ce s-a dispus
executarea, în privinţa executării, se vor aplica dispoziţiile legii executării.
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Executarea în Republica Ungară a hotărârilor judecătoreşti în materia stabilirii
dreptului de vizita, fără procedura de exequatur
În conformitate cu legislaţia maghiară, în ceea ce priveşte executarea
hotărârilor de stabilire a dreptului de vizită – ca şi dispunerea şi efectuarea executării
– competenţa aparţine serviciului tutelar de domiciliu sau reşedinţa a copilului, motiv
pentru care, cererile de executare a hotărârilor de stabilire a dreptului de vizită,
formulate conform Regulamentului, vor fi înaintate serviciului tutelar respectiv.
Autorităţile centrale maghiare în baza Regulamentului
În Republica Ungară, Regulamentul are doua autorităţi centrale: în cazurile de
deplasare ilicită a copilului, Ministerul Administraţiei si Justiţiei; în celelalte cazuri,
Ministerul Naţional al Resurselor. Acest din urmă minister este autoritatea principală
răspunzătoare de protecţia copilului. Insă, având în vedere ca din 1986, atribuţiile
autorităţii centrale maghiare în baza Convenţiei de la Haga asupra răpirii de copii au
fost îndeplinite de Ministerul Justiţiei, s-a justificat menţinerea funcţiei de autoritate
centrală a Ministerului Justiţiei în cauzele de acest tip şi în baza Regulamentului.
Noul Cod Civil maghiar
Se aşteaptă ca la 1 ianuarie 2013, să intre în vigoare noul Cod Civil maghiar,
cele mai importante dintre noile dispoziţii ale acestuia în domeniile atinse de sfera de
aplicare în materie a Regulamentului Consiliului UE nr. 2201/2003 – fără pretenţia
perfecţiunii si potrivit situaţiei actuale a codificării – fiind următoarele:
- Probabil că în dreptul maghiar al familiei, în Codul Familiei din noul Cod Civil,
va apărea dreptul real de încredinţare împărţit sau cu alte cuvinte comun, ori folosind
terminologia maghiară, plasamentul copilului. Potrivit legislaţiei actuale, dreptul de
încredinţare comun asupra unui minor este de fapt simbolic, deoarece poate fi dispus
doar pe lângă încredinţarea copilului unuia dintre părinţi, numai la cererea comună a
părinţilor, şi la încetarea în baza unei noi hotărâri judecătoreşti, trebuie dovedită doar
colaborarea necorespunzătoare dintre părinţi, indiferent de vinovăţia lor, iar în cazul
încetării, se menţine încredinţarea copilului unuia dintre părinţi (fie şi aceluia care se
face vinovat de colaborarea necorespunzătoare). Însă dreptul real de încredinţare
asupra unui minor, împărţit sau comun, aşa cum va fi stabilit în noul Cod Civil, va
permite ca în baza convenţiei dintre părţi, aprobată de instanţa judecătoreasca, ori în
baza unei sentinţe judecătoreşti fără încredinţarea copilului numai unuia dintre
părinţi, dreptul de încredinţare asupra minorului al unuia, al celuilalt sau al ambilor
părinţi – în ceea ce priveşte unele drepturi parţiale de supraveghere (de ex.: alegerea
reşedinţei copilului în funcţie de necesităţile sale de trai, administrarea avutului său,
dreptul la îngrijire, reprezentarea sa legală) – să fie recunoscut.
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- În toate speţele care se referă şi la răspunderea părintească, deci şi în orice
litigiu de drept privind păstrarea legăturii, instanţa judecătoreasca va putea dispune
medierea (procedura de intermediere) obligatorie (şi nu doar să o propună părţilor în
cauză!).
- Probabil că în lipsa unui copil minor comun şi în cazul încheierii unei
convenţii, desfacerea căsătoriei se va putea realiza şi în Republica Ungară prin
procedura notarială.
- Verosimilă pare şi reforma cuprinzătoare a dreptului matrimonial, partizană a
diversităţii în ceea ce priveşte posibilitatea de a alege regimul comunităţii de bunuri,
şi care să aibă in vedere şi protecţia aceluia mai slab dintre soţi.

Aspecte practice ridicate în cadrul seminariilor:
Discuţiile purtate în urma prezentărilor experţilor invitaţi la seminarii cât şi a
atelierelor de lucru organizate au evidenţiat o serie de ipoteze în care dispoziţiile
Regulamentului nu sunt interpretate în mod uniform de instanţe ori care nasc diferite
probleme în aplicarea lor. Principalele observaţii ridicate au privit:
Articolul 10 din Regulament, referitor la competenţa judecătorească în cazuri de
răpire a copilului.
Astfel, în majoritatea speţelor cu care se confruntă judecătorii, încredinţarea unui
minor este cerută în faţa instanţei române în cadrul unei cereri de divorţ. Art. 42 din
Codul familiei (Legea nr. 4/1953, cu modificările şi completările ulterioare) prevede că
instanţa judecătorească va hotărî, odată cu pronunţarea divorţului, căruia dintre
părinţi vor fi încredinţaţi copiii minori. Aspectul încredinţării este judecat din oficiu, în
mod automat, împreună cu cererea principală având ca obiect desfacerea căsătoriei.
Pentru a fi atrasă competenţa instanţelor române într-un caz având ca obiect divorţul,
Regulamentul prevede o serie de criterii alternative, la art. 3. Discuţii apar atunci
când copilul asupra căruia trebuie dispusă încredinţarea are reşedinţa obişnuită în alt
stat membru şi a fost deplasat în România de unul din părinţi (acelaşi care deschide
procesul de divorţ cu încredinţare în România) fără acordul celuilalt. În acest context
a fost concluzionată importanţa informaţiilor primite din partea Autorităţii Centrale
române în baza art. 16 din Convenţia de la Haga, notificare ce ridică în faţa instanţei
române problema aplicării situaţiei de excepţie din art. 10 din textul comunitar.
Cu toate acestea, dacă o instanţă s-ar pronunţa în materia dreptului familiei cu
depăşirea competenţelor prevăzute de Regulamentul în discuţie, în momentul în care
se solicită recunoaşterea efectelor respectivei hotărâri judecătoreşti pe teritoriul unui
alt stat membru, art. 24 din Regulament interzice controlul competenţei instanţei
judecătoreşti de origine.
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Articolul 12 din Regulament, referitor la prorogarea de competenţă
Textul comunitar prevede că instanţele judecătoreşti din statul membru care exercită
competenţa în temeiul articolului 3 cu privire la o cerere de divorţ, de separare de
corp sau de anulare a căsătoriei sunt competente în orice chestiune privind
răspunderea părintească în legătură cu această cerere atunci când cel puţin unul
dintre soţi exercită răspunderea părintească faţă de copil şi competenţa instanţelor a
fost acceptată expres sau în orice alt mod neechivoc de către soţi şi de către titularii
răspunderii părinteşti, la data sesizării instanţei judecătoreşti, iar aceasta este în
interesul superior al copilului.
Discuţia ridicată în cadrul seminariilor a fost aceea de definire a noţiunii de acceptare
expresă şi neechivocă a competenţei din partea titularilor răspunderii părinteşti. Se
poate încadra neinvocarea excepţiei de necompetenţă şi începerea dezbaterilor pe
fond a procesului într-o astfel de situaţie? Experţii invitaţi au opinat în sensul că
neinvocarea excepţiei de necompetenţă a instanţei de judecată nu echivalează cu o
acceptare neechivocă, ci judecătorul, în baza rolului său activ, ar trebui să pună în
discuţia părţilor acest aspect.
Articolul 19 din Regulament, referitor la litispendenţă şi acţiuni complexe
Ipoteza avută în vedere este aceea în care instanţa română sesizată cu o cerere de
divorţ şi/sau încredinţare deţine informaţii că o cerere cu acelaşi obiect s-ar putea
afla şi pe rolul unei alte instanţe dintr-un stat membru. În acest context s-a pus
problema modului în care un judecător poate afla dacă există un caz de
litispendenţă. Posibilităţile în acest scop sunt multiple, depinzând de judecătorul de
caz să aleagă modalitatea cea mai potrivită: acesta se poate adresa cu o cerere de
informaţii fie Autorităţii Centrale (Ministerului Justiţiei), fie punctului naţional de
contact din cadrul Reţelei Judiciare Europene, fie direct instanţei străine, dacă
aceasta este cunoscută.
În măsura în care, în urma informaţiilor obţinute, rezultă că o cerere cu acelaşi obiect
şi între aceleaşi părţi a fost introdusă mai înainte pe rolul unei instanţe străine, atunci
în aplicarea dispoziţiilor art. 19 din Regulament, instanţa română urmează a-şi
declina competenţa în favoarea primei. Acest lucru nu înseamnă aplicarea
dispoziţiilor art. 158 din Codul de Procedură Civilă referitoare la declinarea de
competenţă pe plan intern ce implică transmiterea întregului dosar la prima instanţă
sesizată, ci va presupune pronunţarea de judecătorul român a unei hotărâri de
respingere a cererii ca nefiind de competenţa instanţelor române. Formularistica
prevăzută de Regulament utilizează termenul de „desesizare” (FR), „declararea
necompetenţei” (IT), „încetare” (ES). Noţiunea de „declinare de competenţă” utilizată
de Regulament ar trebui privită ca având caracter autonom.
În plus, actul comunitar prevede expres posibilitatea părţii care a introdus acţiunea la
instanţa sesizată în al doilea rând să intenteze respectiva acţiune la prima instanţă
sesizată, din celălalt stat membru.
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Articolul 23 din Regulament, referitor la motivele de refuz al recunoaşterii hotărârii
judecătoreşti în materia răspunderii părinteşti
Art. 23 lit. b) prevede ca motiv de refuz pentru recunoaşterea unei hotărâri
judecătoreşti pronunţate în materia răspunderii părinteşti situaţia în care respectiva
hotărâre a fost pronunţată fără a-i da copilului posibilitatea de a fi ascultat,
încălcându-se astfel normele fundamentale de procedură din statul membru în care
se solicită aceasta. Experţii germani participanţi au precizat că în Germania minorul
poate fi audiat începând cu vârsta de 3 ani iar neaudierea copilului ar putea constitui
un motiv de refuz al recunoaşterii pe teritoriul Germaniei a unei hotărâri judecătoreşti
străine emise în materia răspunderii părinteşti. În acest context, s-a ridicat problema
dispoziţiilor legislaţiei române ce prevăd audierea obligatorie a copilului care a
împlinit 10 ani. Cu toate acestea, conform art. 24 (2) din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, va putea fi ascultat şi copilul care nu a
împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este
necesară pentru soluţionarea cauzei. S-a concluzionat că ’’audierea copilului’’, în
sensul Regulamentului, s-ar putea realiza, totuşi, nu doar în mod direct de către
judecătorul de caz, ci şi prin intermediul autorităţii tutelare ori a unor experţi
(logopezi, limbaj specializat etc.).
Perspective
Noul Cod civil
Prin Legea nr. 287/2009, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
511/24.07.2009 a fost adoptat noul Cod civil român, ce are ca dată prefigurată de
intrare în vigoare 1 octombrie 2011. Reforma sistemului juridic românesc în acest
domeniu va fi însemnată, noul Cod civil valorificând experienţa reformelor recente în
domeniul dreptului civil realizate de alte state (Italia, Franţa, Olanda, Spania), dar şi
prevederile din instrumente de drept european şi internaţionale.
În materia dreptului familiei, principalele modificări aduse de noul Cod civil sunt
următoarele:
-

Soţii vor avea posibilitatea de a alege între regimul comunităţii legale, cel al
comunităţii convenţionale sau cel al separaţiei de bunuri. Spre deosebire de
actuala reglementare, cei care nu vor dori să li se aplice comunitatea legală
vor putea încheia convenţii matrimoniale. În timpul regimului comunităţii,
bunurile comune pot fi împărţite, în tot sau în parte, prin bună învoială, prin act
încheiat în formă autentică notarială sau pe cale judecătorească;

-

Divorţul se va putea realiza pe cale administrativă sau prin procedură
notarială;
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-

În privinţa autorităţii părinteşti, se instituie regula conform căreia aceasta se va
exercita împreună de ambii părinţi, chiar şi atunci când sunt divorţaţi. Această
reglementare expresă vine în sensul majorităţii legislaţiilor străine care prevăd
existenţa unui drept de încredinţare comun asupra unui minor, iar
încredinţarea exclusivă reprezentând excepţia;

-

Este definită noţiunea de “reşedinţă obişnuită”, anume aceea din statul în care
persoana îşi are locuinţa sau aşezarea principală, chiar dacă nu a îndeplinit
formalităţile legale de înregistrare. Pentru determinarea locuinţei sau aşezării
principale vor fi avute în vedere acele circumstanţe personale şi profesionale
care indică legături durabile cu acel stat sau intenţia de a stabili asemenea
legături. Dovada reşedinţei obişnuite se va putea face cu orice mijloc de
probă.

Convenţia de la Haga din 1996 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea,
executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurilor privind
protecţia copiilor.
Această Convenţie a fost ratificată prin Legea nr. 361/2007 şi va intra în vigoare pe
teritoriul României începând cu data de 1 ianuarie 2011. Republica Ungară a aderat
la Convenţie mai înainte. În privinţa Republicii Ungare, aceasta a intrat în vigoare la 1
mai 2006.
Normele sale privesc, în principal, determinarea statului ale cărui autorităţi sunt
competente să ia măsurile de protecţie a persoanei sau a bunurilor copilului,
determinarea legii aplicabile de către aceste autorităţi în exerciţiul competenţei lor,
determinarea legii aplicabile răspunderii părinteşti dar şi asigurarea recunoaşterii şi
executării unor asemenea măsuri de protecţie în toate statele contractante.
Convenţia va reprezenta un instrument util pentru securitatea juridică a cauzelor de
dreptul familiei cu element de extraneitate, prin stabilirea unor norme uniforme privind
legea aplicabilă a acestor cauze.
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