SOMATIA EUROPEANA DE PLATA
O situatie tot mai des intalnita in practica se refera la recuperarea debitelor din state membre
ale Uniunii Europene prin introducerea somatiei europene de plata. Prin standardizarea
procedurilor si documentelor pe care le presupune somatia europeana de plata se simplifica si
se reduc costurile litigiilor transfrontaliere, fiind o procedura aplicabila in materie civila si
comerciala pentru creantele necontestate (somatia europeana de plata nu se aplica in materie
fiscala, vamala sau administrativa).
Prin „litigiu transfrontalier” se intelege acel litigiu in care cel putin una din parti isi are
domiciliul sau resedinta obisnuita intr-un stat membru, altul decat statul membru al instantei
sesizate. Procedura prin care este reglementata somatia europeana de plata este prevazuta de
Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12
decembrie 2006.
Conditii
In vederea utilizarii acestei proceduri este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii:
(i) existenta unui litigiu transfrontalier civil sau comercial;
(ii) existenta unei creante lichide si exigibile la data introducerii cererii (potrivit art. 662 alin.3
Noul Cod de Procedura Civila <„NCPC”> creanta este lichida atunci cand obiectul ei este
determinat sau cand titlul executoriu contine elemente care permit stabilirea lui; potrivit alin.4
al aceluiasi articol, creanta este exigibila cand obligatia debitorului este ajunsa la scadenta sau
acesta este decazut din beneficiul termenului de plata).
Instanta competenta
Competenta jurisdictionala se determina in conformitate cu normele de drept comunitar
aplicabile in materie, in special Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Astfel, persoanele domiciliate
pe teritoriul unui stat membru sunt actionate in justitie, in fata instantelor statului membru in
cauza unde isi au domiciliul.
Persoanele care nu au nationalitatea statului membru pe teritoriul caruia au domiciliul sunt
supuse normelor de competenta aplicabile cetatenilor statului in cauza.
In situatia in care paratul nu este domiciliat pe teritoriul unui stat membru, competenta este
determinata de legislatia statului membru in cauza, cu cateva exceptii expres prevazute de
Regulament.
Prin derogare de la regulile de competenta stabilite anterior, daca dreptul de creanta ce face
obiectul litigiului se refera la un contract incheiat de un consumator (parat in cauza) in afara
activitatii sale profesionale, competenta apartine numai instantelor din statul membru in care
paratul are domiciliul sau resedinta obisnuita ( art. 6 alin.2 Regulamentul nr.1896/2006).
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Procedura
Procedura somatiei europene presupune utilizarea exclusiva a formularelor prevazute de
Regulamentul nr. 1896/2006, disponibile pe Portalul European E-justitie. (https://ejustice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-ro.do).
Primul pas vizeaza completarea formularului special tip A din Anexa I in limba de procedura a
instantei competente si transmiterea catre aceasta, insotit de documentele probatorii traduse. In
cazul in care formularul de cerere nu contine toate informatiile necesare, instanta ofera
reclamantului posibilitatea de a completa sau de a rectifica cererea intr-un anumit termen, cu
exceptia cazului in care aceasta este nefondata sau inadmisibila in mod vadit. In acest sens, se
va folosi formularul B din Anexa II a Regulamentului.
In situatia in care instanta solicita modificarea cererii in vederea indeplinirii integrale a
conditiilor, se va folosi formularul C din Anexa III a Regulamentului. In cazul in care cererea
reclamantului a fost respinsa, instanta il va informa asupra acestui fapt utilizand formularul D
din Anexa IV. Respingerea cererii nu poate fi atacata cu recurs. Cu toate acestea, reclamantul
are posibilitatea de a recupera creanta prin introducerea unei noi somatii europene de plata sau
prin orice alta procedura prevazuta de legislatia statului membru in cauza al UE.
In etapa de analiza a cererii, instanta examineaza daca sunt indeplinite conditiile de
admisibilitate, precum si daca cererea este intemeiata pentru a emite somatia in cel mai scurt
timp, anume in termen de 30 de zile de la data introducerii cererii. De asemenea, instanta va
solutiona cererea de somatie fara citarea partilor si fara depunerea intampinarii prevazute de
art. 1018 NCPC. Procedura nu prevede ca reclamantul sa depuna si alte inscrisuri, intrucat din
dispozitiile Regulamentului rezulta ca acesta trebuie numai sa descrie probele, sa le evoce, nu
sa le administreze.
Pentru comunicarea si notificarea somatiei europene paratului, procedura se realizeaza in
conformitate cu legislatia nationala a statului in care trebuie efectuata comunicarea.
Regulamentul prevede norme procedurale minime pentru comunicarea sau notificarea cu sau
fara confirmare de primire din partea paratului. Totodata, pentru comunicarea somatiei, este
posibil ca instanta sa puna in vedere reclamantului traducerea somatiei si copia formularului
de cerere in limba oficiala cunoscuta destinatarului.
Paratul poate sa introduca opozitie in termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei de
plata. Opozitia se inainteaza prin completarea formularului de tip F din Anexa VI a
Regulamentului, formular ce se transmite paratului odata cu somatia. Dupa expirarea celor 30
de zile, Regulamentul prevede dreptul paratului de a cere reexaminarea somatiei europene de
plata instantei competente din statul membru de origine, in situatiile in care comunicarea s-a
facut fara confirmare de primire din partea paratului, paratul nu a putut contesta somatia din
cauza unui caz de forta majora sau caz fortuit sau somatia de plata a fost emisa in mod eronat.
Cheltuielile privind procedura somatiei europene includ taxele judiciare de timbru, onorariul
de avocat precum si alte costuri prevazute de NCPC. Conform art. 451 alin. (2) NCPC,
instanta din oficiu va putea sa reduca motivat partea din cheltuielile de judecata reprezentand
onorariu de avocat, atunci cand acesta este vadit disproportionat in raport cu valoarea sau
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complexitatea cauzei ori cu activitatea desfasurata, tinand seama si de circumstantele fiecarei
spete.
Executarea somatiei europene
In situatia in care paratul nu introduce opozitie in termenul prevazut de la comunicarea
somatiei, instanta declara somatia europeana ca fiind executorie, prin formularul tip G din
Anexa VII. In acest sens, instanta va comunica somatia de plata executorie reclamantului.
In conformitate cu art. 636 NCPC, titlurile executorii europene cu privire la care dreptul
Uniunii Europene nu cere recunoasterea prealabila in statul membru in care se va face
executarea sunt executorii de drept, fara nicio alta formalitate prealabila. Somatia europeana se
executa ca orice hotarare emisa in statul membru de executare.
In acest sens, reclamantul va depune la autoritatile competente din statul membru de executare
o copie a somatiei europene de plata declarata executorie, precum si traducerea certificata a
somatiei europene in limba oficiala a statului membru de executare. Conform art. 663 NCPC,
documentele mai sus mentionate se vor atasa la cererea de executare silita care se va depune la
executorul judecatoresc de catre reclamant sau de catre un reprezentant al acestuia.
Dupa primirea cererii de executare, executorul judecatoresc, prin incheiere, va dispune
inregistrarea acesteia si deschiderea dosarului de executare.

***
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Marius a fost implicat in numeroase proiecte de achizitii si tranzactii imobiliare,
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Informatiile prezentate au caracter general. Recomandam sa fie solicitata consultanta de specialitate pentru
fiecare caz particular. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati:
(40-31) 420 53 33, (40-31) 420 62 47, office@ibsprofessional.ro
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