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Cauza C-310/14
Nike European Operations Netherlands BV
împotriva
Sportland Oy
(cerere de decizie preliminară formulată de Helsingin hovioikeus)
„Trimitere preliminară — Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 — Articolele 4 și 13 — Procedură de
insolvență — Acte prejudiciabile — Acțiune în restituirea plăților efectuate înainte de data deschiderii
procedurii de insolvență — Legea statului membru de deschidere a procedurii de insolvență —
Legea unui alt stat membru care guvernează actul în cauză — Lege care nu permite «în cazul respectiv,
sub nicio formă, atacarea actului respectiv» — Sarcina probei”
Sumar – Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 15 octombrie 2015
1.

Dreptul Uniunii Europene — Interpretare — Texte plurilingve — Interpretare uniformă —
Divergențe între diferitele versiuni lingvistice — Contextul și finalitatea reglementării în cauză ca
bază de referință
(Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului, art. 13)

2.

Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul nr. 1346/2000 —
Acte prejudiciabile — Legea aplicabilă — Excepție de la norma generală privind aplicarea lex fori
concursus — Condiții de aplicare — Act inatacabil în temeiul lex causae — Obligație de a lua în
considerare toate circumstanțele speței
(Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului, art. 13)

3.

Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul nr. 1346/2000 —
Acte prejudiciabile — Legea aplicabilă — Excepție de la norma generală privind aplicarea lex fori
concursus — Condiții de aplicare — Act inatacabil în temeiul lex causae — Sarcină a probei care
incumbă pârâtului din cadrul unei acțiuni în constatarea nulității, al unei acțiuni în anulare sau
al unei acțiuni în declararea inopozabilității
(Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului, art. 13)

4.

Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul nr. 1346/2000 —
Acte prejudiciabile — Legea aplicabilă — Excepție de la norma generală privind aplicarea lex fori
concursus — Condiții de aplicare — Act inatacabil în temeiul lex causae — Sarcină a probei
guvernată de regulament — Inexistența unor modalități procedurale — Aplicarea dreptului
național — Condiție — Respectarea principiilor echivalenței și efectivității
(Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului, art. 13)
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5.

Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul nr. 1346/2000 —
Acte prejudiciabile — Legea aplicabilă — Excepție de la norma generală privind aplicarea lex fori
concursus — Condiții de aplicare — Act inatacabil în temeiul lex causae — Apreciere în
considerarea ansamblului dispozițiilor și al principiilor generale ale acestei legi
(Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului, art. 13)

6.

Cooperare judiciară în materie civilă — Proceduri de insolvență — Regulamentul nr. 1346/2000 —
Acte prejudiciabile — Legea aplicabilă — Excepție de la norma generală privind aplicarea lex fori
concursus — Condiții de aplicare — Act inatacabil în temeiul lex causae — Sarcină a probei care
incumbă pârâtului din cadrul unei acțiuni în constatarea nulității, al unei acțiuni în anulare sau
al unei acțiuni în declararea inopozabilității — Sarcină a probei care incumbă reclamantului
numai după dovedirea de către pârât a caracterului inatacabil al actului în discuție
(Regulamentul nr. 1346/2000 al Consiliului, art. 13)

1. A se vedea textul deciziei.
( a se vedea punctul 17)
2. Articolul 13 din Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență trebuie să fie
interpretat în sensul că aplicarea sa este supusă condiției ca actul în discuție să nu poată fi atacat în
temeiul legii aplicabile actului respectiv (lex causae), ținând seama de toate circumstanțele cauzei.
Astfel, articolul 13 din regulamentul menționat urmărește să protejeze încrederea legitimă a persoanei
care a dobândit foloase în urma unui act prejudiciabil pentru adunarea creditorilor, prevăzând că acest
act va rămâne guvernat, inclusiv după deschiderea unei proceduri de insolvență, de dreptul care îi era
aplicabil la data la care a fost realizat, mai precis lex causae. Rezultă în mod clar din acest obiectiv că
aplicarea articolului menționat necesită luarea în considerare a tuturor circumstanțelor speței. Astfel,
nu se poate avea încredere legitimă în faptul că validitatea unui act va fi apreciată, după deschiderea
unei proceduri de insolvență, făcând abstracție de aceste circumstanțe, deși, în lipsa deschiderii unei
asemenea proceduri, acestea ar trebui să fie luate în considerare.
În plus, obligația de interpretare strictă a excepției prevăzute la articolul 13 din regulamentul
menționat se opune unei interpretări extensive a conținutului acestui articol, care permite persoanei
care a dobândit foloase în urma unui act prejudiciabil pentru adunarea creditorilor să se sustragă de la
aplicarea lex fori concursus prin invocarea numai într-un mod pur abstract a caracterului inatacabil al
actului respectiv în temeiul unei dispoziții a lex causae.
(a se vedea punctele 19-22 și dispozitiv 1)
3. În scopul aplicării articolului 13 din Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență
și în ipoteza în care pârâtul din cadrul unei acțiuni în constatarea nulității, al unei acțiuni în anulare
sau al unei acțiuni în declararea inopozabilității unui act invocă o dispoziție a legii aplicabile acestui act
(lex causae) potrivit căreia actul respectiv nu este atacabil decât în circumstanțele prevăzute de această
dispoziție, îi revine pârâtului sarcina de a invoca inexistența circumstanțelor menționate și de a face
dovada în acest sens.
Astfel, reiese din însuși modul de redactare a articolului 13 din regulamentul menționat că pârâtului
din cadrul unei acțiuni în constatarea nulității, al unei acțiuni în anulare sau al unei acțiuni în
declararea inopozabilității unui act îi revine sarcina de a face dovada că acest act, în temeiul lex
causae, nu poate fi atacat. Pe de altă parte, întrucât prevede că acest pârât trebuie să facă dovada că
actul în discuție nu poate fi atacat sub nicio formă, și aceasta cu luarea în considerare a tuturor
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circumstanțelor speței, articolul 13 menționat impune de asemenea acestui pârât, cel puțin în mod
implicit, obligația de a dovedi atât existența elementelor de fapt care permit să se concluzioneze că
actul în discuție este inatacabil, cât și lipsa oricărui element care s-ar opune acestei concluzii.
(a se vedea punctele 25 și 31 și dispozitiv 2)
4. Deși articolul 13 din Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență guvernează
expres atribuirea sarcinii probei, el nu conține dispoziții referitoare la aspectele procedurale mai
specifice. Astfel, acest articol nu cuprinde dispoziții referitoare, printre altele, la modalitățile de
administrare a probelor, la mijloacele de probă admisibile în fața instanței naționale competente sau la
principiile care guvernează aprecierea de către această instanță a forței probante a elementelor de
probă care îi sunt prezentate.
Or, în lipsa unei armonizări în dreptul Uniunii a acestor reguli, revine ordinii juridice interne din
fiecare stat membru atribuția de a le stabili, în temeiul principiului autonomiei procedurale, cu
condiția însă ca acestea să nu fie mai puțin favorabile decât cele aplicabile situațiilor similare supuse
dreptului intern (principiul echivalenței) și să nu facă imposibilă în practică sau excesiv de dificilă
exercitarea drepturilor conferite de dreptul Uniunii (principiul efectivității).
Acest din urmă principiu se opune, pe de o parte, aplicării normelor de procedură naționale care ar
face imposibilă în practică sau excesiv de dificilă recurgerea la articolul 13 din Regulamentul
nr. 1346/2000, prevăzând reguli prea stricte, în special în ceea ce privește dovada negativă a
inexistenței unor circumstanțe determinate. Pe de altă parte, acest principiu se opune unor reguli
naționale în materie de probă prea puțin exigente, a căror aplicare ar conduce în practică la
răsturnarea sarcinii probei prevăzute la articolul 13 din regulamentul menționat.
Cu toate acestea, simpla dificultate de a face dovada existenței circumstanțelor în care lex causae
exclude atacarea actului în cauză sau, după caz, a inexistenței circumstanțelor, prevăzute de lex
causae, în care acest act poate fi atacat nu ar aduce atingere, în sine, principiului efectivității, ci mai
curând ar răspunde cerinței de interpretare strictă a articolului menționat.
(a se vedea punctele 27-30)
5. Articolul 13 din Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență trebuie interpretat în
sensul că termenii „nu permite […], sub nicio formă, atacarea actului respectiv” vizează, în afara
dispozițiilor legii aplicabile acestui act (lex causae) aplicabile în materie de insolvență, ansamblul
dispozițiilor și al principiilor generale ale acestei legi.
Astfel, articolul 13 din regulamentul menționat urmărește să protejeze încrederea legitimă a persoanei
care a dobândit foloase în urma unui act prejudiciabil pentru adunarea creditorilor, prevăzând că acest
act va rămâne guvernat, inclusiv după deschiderea unei proceduri de insolvență, de lex causae. În plus,
aplicarea acestui articol 13 în favoarea unui astfel de beneficiar necesită luarea în considerare a tuturor
circumstanțelor speței.
Or, obiectivul protecției încrederii legitime, precum și necesitatea de a ține seama de toate
circumstanțele speței impun interpretarea articolului 13 din același regulament în sensul că
beneficiarul menționat trebuie să facă dovada că actul respectiv nu este atacabil nici în temeiul
dispozițiilor lex causae aplicabile în materia insolvenței, nici chiar în temeiul lex causae în ansamblul
său.
Astfel, pe de o parte, modul de redactare a articolului 13 din Regulamentul nr. 1346/2000 militează în
mod evident în favoarea unei asemenea interpretări, dat fiind faptul că acesta impune beneficiarului
unui act prejudiciabil sarcina de a face dovada că actul respectiv nu este atacabil „sub nicio formă”. Pe
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de altă parte, nu se poate avea încredere legitimă în faptul că un act care este atacabil în temeiul unei
dispoziții sau al unui principiu general al lex causae va fi apreciat, după deschiderea unei proceduri de
insolvență, numai în considerarea dispozițiilor lex causae aplicabile în materia insolvenței.
(a se vedea punctele 33-36 și dispozitiv 3)
6. Articolul 13 din Regulamentul nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență trebuie interpretat în
sensul că pârâtul din cadrul unei acțiuni în constatarea nulității, al unei acțiuni în anulare sau al unei
acțiuni în declararea inopozabilității unui act trebuie să demonstreze că legea aplicabilă acestui act (lex
causae), în ansamblul său, nu permite contestarea actului menționat.
Astfel, articolul 13 din regulamentul menționat, potrivit căruia îi revine pârâtului sarcina de a invoca
inexistența circumstanțelor care permit atacarea acestui act în temeiul lex causae și de a face dovada
în acest sens, nu distinge între dispozițiile lex causae aplicabile în materia insolvenței și dispozițiile și
principiile lex causae aplicabile în alte materii, ci prevede că îi revine pârâtului menționat sarcina de a
face dovada că actul în discuție nu poate fi atacat „sub nicio formă”. Prin urmare, din modul de
redactare a acestui articol decurge în mod clar că acesta trebuie să fie interpretat în sensul că același
pârât trebuie să demonstreze că lex causae, în ansamblul său, nu permite atacarea acestui act.
Această concluzie este totodată conformă principiului potrivit căruia articolul 13 din Regulamentul
nr. 1346/2000 trebuie interpretat în mod strict și corespunde obiectivului articolului 13 menționat de
a proteja încrederea legitimă a persoanei care a dobândit foloase în urma unui act prejudiciabil pentru
adunarea creditorilor, prevăzând că acest act va rămâne guvernat de dreptul care îi era aplicabil la data
la care a fost realizat.
Instanța națională sesizată cu o acțiune în constatarea nulității, cu o acțiune în anulare sau cu o acțiune
în declararea inopozabilității unui act nu poate aprecia că îi revine reclamantului sarcina de a face
dovada existenței unei dispoziții sau a unui principiu al legii menționate în temeiul cărora acest act
poate fi atacat decât atunci când această instanță consideră că pârâtul a dovedit efectiv, într-o primă
fază, în considerarea normelor în mod obișnuit aplicabile ale dreptului său procedural național, că, în
temeiul aceleiași legi, actul în discuție este inatacabil.
(a se vedea punctele 38-41 și 45 și dispozitiv 4)
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