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LEGAL FOCUS

Un input necesar al instanþelor
judecãtoreºti

Suntem la distanþã de mai puþin de un
deceniu de când directiva privitoare la
comerþul electronic a inaugurat un trend
legislativ cu totul nou în statele membre ale
Uniunii Europene. Încheierea actelor
juridice prin intermediul mijloacelor elec-
tronice, protecþia suplimentarã a consuma-
torilor online, precum ºi multe alte exigenþe
impuse furnizorilor de servicii ale societãþii
informaþionale reprezintã elementele ce
formeazã axul central al unor reglementãri
legale ce se alãturã regimului juridic clasic,
de drept civil ºi drept comercial. Timpul
care s-a aºezat peste noile prevederi legale a
marcat, totodatã, orientarea instanþelor
judecãtoreºti din numeroase state cãtre
clarificarea modului de aplicare a acestor
acte normative, problematica examinatã
fiind deopotrivã diversã ºi complexã. 

Rolul jurisprudenþei în procesul de
explicitare ºi, în acelaºi timp, de întregire a
regulilor privind comerþul electronic nu
trebuie subestimat. Pentru foarte mulþi
utilizatori, ca, de altfel, ºi pentru unii
juriºti, aplicarea reglementãrilor din acest
domeniu continuã sã fie, dacã nu o
necunoscutã absolutã, atunci, cel puþin, o
zonã insuficient cercetatã ºi înþeleasã.
Bineînþeles, judecãtorii au fost printre
primii care s-au confruntat, la început, cu
multiple dificultãþi legate de noile
tehnologii ºi de conexiunea acestora cu
actele normative ºi, nu în ultimul rând, cu
adecvarea principiilor clasice ale dreptului
la impactul IT&C. În urma unei evoluþii
treptate, soluþiile instanþelor judecãtoreºti
au început sã reflecte tot mai bine esenþa
noilor reglementãri, ghidând aplicarea
practicã a acestora ºi conferind certitu-
dine atât raporturilor juridice create în
regim online, precum ºi efectelor de ordin
patrimonial ºi personal nepatrimonial pe
care aceste raporturi le genereazã. 

Abordãrile instanþelor germane

Aºa, de exemplu, instanþele din Ger-
mania oferã o arie largã de speþe, în care
teme derivate din legislaþia comerþului
electronic au beneficiat de o analizã atentã,
cu rezultate valoroase. Ne reþine, în acest
sens, atenþia un raport al firmei de avocaþi
Linklaters, prin care sunt evidenþiate liniile
jurisprudenþiale ale Curþii Federale ger-
mane în 2 domenii distincte: reglementarea
preþurilor la produsele oferite online ºi
informarea consumatorilor asupra garan-
þiilor de care beneficiazã în cazul acestor
produse. Tematica formase, în cursul anilor
2006 ºi 2007, obiectul unor pronunþãri la
nivelul unor tribunale regionale. 

O primã orientare jurisprudenþialã
reafirmã poziþia confortabilã a retailerilor
online, în sensul cã aceºtia nu au obligaþia
de a informa utilizatorii (consumatorii) cu
privire la taxa pe valoarea adãugatã, aplica-
bilã unui anumit produs, pe aceeaºi paginã
unde este plasatã oferta de vânzare. Într-o
asemenea împrejurare, va fi suficient ca uti-
lizatorului sã-i fie indicat locul în care este
menþionat TVA-ul, având asigurat, prin
mijloace tehnice, accesul facil la respectivul
loc. Soluþia instanþei supreme germane se
abate, astfel, de la prevederile Legii privind
Reglementarea Preþurilor, potrivit cãreia
comercianþii au obligaþia de a menþiona ex-
pres cã preþul unei oferte de vânzare
include ºi TVA. Sub un alt aspect, preve-
derile Codului civil german includ princi-
piul conform cãruia vânzãtorii trebuie sã-i
informeze pe potenþialii cumpãrãtori, în
mod expres ºi cel mai târziu la livrarea
produselor, asupra garanþiilor de care
aceºtia se bucurã. Curtea Federalã a decis
însã cã, în mediul electronic, o informare
specialã nu se impune decât atunci când
garanþiile vânzãtorului diferã (în sensul cã
sunt mai largi) de cele impuse de lege.

Raportul în care sunt evocate soluþiile
de speþã nu oferã mai multe detalii în
legãturã cu elementele de fapt în fiecare
cauzã, nici cu argumentele ce au stat la

baza hotãrârilor pronunþate. Ar fi fost util
sã pricepem ce situaþii au determinat naº-
terea litigiilor, modul în care comercianþii
online au înþeles sã se raporteze la obli-
gaþiile care le sunt impuse de lege, apãrã-
rile pe care le-au formulat, dar ºi raþiunile
pe baza cãrora judecãtorii au preferat sã
se îndepãrteze de textul strict al legii.

Situaþia din România

În prezent, nu dispunem de date referi-
toare la speþe din zona comerþului electro-
nic, pe care instanþele române sã le fi solu-
þionat începând cu anul 2002. Pe de o parte,
ar fi un semn pozitiv, de naturã sã indice o
deplinã conformare a comercianþilor din
spaþiul virtual la imperativele legale ce
privesc raporturile B2C. Pe de altã parte,
este posibil ca relativa tãcere a instanþelor
de judecatã româneºti sã fie explicatã prin
reþinerea consumatorilor în a se plânge îm-
potriva unor posibile nesocotiri ale legii,
care i-au lezat. Tocmai o asemenea stare de
fapt este aptã sã stimuleze neglijarea obliga-
þiilor legale faþã de consumatori ºi sã le im-
prime o stare de pasivitate acestora din urmã.

În mãsura în care realmente comuni-
tatea comercianþilor online din România
manifestã devieri – de mai micã ori de mai
mare însemnãtate – de la lege, iar utiliza-
torilor le lipsesc posibilitãþile concrete de
acþiune, va fi, poate, necesar ca o autoritate
administrativã sã beneficieze de com-
petenþe legale mai largi, în scopul sesizãrii
unor astfel de minusuri. 

În orice caz, credem cã intervenþia
avizatã ºi prudentã a judecãtorilor români
în acest domeniu sensibil nu trebuie sã aibã
ca finalitate doar impunerea unor sancþiuni
ori a altor mãsuri coercitive, ci ºi oferirea
unei deschideri mai ample – utile, în egalã
mãsurã, pentru comercianþi ºi pentru
consumatori – în tot ceea ce presupune
cunoaºterea reglementãrilor legale ºi
interpretarea lor precisã, tocmai în vederea
preîntâmpinãrii situaþiilor litigioase.

Rolul jurisprudenţei în
materie de e-commerce Dr. Horaþiu Dan Dumitru, 

Avocat 
colaborator senior, 

S.C.A. „Muºat & Asociaþii“


