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Hotărârea Curţii în cauza C-205/07 

Lodewijk Gysbrechts şi Santurel Inter BVBA 
 

REGLEMENTAREA NAŢIONALĂ CARE INTERZICE VÂNZĂTORULUI, ÎN 
CADRUL UNEI VÂNZĂRI LA DISTANŢĂ TRANSFRONTALIERE, DE A CERE UN 

AVANS DIN PARTEA CONSUMATORULUI, ÎNAINTEA EXPIRĂRII TERMENULUI 
DE RETRACTARE, ESTE COMPATIBILĂ CU DREPTUL COMUNITAR 

Dimpotrivă, dreptul comunitar se opune unei interdicţii impuse vânzătorului de a cere numărul 
cardului bancar al consumatorului înaintea expirării termenului amintit  

Societatea comercială belgiană Santurel Inter, specializată în vânzarea de suplimente alimentare, 
realizează cea mai mare parte a vânzărilor sale pe Internet. Aceasta pretinde consumatorilor care 
doresc să facă plata cu cardul bancar să îi comunice numărul şi perioada de valabilitate a 
acestuia. În plus, plata cu cardul este unica modalitate de plată acceptată pentru produsele 
comandate de clienţii din străinătate. 
 
În urma unei plângeri depuse de un consumator, Santurel Inter şi administratorul acesteia, 
domnul Gysbrechts, au fost acuzaţi de inspecţia economică belgiană pentru nerespectarea 
obligaţiilor impuse de legea belgiană care transpune în dreptul naţional Directiva comunitară 
privind protecţia consumatorilor în materia contractelor la distanţă1. Aceştia au fost acuzaţi, 
printre altele, de încălcarea unei dispoziţii din această lege, care interzice furnizorului să ceară un 
avans sau vreo altă plată înaintea expirării termenului de retractare de şapte zile lucrătoare. 
Această dispoziţie a fost interpretată în sensul că interzicea vânzătorului de a cere numărul şi 
perioada de valabilitate a cardului consumatorului înainte de expirarea termenului amintit. 
 
Tribunalul corecţional din Dendermonde i-a condamnat pe cei doi inculpaţi la plata unei amenzi 
penale. 
 
Hof van Beroep te Gent, instanţa învestită cu judecarea apelului împotriva acestei hotărâri, a 
solicitat Curţii de Justiţie să stabilească dacă dreptul comunitar se opune unei reglementări 
naţionale care interzice furnizorului într-o vânzare la distanţă să pretindă consumatorului un 
avans sau vreo altă plată înainte de expirarea termenului de retractare. 
 
                                                 
1 Directiva 97/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecţia consumatorilor în 
materia contractelor la distanţă (JO L 144, p.19). 



Curtea a verificat mai întâi compatibilitatea reglementării naţionale cu dispoziţiile Tratatului CE, 
care interzic restricţiile cantitative la export, precum şi măsurile cu efect echivalent unor 
asemenea restricţii. 
 
În această privinţă, Curtea a constatat că interdicţia de a pretinde un avans sau vreo altă plată, 
precum şi cea de a cere consumatorului numărul şi perioada de valabilitate a cardului înainte de 
expirarea termenului de retractare, deşi sunt aplicabile tuturor operatorilor de pe teritoriul 
naţional, afectează în fapt mai mult ieşirea produselor de pe piaţa statului membru exportator 
decât comercializarea acestor produse pe piaţa naţională a statului respectiv. Ca atare, acestea 
constituie măsuri cu efect echivalent unor restricţii cantitative la export. 
 
În ceea ce priveşte eventuala justificare a acestor măsuri, Curtea a precizat că o măsură naţională 
echivalentă unei restricţii cantitative la export poate fi justificată de exigenţe imperative de 
interes general, ca, de exemplu, protecţia consumatorilor. Curtea a constatat, pe de o parte, că 
interdicţia de a pretinde consumatorilor un avans sau vreo altă plată înaintea expirării termenului 
de retractare este, în acelaşi timp, aptă să asigure o protecţie sporită a consumatorilor, mai ales în 
ceea ce priveşte exerciţiul dreptului de retractare, şi este proporţională. Cu toate acestea, 
interdicţia de a pretinde numărul cardului consumatorului, chiar dacă este aptă să garanteze 
realizarea obiectivului urmărit, depăşeşte limitele a ceea ce este necesar pentru a atinge un 
asemenea obiectiv. 
 
În consecinţă, Curtea a statuat că dreptul comunitar nu se opune unei reglementări naţionale care 
interzice furnizorului, în cadrul unei vânzări la distanţă transfrontaliere, de a cere consumatorului 
un avans sau vreo altă plată înaintea expirării termenului de retractare. Dimpotrivă, acesta se 
opune interdicţiei de a pretinde numărul cardului consumatorului înainte de expirarea termenului 
amintit. 
 

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție. 
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Textul integral al hotărârii este disponibil la adresa internet a Curții 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C-205/07.  

În general, acesta poate fi consultat începând din ziua pronunțării, de la ora 12 CET.  

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe Claudiu Ecedi-Stoisavlevici. 
Tel.: (00352) 4303 3720  Fax: (00352) 4303 4719 

  

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=RO&Submit=rechercher&numaff=C-205/07.

