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Hotărârea în cauza C-681/17
slewo // schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

Dreptul de retragere al consumatorilor în cazul unei achiziții online se aplică unei
saltele a cărei folie de protecție a fost îndepărtată după livrare
Ca și în cazul unui articol de îmbrăcăminte, se poate prezuma că comerciantul este în măsură ca,
prin intermediul unei curățări sau al unei dezinfectări, să facă salteaua proprie pentru o nouă
comercializare, fără a aduce atingere imperativelor de protecție a sănătății sau de igienă
Domnul Sascha Ledowski a achiziționat pe site-ul internet al întreprinderii germane de vânzări
online slewo o saltea. La primirea bunului, acesta a îndepărtat folia de protecție care acoperea
salteaua. Ulterior, el a returnat salteaua întreprinderii slewo, solicitând rambursarea prețului de
achiziție de 1 094,52 euro și a costurilor returnării.
slewo este de părere că domnul Ledowski nu putea exercita dreptul de retragere de care dispune
în mod normal consumatorul în cazul unei achiziții online, timp de 14 zile. Astfel, în opinia sa,
Directiva privind drepturile consumatorilor1 exclude dreptul de retragere în ceea ce privește
„bunurile sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de
igienă și care au fost desigilate de consumator”.
Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), sesizată cu litigiul, solicită Curții de
Justiție să interpreteze directiva. Ea dorește în special să știe dacă un bun precum o saltea, a cărui
protecție a fost îndepărtată de consumator după livrare, intră în sfera excluderii prevăzute de
directivă.
Prin hotărârea sa pronunțată astăzi, Curtea de justiție dă un răspuns negativ la această
întrebare. În consecință, îndepărtarea, de către consumator, a foliei de protecție a unei saltele
cumpărate pe internet nu îl împiedică pe acesta să își exercite dreptul de retragere.
Curtea amintește că dreptul de retragere urmărește protecția consumatorului în situația specială a
unei vânzări la distanță, în care el nu are posibilitatea de a vedea produsul anterior încheierii
contractului. Acest drept este, așadar, menit să compenseze dezavantajul ce rezultă pentru
consumator dintr-un contract la distanță, prin acordarea unui termen de reflecție adecvat în
decursul căruia acesta are posibilitatea de a examina și de a testa bunul dobândit în măsura
necesară pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare ale acestuia.
În ceea ce privește excluderea în cauză, natura unui bun este cea care poate justifica sigilarea
ambalajului său din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă. Desigilarea
ambalajului unui asemenea bun face astfel să dispară garanția în materie de protecție a sănătății
sau de igienă. Odată ce ambalajul a fost desigilat de către consumator și întrucât nu mai oferă o
garanție în materie de protecție a sănătății sau de igienă, un asemenea bun riscă să nu mai poată
fi utilizat de un terț și, astfel, să nu mai poată fi comercializat.
Potrivit Curții, o saltea, precum cea în cauză, a cărei protecție a fost îndepărtată de consumator
după livrare nu intră în sfera excepției de la dreptul de retragere în cauză.
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Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile
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Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64).
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Astfel, pe de o parte, o asemenea saltea, deși este posibil să fi fost utilizată, nu pare să fie, pentru
acest simplu fapt, definitiv improprie pentru o nouă utilizare de către un terț sau pentru o nouă
comercializare. Este suficient în această privință să se amintească, printre altele, că una și aceeași
saltea este utilizată de clienții succesivi ai unui hotel, că există o piață a saltelelor de ocazie și că
saltelele care au fost utilizate pot face obiectul unei curățări în profunzime.
Pe de altă parte, în ceea ce privește dreptul de retragere, o saltea poate fi asimilată unui articol de
îmbrăcăminte, categorie pentru care directiva prevede în mod expres posibilitatea returnării după
probare. O asemenea asimilare este posibilă în măsura în care, chiar și în cazul unui contact direct
între aceste bunuri și corpul uman, se poate prezuma că comerciantul este în măsură să le facă,
după ce au fost returnate de consumator, prin intermediul unui tratament precum o curățare sau o
dezinfecție, proprii pentru o nouă utilizare de către un terț și, prin urmare, pentru o nouă
comercializare, fără a aduce atingere imperativelor de protecție a sănătății sau de igienă.
Curtea subliniază însă că, potrivit directivei, consumatorul răspunde pentru orice diminuare a
valorii unui bun care rezultă dintr-o altă manipulare a bunului decât cea necesară pentru
determinarea naturii, a caracteristicilor și a bunei funcționări a acestuia, fără însă ca el să fie
decăzut din dreptul său de retragere.
MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care
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