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Ref.: Petiția nr. 1388/2012, adresată de Winfried Hanemann, de cetățenie germană, 
privind dreptul de anulare a serviciilor de către un consumator 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a depus o cerere de înscriere la un curs online în cadrul Universității Hagen din 
Germania. În urma studierii suportului de curs, petiționarul a realizat că acel curs nu era 
adecvat pentru obiectivele de învățare specifice pe care și le propusese și a anulat serviciul. 
Universitatea a refuzat să anuleze înscrierea și a solicitat achitarea taxei aferente întregului 
curs. Petiționarul menționează, de asemenea, că pe site-ul internet pe care a completat 
formularul online de înscriere la curs nu se furniza nicio informație cu privire la anularea 
înregistrării. Existau informații cu privire la eventuale plângeri, însă termenul de depunere a 
plângerilor a expirat înainte ca petiționarul să fi primit suportul de curs. Petiționarul consideră 
că legislația europeană în materie de protecție a consumatorilor prevede dreptul de returnare 
și/sau de anulare a serviciilor comandate și că acest drept ar trebui să se aplice și în cazul de 
față. Cu toate acestea, universitatea insistă asupra achitării integrale a taxei pentru curs. 
Petiționarul s-a adresat în legătură cu această chestiune mai multor organisme pentru protecția 
consumatorului din Germania, însă niciunul nu a fost în măsură să îl ajute. Nici chiar 
Ministerul federal pentru protecția consumatorilor (Bundesverbraucherministerium) nu i-a putut 
oferi un răspuns definitiv.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei
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Dreptul UE în materie de protecție a consumatorilor prevede dreptul persoanei de a se retrage 
dintr-un contract de servicii încheiat prin mijloace de comunicare la distanță sau în afara 
sediului comercial al furnizorului de servicii. Acest drept este consacrat în Directiva 97/7/CE1

privind contractele la distanță și, respectiv, în Directiva 85/577/CEE2 privind vânzările la 
domiciliul clientului. Cele două directive vor fi înlocuite, în iunie 2014, de noua 
Directivă 2011/83/UE3 privind drepturile consumatorilor, care este în curs de transpunere în 
statele membre.

Presupunând că petiționarul a încheiat contractul în cauză prin internet, dispozițiile privind 
dreptul de retragere prevăzute de Directiva privind contractele la distanță sunt relevante. 
Articolul 6 relevant prevede următoarele: 

„1. Pentru orice contract la distanță, consumatorul dispune de un termen de cel puțin 
șapte zile lucrătoare pentru a se retracta din contract, fără penalități și fără indicarea 
vreunui motiv. Singurele cheltuieli care pot fi imputate consumatorului datorită 
exercitării dreptului de retractare sunt costurile directe ale returnării bunurilor.
Termenul de exercitare a acestui drept curge:
- […],
pentru servicii, de la data încheierii contractului sau la data în care obligațiile 
prevăzute la articolul 5 au fost îndeplinite, în cazul în care acestea au fost îndeplinite 
după încheierea contractului, cu condiția ca termenul să nu depășească termenul de 
trei luni prevăzut de alineatul următor.
În cazul în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la articolul 5, 
termenul este de trei luni. Termenul se calculează:
- […],
- pentru servicii, de la data încheierii contractului.
În cazul în care informațiile menționate la articolul 5 sunt furnizate în acest termen de 
trei luni, termenul de șapte zile lucrătoare prevăzut de primul alineat începe să curgă 
din acest moment.”

În consecință, consumatorul se poate retrage din contractul de servicii încheiat la distanță, în 
termen de minimum șapte zile lucrătoare de la data încheierii contractului. (Legislațiile 
naționale ale statelor membre pot să prevadă perioade de retragere mai îndelungate; noua 
Directivă privind drepturile consumatorilor introduce o perioadă de retragere uniformă, de 
14 zile, la nivelul UE.)

Perioada de retragere se prelungește la trei luni în cazul în care furnizorul nu își îndeplinește 
obligațiile prevăzute la articolul 5 din Directiva privind contractele la distanță, adică dacă nu 
furnizează consumatorului, pe suport durabil (precum e-mail), o confirmare a informațiilor 

                                               
1 Directiva 97/7/CE din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță, JO L 
144, 4.6.1997, pp. 19–27.
2 Directiva 85/577/CEE din 20 decembrie 1985 privind protecția consumatorilor în cazul contractelor negociate 
în afara spațiilor comerciale, JO L 372, 31.12.1985, p. 31.
3 Directiva 2011/83/UE din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a 
Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului ș i  a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European ș i  a 
Consiliului, JO L 304, 22.11.2011, pp. 64–88.
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precontractuale cerute în temeiul articolului 4 din directivă. Aceste informații includ 
principalele caracteristici ale bunurilor sau ale serviciilor, precum și existența dreptului de 
retragere. 

Pe de altă parte, conform articolului 6 alineatul (3), consumatorul nu își poate exercita dreptul 
de retragere în ceea ce privește contractele de servicii în cazul în care executarea a început, cu 
acordul consumatorului, înainte ca termenul de șapte zile lucrătoare să expire.

Concluzii

Petiționarul indică faptul că a contactat deja organizațiile de consumatori din Germania, dar 
că acestea nu au fost în măsură să îl ajute în litigiul cu prestatorul de servicii. Cu toate acestea, 
dacă petiționarul are îndoieli asupra legalității activităților prestatorului de servicii, i se 
recomandă să solicite consultanță de specialitate în vederea efectuării unei analize complete a 
tuturor elementelor tranzacției respective pentru a se stabili dacă prestatorul de servicii este 
îndreptățit să îi refuze dreptul de retragere. Prin urmare, este de competența instanțelor 
naționale să revizuiască situația reclamată de către petiționar. În contextul asigurării 
conformității cu Directiva privind contractele la distanță, ar trebui verificat, în special, dacă 
retragerea a fost comunicată de către petiționar prestatorului de servicii în perioada de 
retragere și dacă petiționarul a avut dreptul la o perioadă prelungită pentru retragere din cauza 
absenței confirmării corespunzătoare, de către prestatorul de servicii, a informațiilor despre 
contract, inclusiv despre dreptul de retragere. Mai mult decât atât, nu există niciun indiciu al 
declarării incompatibilității regulamentelor în materie de vânzări la distanță din codul civil 
german cu Directiva privind contractele la distanță. 

După cum s-a menționat anterior, Directiva privind contractele la distanță va fi înlocuită, în 
iunie 2014, de noua Directivă privind drepturile consumatorilor. Cu toate că nu se va aplica 
tranzacției în cauză a petiționarului, trebuie precizat că această nouă directivă aduce un număr 
de îmbunătățiri în favoarea consumatorilor. Mai exact, referitor la dreptul de retragere, pe 
lângă uniformizarea perioadei de retragere la 14 zile, Directiva privind drepturile 
consumatorilor prelungește perioada de retragere cu un an în cazul în care comerciantul nu a 
informat în mod corespunzător consumatorul asupra acestui drept. Mai mult decât atât, 
consumatorul va avea, de asemenea, dreptul de a se retrage dintr-un contract de servicii chiar 
și după începerea executării serviciului, la cererea sa, pe durata perioadei de retragere, sub 
rezerva unei obligații de a plăti prestatorului de servicii o compensație proporțională pentru 
serviciile prestate înaintea rezilierii.


