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Rethinking Law and Legal Thinking” (Institutul Universitar European, 10-11 martie 2011) $i „Rethinking Legal Thinking” 
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ABSTRACT

The focus of this paper is on three essential functions of private law: rulemaking, 
enforcement and dispute resolution. These are functions that do not only play a 
role in the core areas of contracts, tort and property, but also in related fi elds such 
as intellectual property law, corporate law, environmental law, competition law 
and cyberlaw – and arguably also outside of private law broadly understood. All 
these fi elds face similar problems of rulemaking (including the identifi cation of 
the ‘right’ substantive legal norm), of enforcement and of dealing with (potential) 
confl icts. It will be shown that our legal thinking about all three functions is still 
State-centred and that there is a need to rethink them in view of globalisation and 
technological development. Even though it is obvious that this is no easy task – 
our way of thinking about law is so much shaped by the division of societies along 
the lines of nation-states that this is often seen as the natural form of organising 
things – it is possible to make an effort.

Keywords: private law; globalisation; Europeanisation; rulemaking; enforcement; 
dispute resolution

REZUMAT

Accentul articolului de fa"# poart# asupra celor trei func"ii esen"iale ale dreptului 
privat: elaborare de norme, punere în executare $i solu"ionare a litigiilor. Acestea 
sunt func"ii care nu joac# doar un rol în materiile centrale ale contractelor, 
r#spunderii delictuale $i propriet#"ii, ci $i în domenii conexe, precum dreptul 
propriet#"ii intelectuale, dreptul societ#"ilor comerciale, dreptul mediului, 
dreptului concuren"ei $i dreptului tehnologiilor informa"iei – $i posibil în afara 
dreptului privat în sens larg. Toate aceste domenii se confrunt# cu probleme 
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asem#n#toare privind elaborarea de norme (inclusiv identifi carea normei de 
drept material „corecte”), executarea $i solu"ionarea (poten"ialelor) confl icte. 
Se va ar#ta c# gândirea noastr# juridic# privind cele trei func"ii este înc# etatist# 
$i c# este necesar# reconsiderarea lor, "inând cont de globalizare $i de evolu"ia 
tehnologic#. Chiar dac# este evident c# aceasta nu este o misiune u$oar# – modul 
nostru de a gândi dreptul este atât de mult infl uen"at de diviziunea societ#"ilor 
de-a lungul statelor na"iune, încât acesta este frecvent considerat# ca forma 
fi reasc# de organizare a lucrurilor – este posibil s# se fac# un efort.

Cuvinte-cheie: drept privat; globalizare; europenizare; elaborare de norme; 
executare; solu!ionare a litigiilor

1. Introducere

Accentul contribu"iei de fa"# privind c#utarea prin cooperare a unor re"ele normative $i de 
interpretare necesare în creionarea unui tablou al dreptului contemporan[1] este pus asupra 
domeniului dreptului privat. Scopul meu este s# ar#t c#, doar dac# ne îndep#rt#m de dreptul 
material $i analiz#m rolul în schimbare al dreptului însu$i, putem în"elege principalele schimb#ri 
induse de globalizare $i europenizare în acest domeniu. Sus"in c#, drept consecin"# a globaliz#rii 
economice în cre$tere $i a progresului tehnologic, puterea dreptului emanat de stat de a guverna 
raporturi între particulari este în regres $i, în consecin"#, pentru a evita cât mai mult posibil 
aplicabilitatea dreptului (predeterminat) emanat de stat, actorii priva"i se îndreapt# din ce în ce 
mai mult spre tipuri diferite de norme. Descriu aceasta ca evolu"ie de la reglementarea ex post 
la reglementarea ex ante a raporturilor private.

Este clar c# aceast# muta"ie este una dintre multele evolu"ii generate de europenizarea $i 
globalizarea dreptului privat, în cre$tere. Apari"ia dreptului transna"ional este refl ectat#, de 
asemenea, în schimb#ri ale dreptului material (limitate totu$i în mare m#sur# la infl uen"a 
european#[2], drept consecin"# a absen"ei unor institu"ii cu semnifi ca"ie global# în acest 
domeniu), în percep"iile cu privire la rolul justi"iei sociale[3], în erodarea distinc"iei între public 
$i privat[4] $i într-o orientare spre un drept privat mai instrumental (care prive$te Uniunea 
European#, f#r# a se limita la ea)[5]. De$i aceste evolu"ii sunt importante, ele nu sesizeaz# în mod 

[1] K. Tuori, „Towards a Theory of Transnational Law”, în prezentul volum.
[2] A se vedea pentru o prezentare recent# R. Zimmermann, The Present State of European Private Law, American Journal 
of Comparative Law, vol. 57, 2009, 479-512.
[3] A se vedea, de exemplu, Study Group on Social Justice in European Private Law, „Social Justice in European Contract Law: 
A Manifesto”, în European Law Journal, vol. 10, 2004, 653-674, $i P. Zumbansen, Law after the Welfare State: Formalism, 
Functionalism, and the Ironic Turn of Refl exive Law, în American Journal of Comparative Law, vol. 56, 2008, 769-808.
[4] Cf. contribu"ia lui H.-W. Micklitz în cartea de fa"#, $i, de exemplu, M. Freedland, „The evolving approach to the public/
private distinction in English law”, în M. Freedland $i J.-B. Auby (ed.), The Public Law/Private Law Divide: Une entente assez 
cordiale? (Oxford: Hart Publishing, 2006), 93-108, $i F. Bydlinski, Kriterien und Sinn der Unterscheidung von Privatrecht 
und öffentlichem Recht, în Archiv für die civilistische Praxis, vol. 194, 1994, 319-351.
[5] Cf. H.-W. Micklitz, The Visible Hand of European Regulatory Private Law, în Yearbook of European Law, vol. 28, 2010, 
3-60. A se vedea pentru acestea $i alte evolu"ii, R. Michaels $i N. Jansen, Private Law beyond the State? Europeanization, 
Globalization, Privatization, în American Journal of Comparative Law, vol. 54, 2006, 843-890; N. Jansen $i R. Michaels, 
Private Law and the State: Comparative Perceptions and Historical Observations, în Rabels Zeitschrift, vol. 71, 2007, 
345-397, $i num#rul special din American Journal of Comparative Law, vol. 56, 2008, 527-844.
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complet infl uen"a real# a transna"ionaliz#rii. Din punctul meu de vedere, cel mai important 
aspect al desna"ionaliz#rii dreptului este acela c# dreptul însu"i este înlocuit cu alte mecanisme 
menite s# ating# obiective similare. Contribu"ia de fa"# plaseaz# în centrul aten"iei aceast# 
„legalitate distribuit#” dincolo de drept[6].

Dintr-un punct de vedere metodologic, singura modalitate de a trage concluzii cu privire la rolul 
în schimbare al dreptului este adoptarea unei perspective care este exterioar# dreptului însu$i. 
Metoda utilizat# în aceast# contribu"ie este a$adar una func"ional#: presupunerea este aceea c# 
dreptul privat îndepline$te anumite func"ii $i c# modul în care aceste func"ii sunt îndeplinite nu 
doar c# evolueaz# în timp, dar poate fi  diferit în func"ie de loc[7]. Aceast# abordare ne permite s# 
în"elegem dreptul ca singura variant# posibil# de atingere a unui anumit 
obiectiv referitor la societate. Acesta este $i motivul pentru care termeni 
precum „drept transna"ional” sau „drept global” pot induce în eroare[8]: 
în m#sura în ca ei sugereaz# o îndep#rtare de la ceea ce William Twining 
denume$te „teorii ale cutiei negre”, întemeindu-se pe coexisten"a unor ordini juridice na"ionale 
diferen"iate teritorial[9], ei se refer# doar la o schimbare a dreptului însu$i, iar nu a func"iei pe care o 
are dreptul într-o societate post-na"ional#. Prefer a$adar termenul „transna"ionalizare” termenului 
„desna"ionalizare”.

Accentul meu poart# asupra celor trei func"ii esen"iale ale dreptului privat: elaborare de norme, 
punere în executare $i solu"ionare a litigiilor. Acestea sunt func"ii care nu joac# doar un rol în 
materiile centrale ale contractelor, r#spunderii delictuale $i propriet#"ii, ci $i în domenii conexe, 
precum dreptul propriet#"ii intelectuale, dreptul societ#"ilor comerciale, dreptul mediului, 
dreptului concuren"ei $i dreptului tehnologiilor informa"iei – $i posibil în afara dreptului privat 
în sens larg[10]. Toate aceste domenii se confrunt# cu probleme asem#n#toare privind elaborarea 
de norme (inclusiv identifi carea normei de drept material „corecte”), executarea $i solu"ionarea 
(poten"ialelor) confl icte. Se va ar#ta c# gândirea noastr# juridic# privind cele trei func"ii este 
înc# etatist# $i c# este necesar# reconsiderarea lor, "inând cont de globalizare $i de evolu"ia 
tehnologic#. Chiar dac# este evident c# aceasta nu este o misiune u$oar# – modul nostru de a 
gândi dreptul este atât de mult infl uen"at de diviziunea societ#"ilor de-a lungul statelor na"iune, 
încât acesta este frecvent considerat# ca forma fi reasc# de organizare a lucrurilor[11] – este posibil 
s# se fac# un efort.

[6] M. Galanter, Delivering Legality: Some Proposals for the Direction of Research, în Law and Society Review, vol. 11, 1976, 
225-247.
[7] Pentru un efort asem#n#tor în domeniul dreptului constitu"ional: J.L. Dunoff $i J.P. Trachtman, A Functional Approach 
to International Constitutionalization, în idem (ed.), Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global 
Governance (Cambridge University Press, Cambridge, 2009), 3-35. În"eleg c# aceast# abordare func"ional# impune în 
cele din urm# o defi ni"ie a ceea ce constituie dreptul într-o societate global#. Pentru aceast# chestiune $i pentru modul 
în care se afl # în leg#tur# cu func"ionalismul, a se vedea W. Twining, General Jurisprudence: Understanding Law from a 
Global Perspective (Cambridge University Press, Cambridge, 2009), pp. 88 $i urm.
[8] Cf. defi ni"iei (prea restrictiv#) a lui Jessup privind dreptul trasna"ional ca „întregul drept care reglementeaz# ac"iuni 
sau evenimente care transcend frontierele na"ionale”. A se vedea Ph.C. Jessup, Transnational Law (Yale University Press, 
New Haven, 1956), 2.
[9] W. Twining, Globalisation and Legal Theory (Cambridge University Press, Cambridge, 2000), 8.
[10] Nu fac nicio încercare de a defi ni suplimentar dreptul privat, alta decât faptul c# el prive$te reglementarea raporturilor 
dintre actori priva"i. Cu privire la variile modalit#"i de defi nire a dreptului privat: Michaels $i Jansen, „Private Law beyond 
the State?”, 846 $i urm.
[11] Cf. A. Wimmer $i N. Glick Schiller, Methodological Nationalism and Beyond: Nation-State Building, Migration and the 
Social Sciences, în Global Networks, vol. 2, 2002, 301-334, la 304.

drept transna#ional |
drept global |
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2. Elaborarea de norme: orientarea înspre norme private $i alegerea 
dreptului

Raportul dintre elaborarea de norme $i dreptul privat este unul interesant. Spre deosebire, de 
exemplu, de situa"ia dreptului administrativ $i a dreptului penal, p#r"ile sunt libere, în principiu, 
s# decid# cum doresc s# î$i determine raportul lor bipolar. Aceasta se refl ect# în natura celor mai 
multe norme de drept privat adoptate de legiuitorii na"ionali: aceste norme con"in într-o mare 
m#sur# doar drept în parametri ini"iali, însemnând c# p#r"ile pot deroga în cazul în care prefer# 
astfel. Este adev#rat c# aceast# libertate este restric"ionat# de ordinile publice ale legiuitorilor 
na"ionali, îns# acestea vizeaz# rareori valori sociale externe[12]. Este acceptat, în general, c# 
obiectivul principal al materiilor care constituie dreptul privat nu este acela de a urm#ri 
redistribuirea averii ori vreun alt obiectiv politic[13]. Aceasta implic# faptul c#, spre deosebire de 
materii în care interesul public are o importan"# peremptorie, motivul pentru care legiuitorul 
na"ional produce norme pentru facilitarea actorilor priva"i trebuie s# fi e cel pu"in par"ial diferit 
fa"# de alte materii de drept.

Par a exista trei motive pentru care un legiuitor na"ional are capacitatea de a adopta norme 
de drept privat. În primul rând, el poate oferi legitimitate democratic# normelor aplicabile, 
prin existen"a unei proceduri parlamentare. În al doilea rând, elaborarea de norme la nivel 
na"ional poate ajuta la unifi carea legisla"iei anterior divergente, nu doar dintr-o perspectiv# 
a urm#ririi egalit#"ii între cet#"eni $i a nevoilor economice (crearea unei pie"e), ci $i pentru a 
contribui la construc"ia na"ional#[14]. În tradi"ia de drept civil, codifi carea îndepline$te în mod 
tradi"ional ambele func"ii[15]. A treia func"ie a elabor#rii de norme este f#r# îndoial# chiar mai 
important#: aceea de a oferi informa"ii cu privire la drept într-un astfel de mod încât s# fi e u$or 
accesibil $i previzibil, contribuind astfel la securitatea juridic#, iar, prin aceasta, la stabilitatea 
$i ra"ionalitatea dreptului[16]. În tradi"ia de drept civil, codifi carea este cel mai important mod 
de a realiza aceasta, îns# $i în tradi"ia dreptului cutumiar [common law] $i în tradi"ia dreptului 
nordic, elaborarea de norme la nivel na"ional (prin intermediul instan"elor supreme $i prin legi 
specifi ce) contribuie la accesibilitatea $i securitatea dreptului.

Întrebarea este dac# aceste func"ii de oferire a legitimit#"ii, uniformit#"ii $i securit#"ii juridice 
sunt îndeplinite înc# în prezent în cel mai bun mod posibil prin intermediul elabor#rii de norme 
la nivel na"ional. Am sus"inut în alt# parte c#, pentru motive normative, aceasta nu mai este 
situa"ia în mod necesar în cadrul Uniunii Europene[17]. Argumentul se aplic# îns# $i la nivel global. 
Dac# lu#m ca exemplu func"ia important# de oferire de accesibilitate $i securitate a dreptului, 
este clar c# statele na"ionale nu mai pot garanta aceasta. Dac# trebuie descris prin ce norme 

[12] Cf. H. Dagan, The Limited Autonomy of Private Law, în American Journal of Comparative Law, vol. 56, 2008, 809-833, 
la 823.
[13] Cf. Ch. Fried, Contract as Promise (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1981), 106; a se vedea totu$i 
Study Group on Social Justice, „Manifesto”, 653.
[14] A se vedea recent J.M. Smits, What Do Nationalists Maximise? A Public Choice Perspective on the (Non-)Europeanisation 
of Private Law, în European Review of Contract Law, vol. 8, 2012, 296-310.
[15] Cf. J. Maillet, The historical signifi cance of French codifi cations, în Tulane Law Review, vol. 44, 1969-1970, 681-703.
[16] A se vedea pentru detalii J.M. Smits, „Codifi cation without Democracy? On the Legitimacy of a European (Optional) 
Code of Contract Law”, în Ch. Joerges $i T. Ralli (ed.), European Constitutionalism without Private Law – Private Law 
without Democracy? (RECON Report No. 14, Oslo, 2011), 127-140.
[17] A se vedea J.M. Smits, Democracy and (European) Private Law: a Functional Approach, în European Journal of Legal 
Studies, vol. 2, 2009, 26-40.
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drepturile $i obliga"iile actorilor priva"i sunt infl uen"ate în lumea actual#, dreptul na"ional joac# 
doar un rol limitat. Norme relevante sunt reg#site din ce în mai mult în produsele legiuitorilor 
europeni $i interna"ionali, dar $i în reglementarea privat#[18]. În plus, elementul central al 
globaliz#rii economice este acela c# p#r"ile sunt din ce în ce mai active pe o pia"# global#, în 
care utilizarea propriului drept na"ional devine frecvent caduc#.

Accentul acestei contribu"ii nu este asupra consecin"elor normative ale acestei modifi c#ri a 
importan"ei relative a elabor#rii de norme la nivel na"ional, ci asupra semnifi ca"iei acestei st#ri 
de lucruri pentru conduita actorilor priva"i. Sus"in c#, în cazul în care cererea privind securitatea 
juridic# nu mai poate fi  realizat# de statele na"ionale, p#r"ile ocolesc dreptul statal $i se îndreapt# 
spre ordini create pe cale privat#. Aceste ordini nu includ doar sisteme func"ionale mari precum 
dreptul comercial interna"ional (lex mercatoria) sau dreptul transna"ional al sportului (lex 
sportiva)[19], ci $i utilizarea unor condi"ii generale în opera"iuni între întreprinderi $i consumatori $i 
elaborarea de norme pe cale privat# în anumite tipuri de comer"[20]. Aceste regimuri private ofer# 
ceea ce nu poate oferi o ordine juridic# na"ional#: un set de reguli care nu este limitat teritorial[21]. 
P#r"ile pot recurge înc# în mod alternativ la dreptul de stat, îns# nu în mod necesar la cel al propriei 
jurisdic"ii, aplicabil în mod predefi nit. În schimb, ele aleg o lege str#in# ca aplicabil# unui anumit 
aspect determinat al activit#"ilor lor[22]. În ambele situa"ii, furnizarea bunului public al securit#"ii 
juridice este infl uen"at# în mare m#sur# chiar de actori priva"i. Aceasta înseamn# c#, în vederea 
evit#rii aplicabilit#"ii automate $i ex post a dreptului na"ional predefi nit, actorii înlocuiesc ex ante 
acest drept cu reguli în func"ie de preferin"a lor. Aceasta implic# 
faptul c# rolul dreptului se modifi c# în mod fundamental: în loc s# 
se întemeieze pe norme dispuse de legiuitorul democratic na"ional, 
dreptul (dispozitiv) predefi nit este considerat drept unul dintre alte 
posibile seturi de reguli care pot fi  neaplicate, dac# este necesar. 
Aceast# evolu"ie poate fi  explicat# cu u$urin"#: dac# oferta (legiuitorul statal sau european) nu 
asigur# accesibilitate la drept, cererea (actorii priva"i) preiau controlul.

Un aspect al acestei evolu"ii spre reglementarea privat# $i alegerea dreptului merit# aten"ie 
special#: rolul informa"iilor. În prezent, nu orice parte are posibilitatea înlocuirii recurgerii ex post 
la legisla"ie predefi nit# cu o alegere ex ante a unui regim juridic privat sau a unui drept str#in, 
pur $i simplu pentru c# nu dispune de informa"iile necesare pentru a realiza o atare alegere. 
În practic#, doar societ#"ile $i particularii cu resurse se pot angaja în acest tip de conduit#. 
La sfâr$itul secolului al XVIII-lea, Jeremy Bentham a deplâns c# dreptul englez era accesibil 
doar unui mic grup de persoane, ceea ce l-a determinat s# se pronun"e în favoarea codifi c#rii $i 

[18] Cf. G. Teubner, Breaking Frames: The Global Interplay of Legal and Social Systems, în American Journal of Comparative 
Law, vol. 45, 1997, 149-169, la 157.
[19] Cf. Michaels $i Jansen, „Private Law beyond the State?”, 869 $i urm.
[20] Industria diamantelor este un exemplu binecunoscut: a se vedea L. Bernstein, Opting Out of the Legal System: 
Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry, în Journal of Legal Studies, vol. 21, 1992, 115-157.
[21] A se vedea $i G.-P. Calliess, „The Future of Commercial Law: Governing Cross-Border Commerce”, în Sam Muller $i 
al"ii (ed.), The Law of the Future and the Future of Law (Torkel Opsahl Academic EPublisher, Oslo, 2011), 233-243, la 235, 
$i V. Gessner, „Towards a Theoretical Framework for Contractual Certainty in Global Trade”, în Volkmar Gessner (ed.), 
Contractual Certainty in International Trade (Hart Publishing, Oxford, 2008), 3-27.
[22] Referin"a clasic# este E. O’Hara $i L. Ribstein, The Law Market (Oxford University Press, Oxford, 2009). Pentru o 
demonstra"ie de ordin empiric a m#surii în care p#r"ile se retrag în raport cu propriile legisla"ii, a se vedea „Oxford Civil 
Justice Survey”, la adresa http://denning.law.ox.ac.uk/iecl/ocjsurvey.shtml

pia#$ global$ | 
drept na#ional |

lex mercatoria | lex sportiva
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cognoscibilit#"ii dreptului pe care aceasta ar fi  atras-o[23]. Se poate sus"ine prea bine c# situa"ia 
actual# nu este mult mai bun#: chiar dac# oamenii au o anumit# idee cu privire la propriul lor 
drept na"ional, ei sunt agnostici în privin"a posibilit#"ilor de a se retrage de la aplicarea lui. Sunt 
de acord cu Richard Susskind c# aceasta impune punerea la dispozi"ie de „sisteme de îndrumare 
juridic# online, directe $i practice”, care s# informeze oamenii cu privire la drept[24]. În realizarea 
unor astfel de sisteme, tehnologia poate juca un rol important. Din punctul meu de vedere, ele 
nu ar trebui s# se limiteze doar la a oferi informa"ii juridice, ci ar trebui s# permit# utilizatorilor 
proprii $i s# compare diferite jurisdic"ii na"ionale $i regimuri private în bun# m#sur# precum 
în prezent este deja posibil prin paginile de internet destinate compar#rii[25] $i prezent#rii[26] 
de produse. Aceasta impune elaborarea unor criterii de comparat $i de clasare a unor întregi 
jurisdic"ii sau a unor p#r"i determinate ale acestora[27].

3. De la executarea etatist# la autoexecutare

A doua func"ie tradi"ional# a statului este aceea de facilitare a execut#rii dreptului privat 
aplicabil. Într-o perspectiv# westphalian#, statul are atât monopolul elabor#rii de norme 
materiale, cât $i pe cel al execut#rii acestor norme prin intermediul instan"elor na"ionale. În 
timp ce primul monopol se erodeaz# rapid (precum tocmai am v#zut), al doilea exist# înc# în 
mare m#sur#: executarea dreptului r#mâne în esen"# la nivelul institu"iilor na"ionale (sau al 
agen"iilor europene care sunt mandatate cu aceast# sarcin#). Aceasta este u$or de în"eles: în 
timp ce problemele curente pot fi  din ce în ce mai globale, institu"iile noastre nu sunt. Este chiar 
inerent execut#rii faptul c# el are loc prin institu"ii de stat, fi e la ini"iativa statului însu$i, fi e prin 
actori priva"i care ini"iaz# ac"iunea în instan"e[28]. Actorii priva"i $i al"i emiten"i interna"ionali 
de norme trebuie s# recurg# astfel înc# la instan"ele na"ionale pentru a permite destinatarilor 
acelor norme s# î$i valorifi ce propriile drepturi.

Aceast# veche abordare jurisdic"ional#, întemeiat# pe împ#r"irea teritorial# de competen"e, 
complic# executarea în cauze transfrontaliere. O parte activ# pe pia"a european# sau global# 
ar dori s# î$i poat# valorifi ca drepturile prin sesizarea unei singure instan"e judec#tore$ti care 
s# pronun"e o hot#râre cu autoritate pentru întreaga pia"#. Aceasta nu este totu$i situa"ia în 
general. De$i se încearc# dep#$irea limit#rilor teritoriale ale abord#rii tradi"ionale prin tehnici 
de drept interna"ional privat[29], aceasta nu ofer# o solu"ie foarte atr#g#toare. În timp ce 
legiuitorul european este competent în prezent s# ac"ioneze în domeniul justi"iei civile $i poate, 

[23] Cf. J. Bowring (ed.), The Works of Jeremy Bentham, vol. IV (Edinburgh: William Tait, 1843), la 454, $i R.C. van Caenegem, 
Judges, Legislators and Professors: Chapters in European Legal History (Cambridge University Press, Cambridge, 1987), 
161.
[24] R. Susskind, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services (Oxford University Press, Oxford), 234; 
cf. J.M. Smits, Private Law 2.0: On the Role of Private Actors in a Post-National Society (HiiL $i Eleven International 
Publishing, Haga, 2011).
[25] A se vedea, de exemplu, www.pricerunner.co.uk $i www.kelkoo.com
[26] A se vedea, de exemplu, www.epinions.com $i www.booking.com
[27] O metod# (mult disputat#) de comparare a jurisdic"iilor este cercetarea m#surii în care ele faciliteaz# activit#"ile 
comerciale: a se vedea World Bank Doing Business 2012, la adresa www.doingbusiness.org. Avem nevoie de mai multe 
clasifi c#ri urmând criterii diferite.
[28] Nu sunt convins aici în privin"a aspectului a ceea ce constituie combina"ia optim# între executarea public# $i privat#, 
precum se discut# în special în dreptul (european) al concuren"ei $i în cel al consumatorilor.
[29] În Uniunea European# în particular prin Regulamentele Roma I, Roma II $i Roma III privind obliga"iile contractuale 
(593/2008), obliga"iile necontractuale (864/2007) $i, respectiv, divor"ul $i separarea de corp (1259/2010).
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de exemplu, extinde jurisdic"ia interna"ional# a instan"elor na"ionale $i spori recunoa$terea 
reciproc#, aceasta este mult mai difi cil de realizat la nivel global, de vreme ce impune ca fi ecare 
stat individual s# î$i modifi ce propria legisla"ie. A$adar, judecarea unei cauze interna"ionale 
într-o instan"# na"ional# este considerat# frecvent ca „neproductiv#”[30]. Arbitrajul $i medierea 
(discutate în sec"iunea urm#toare) nu ofer# o solu"ie real# la aceast# problem# de executare, 
întrucât ele depind înc# de instan"ele statale, atunci când este vorba despre executarea sentin"ei 
arbitrale sau a acordului de mediere.

Este a$adar mult mai probabil c#, drept consecin"# a transna"ionaliz#rii, se produce un fenomen 
asem#n#tor celui pe care l-am observat în domeniul elabor#rii de norme. În cazul în care cererea 
pentru executarea efi cace nu poate fi  realizat# prin intermediul dreptului de stat, p#r"ile se vor 
îndrepta spre alte tipuri de executare sau pot adopta instrumente care s# le permit# evitarea 
complet# a execut#rii. Un mecanism important (întemeierea ex ante pe reputa"ie în locul 
abord#rii ex post a legii) împiedic# complet o parte s# încheie o opera"iune; el va fi  discutat în 
urm#toarea sec"iune. Accentul meu aici este asupra modului de utilizare a a$a-numitelor acorduri 
de autoexecutare[31]. Ceea ce ar fi  de a$teptat s# se întâmple în absen"a unei execut#ri globale 
constructive este ca o parte s# decid# dac# dore$te s# î$i asume riscul de a ini"ia sau continua o 
rela"ie cu alte p#r"i $i s# conceap# propriile mecanisme practice de garantare c# ea nu are nevoie 
de drept în cazul în care lucrurile evolueaz# nefavorabil. Aceasta nu ar însemna c# o parte dore$te 
s# î$i execute obliga"iile, dac# a primit o plat# în avans ori un alt 
tip de garan"ie, c# cealalt# parte î$i va îndeplini în fapt obliga"iile. 
Aceasta a fost confi rmat# recent în cercetarea empiric# privind 
industria programelor informatice, realizat# de Thomas Dietz[32]. 
Dietz sus"ine c#, în func"ie de evolu"ia proiectului, p#r"ile tind s# 
se în"eleag# în privin"a rezultatelor $i a pl#"ii în tran$e. Odat# ce ultimul eveniment marcant este 
încheiat, iar o parte depinde înc# de cealalt# parte pentru îndeplinirea posibilelor defi cien"e, ea 
tinde s# amâne ultima plat# cât mai mult posibil sau s# decid# s# efectueze o nou# comand# 
c#tre aceea$i parte. Dietz concluzioneaz# c# „[p#r"ile] concep schimbul într-un astfel de mod 
încât contractele sunt executate f#r# interven"ie extern#”[33].

Poate fi  adev#rat c# nu se poate recurge la acest mecanism de autoexecutare în orice împrejur#ri. 
El joac# un rol important mai curând în opera"iunile aferente unor rela"ii $i în cazul în care p#r"ile se 
cunosc deja (precum în acordurile de franciz#, distribu"ie $i agen"ie), decât în schimburile unice ale 
p#r"ilor încheiate la distan"# (precum într-un contract unic de vânzare)[34]. În aceste cazuri, el ofer# 
totu$i o alternativ# viabil# la executarea juridic# prin intermediul statului. Într-un mod asem#n#tor 
celui în care întemeierea ex post pe legisla"ie predeterminat# este înlocuit# cu reglementare 

[30] A se vedea M. Scheltema, „Does CSR need more (effective) private regulation in the future?”, în Sam Muller $i al"ii 
(ed.), The Law of the Future and the Future of Law, vol. 2 (Torkel Opsahl EPublisher, Oslo, 2012), în curs de apari"ie.
[31] Cf. L.G. Telser, A Theory of Self-enforcing Agreements, în The Journal of Business, vol. 53, 1980, 27-44.
[32] Th. Dietz, „Contract Law, Relational Contracts, and Reputational Networks in International Trade: An Empirical 
Investigation into Cross-Border Contracts in the Software Industry”, în Law & Social Inquiry, vol. 37, 2012, 25-57, 
la 43 $i 47.
[33] Th. Dietz, „Contract Law, Relational Contracts, and Reputational Networks”, la 54.
[34] Cf. D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance (Cambridge University Press, Cambridge, 
1990), 55: „Starea cea mai probabil# $i într-adev#r perceptibil# empiric în care contractele sunt autoexecutorii este 
aceea în care p#r"ile au cuno$tin"e despre cealalt# parte. […] În aceste condi"ii, este pur $i simplu profi tabil pentru 
acorduri. Într-o atare lume, cheltuielile m#surate ale opera"iunilor sunt foarte reduse, drept consecin"# a interac"iunii 
între re"ele sociale dense. În$el#ciunea, absenteismul, toate problemele organiza"iei industriale moderne, sunt limitate 
sau într-adev#r absente întrucât nu sunt profi tabile”.
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privat# sau cu alegerea dreptului (precum am v#zut în sec"iunea 2), chiar posibilitatea de a ob"ine 
executarea unui acord în instan"e este ocolit# prin mecanismul autoexecut#rii.

4. De la solu"ionarea litigiilor la întemeierea pe re"ele întemeiate 
pe reputa"ie

Solu"ionarea litigiilor este a treia func"ie a dreptului de stat, identifi cat# anterior ca element 
esen"ial al unui sistem func"ional de drept privat. Accesul efectiv la justi"ie nu este doar garantat 
în cele mai multe constitu"ii na"ionale, ci el este precizat $i la art. 6 alin. (1) din Conven"ia 
european# pentru ap#rarea drepturilor omului $i a libert#"ilor fundamentale. De$i aceasta 
confi rm# marea importan"# acordat# acestui principiu, nu se poate afi rma c# statele na"ionale 
pun la dispozi"ia actorilor priva"i o form# atractiv# de solu"ionare a litigiilor, în special nu într-o 
situa"ie transfrontalier#. Reprezint# un refren cunoscut c#, în pofi da globaliz#rii comer"ului, a 
preocup#rilor de mediu, a concuren"ei între societ#"i comerciale etc., la nivel global nu exist# 
un drept comercial, un drept al vânz#rilor c#tre consumatori, un drept al mediului sau un 
drept al concuren"ei. Aceast# absen"# este resim"it# în special atunci când este vorba despre 
o solu"ionare efi cace a litigiilor. Gralf-Peter Calliess sus"ine acest aspect în urm#torul mod: 
„instan"ele de stat sunt lente (de exemplu, drept consecin"# a c#ilor de atac), infl exibile (de 
exemplu, în privin"a limbii de procedur#), par"iale (a$a-numita propensiune pentru statul de 
origine în raport cu str#inii), prea scumpe (de exemplu, în privin"a ac"iunilor cu valoare redus#), 
neviabile (de exemplu, în privin"a execut#rii de hot#râri str#ine) sau chiar corupte (de exemplu, 
în "#ri subdezvoltate)”[35].

Aceste defi cien"e ale sistemului instan"elor de stat conduc în mod gradual la dou# schimb#ri 
diferite. Prima este o evolu"ie de la utilizarea instan"elor de stat în solu"ionarea litigiilor 
înspre forme de justi"ie privat#. Acestea includ arbitrajul, medierea $i alte tipuri de solu"ionare 
alternativ# a litigiilor. Apari"ia solu"ion#rii online a litigiilor este evolu"ia care se afl # probabil în 
leg#tura cea mai strâns# cu globalizarea comer"ului. Regimurile efi cace $i rapide de solu"ionare 
a litigiilor, oferite de eBay $i de alte societ#"i de pe internet[36], nu sunt doar populare, ci conduc 
$i la ini"iative ale unor institu"ii ofi ciale de a crea chiar ele „instan"e electronice” [„cyber-courts”] 
pentru a r#mâne competitive pe pia"a justi"iei civile. În special în litigii contractuale între 
consumatori $i comercian"i, solu"ionarea extrajudiciar# online este considerat# o alternativ# 
potrivit# la sistemul judiciar de stat, costisitor $i lent[37].

A doua schimbare este, din punctul meu de vedere, chiar mai important#. Ea este evolu"ia 
gradual# de la solu"ionarea litigiilor spre evitarea litigiilor. Actorii priva"i prefer# abordarea 
difi cult#"ilor ridicate de globalizare prin înlocuirea recurgerii lor ex post la instan"e (sau la al"i 
furnizori externi de justi"ie) printr-o evitare ex ante a posibilelor litigii. Înc# o dat#, asemenea 
elabor#rii de norme $i execut#rii, în cazul în care dreptul na"ional nu mai este cerut, iar dreptul 
global nu exist#, sunt urm#rite mecanisme alternative pentru ordonarea raportului. Aceste 
mecanisme permit unei p#r"i s# evalueze riscul celeilalte p#r"i, prestabilit, înainte chiar de a 
încheia opera"iunea.

[35] Calliess, „The Future of Commercial Law”, 236.
[36] A se vedea http://resolutioncenter.ebay.com $i, de exemplu, www.modria.com $i www.e-court.nl. Cu privire la 
aceast# evolu"ie, în general: Susskind, The End of Lawyers?, at 217 $i urm.
[37] A se vedea $i recenta propunere a Comisiei Europene pentru un Regulament privind solu"ionarea on-line a litigiilor în 
materie de consum (Regulament privind SOL în materie de consum), COM (2011) 794.
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Nu este surprinz#tor c# re"elele sociale joac# în mod tradi"ional un rol important în acest proces 
alternativ de ordonare. David Charny scria în 1990: „O solu"ie pentru controalele efi cace privind 
reputa"ia este un sistem de transmitere de informa"ii relevante participan"ilor de pe pia"#. 
[…] Executarea colectiv# referitoare la reputa"ie ar trebui s# func"ioneze adecvat […] pe pie"e 
limitate de grupuri reduse, omogene de indivizi care se afl # în contact frecvent $i care împart 
informa"ii relevante. Aceste pie"e sunt, desigur, relativ rare. În schimb, pie"ele mari, întemeiate 
pe titluri de reputa"ie sunt fezabile doar prin intermediul tehnologiei care comunic# în mod 
ieftin informa"ii unor mari grupuri de operatori […]”[38].

Cel mai interesant aspect al acestei perspective este c# ceea ce în 1990 era înc# imposibil a 
devenit posibil în prezent: drept consecin"# a cre$terii internetului, re"elele întemeiate pe 
reputa"ie nu mai trebuie s# recurg# la contacte sociale strânse. 
Necunoscu"i pot recurge adesea la fi abilitatea altor p#r"i prin 
intermediul unor pagini de internet care ofer# informa"ii cu 
privire la conduita lor anterioar#. Altfel spus: încrederea necesar# 
între persoane care nu se cunosc nu este creat# în mod necesar 
prin drept, ci se poate na$te $i prin re"ele de reputa"ie, a c#ror creare este ajutat# de noile 
tehnologii. În schimb, în absen"a unui drept global, cre$terea opera"iunilor din spa"iul electronic 
spore$te nevoia de instrumente de creare a încrederii[39]. Acestea variaz# de la punerea în 
practic# a înregistr#rii numelui de domeniu pân# la solu"ionarea litigiilor prin organisme private 
precum „Internet Corporation for Assigned Names and Numbers” (ICANN) $i la utilizarea de 
coduri $i certifi cate digitale[40] pentru pagini de internet care identifi c# r#u platnicii[41], p#r"i care 
urm#resc mituirea[42] sau p#r"i care nu ac"ioneaz# în conformitate cu coduri privind r#spunderea 
social# a societ#"ilor comerciale[43]. Aceste instrumente mai noi de creare a încrederii urmeaz# 
modalit#"ilor mai tradi"ionale prin care p#r"ile apreciaz# fi abilitatea unei alte p#r"i (str#ine). 
În cazul unor societ#"i comerciale mai mari, fi abilitatea poate fi  apreciat# pe temeiul informa"iilor 
de la organisme de standardizare profesional# (precum ISO), îns# este mai probabil ca o parte 
s# întreprind# ea îns#$i o verifi care privind fi abilitatea printr-o vizit# fi zic#[44] sau prin verifi carea 
paginii de internet a societ#"ii. Consumatorii care cump#r# de la vânz#tori profesioni$ti 
necunoscu"i de pe internet este probabil s# efectueze o c#utare ini"ial# pe internet pentru a 
ob"ine informa"ii cu privire la reputa"ia celeilalte p#r"i sau, în mod alternativ, pot recurge la 
certifi cate de siguran"# emise de c#tre asocia"ii ale vânz#torilor electronici cu am#nuntul[45]. 
[38] D. Charny, Nonlegal Sanctions in Commercial Relationships, în Harvard Law Review, vol. 104, 1990, 373-467, la 373.
[39] Cf. G.K. Hadfi eld, „Delivering Legality on the Internet: Developing Principles for the Private Provision of Commercial 
Law”, în American Law and Economics Review, vol. 6, 2004, 154-184, la 155: „Cum poate exista încredere într-o entitate 
care nu dispune de niciun spa"iu fi zic sau care rezid# în afara jurisdic"iei execut#rii locale a dreptului în scopul protej#rii 
seriilor cardului de credit sau livr#rii de m#rfuri sau servicii de calitate?”
[40] Hadfi eld, „Delivering Legality”, la 156 $i urm.
[41] A se vedea https://creditorwatch.com.au
[42] A se vedea www.ipaidabribe.com
[43] A se vedea www.business-humanrights.org $i www.rankabrand.com
[44] Modul în care se poate realiza aceasta este ilustrat de Dietz, Contract Law, Relational Contracts, and Reputational 
Networks, la 39 $i urm. Într-un interviu cu o societate comercial# german# care studia posibilitatea de a desf#$ura 
activit#"i în România: „Dac# cineva investe$te o anumit# sum# de bani pentru a dezvolta o afacere, el arat# c# va fi  
serios. Aceea$i este situa"ia cu societ#"i din România. De regul#, dup# ce le contactez, ce mai face"i, cât de mul"i angaja"i 
ave"i, 70, ok. Ave"i sediu? «Da». Acesta este motivul pentru care avem un sediu atât de elegant; avem camere video în 
exterior, toate tipurile de re"ele adecvate. Aceasta este o investi"ie de dou# milioane de euro. Dac# am investit atâ"ia 
bani în mediu, aceasta înseamn# c# am capacitatea de a face un lucru atât de bun”.
[45] A se vedea, de exemplu www.thuiswinkel.org olandez# $i www.fevad.com francez#.
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O alt# surs# important# de informa"ii cu privire la fi abilitatea celeilalte p#r"i sunt mecanismele 
de r#spuns online, precum cele care exist# pe eBay, care încurajeaz# cump#r#torii $i vânz#torii 
s# î$i acorde reciproc califi cative[46].

Trebuie subliniat c# nu este nimic nou în privin"a re"elelor de reputa"ie care asigur# o form# 
alternativ# a ordon#rii actorilor priva"i. Economistul Avner Greif a ar#tat în mod conving#tor c# 
originile comer"ului la distan"# rezid# în eforturi de a surmonta problema unei lipse de încredere 
între persoane care se afl # la distan"# una de cealalt#[47]. În absen"a unei ordini juridice func"ionale, 
comercian"ii au încercat întotdeauna s# surmonteze aceast# problem# prin informarea reciproc# 
cu privire la parteneri poten"iali $i prin în"elegeri informale de excludere de la viitoare opera"iuni. 
Dreptul are importan"# extrem# într-o societate politic# sanc"ionat# de for"a organizat#[48], îns#, 
actuala societate globalizat#, fragmentat# teritorial, nu poate fi  califi cat# ca atare.

5. Concluzii: Importan"a „legalit#"ii” f#r# drept

Aceast# contribu"ie a elucidat într-o anumit# m#sur# modul în care rolul dreptului se afl # în 
curs de schimbare, drept consecin"# a globaliz#rii $i progresului tehnic. Ea arat# cum perspectiva 
tradi"ional# a dreptului ca produs de ordini juridice ale diferitelor state na"ionale, fi ecare pretinzând 
jurisdic"ie exclusiv# asupra unui teritoriu determinat, face în mod gradual loc unor tipuri alternative 
de ordonare. Recurgerea ex post la drept pentru a oferi reguli adecvate, executare $i solu"ionare 
a litigiilor este înlocuit# printr-o situa"ie în care actorii evit# cu anticipa"ie cât mai mult posibil 
aplicabilitatea legisla"iei pe care ei nu o consider# potrivit# pentru a guverna raporturile lor. Cred 
c# aceast# evolu"ie înspre realizarea unei „legalit#"i”[49] f#r# drept este mult mai important# în 
în"elegerea dena"ionaliz#rii dreptului decât eforturile concrete ale organiza"iilor europene $i 
suprana"ionale de a crea norme potrivite pentru pia"a european# sau global#. Orice încercare de a 
trasa peisajul nostru juridic contemporan ar trebui s# recunoasc# aceasta.

[46] A se vedea Ch. Dellarocas, „The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback 
Mechanisms”, în Management Science, vol. 49, 2003, 1407-1424.
[47] A. Greif $i al"ii, „The Merchant Gild as a Nexus of Contracts”, The Hoover Institution Working Papers in Economics 
E-90-23, 1990, $i A. Greif, „Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders 
Coalition”, în American Economic Review, vol. 83, 1993, 525-548.
[48] J.Dator, „Communication Technologies and the Futures of Courts and Law”, în Sam Muller $i al"ii (ed.), The Law of the 
Future and the Future of Law, vol. 2 (Torkel Opsahl EPublisher, Oslo, 2012), în curs de apari"ie.
[49] A se vedea Galanter, „Delivering Legality”, 226.


