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Contractul. Situaţii în care părţile nu pot alege legislaţia aplicabilă

a) înlocuirea regulii Lex Loci Contractus cu regula locului cel mai apropriat aflat în
legăturăcu contractul.

Legea ce guverneazăcontractul este cea aleasăde părţile contractului1. Regula generalăa
independenţei părţilor rămâne neschimbat din Vechiul Act2 deoarece, sub imperiul acestuia s-a
considerat căalegerea poate fi expresăsau implicită.

În absenţa alegerii părţilor, potrivit vechi reglementări, legea aplicabilăera legea locului
unde era încheiat contractul (lex loci contractus)3. Aceastăprevedere a fost criticatăpentru
rigiditatea sa. În ultimii ani, locul în care se încheia contractul a devenit din ce în ce mai puţin
legat de obiectul contractului, cu atât mai mult cu cât, multe contracte se încheie acum
electronic. Sub imperiul Vechiului Act, în unele cazuri instanţele de judecată4 au evitat aplicarea
regulii lex loci contractus lărgind sfera de interpretare a noţiunii de alegere implicităa legislaţiei
aplicabile. Interpretarea noţiunii a fost atât de mult extinsăîncât a ajuns săacopere nu doar
alegerile pe care părţile chiar le făceau ci şi alegeri fictive, adicăalegeri pe care părţile nu le-au
făcut efectiv în momentul încheierii contractului dar pe care le-ar fi făcut dacăs-ar fi concentrat
asupra alegerii legislaţiei aplicabile. Deducerea intenţiilor fictive ale părţilor presupunea un
proces nu cu mult diferit de acela al determinării locului cel mai aproape legat de obiectul
contractului. De cele mai multe ori rezultatul era imprevizibil.

Prima parte a acestui articol a fost publicatăîn Revista „Curentul juridic” nr. 1-2/2007.
Executiv Director, „Pro Iure” Foundation of Tîrgu-Mureş.
1 Art. 7.
2 Art. 7 (1).
3 Art. 7 (2).
4 De exemplu, Decizia Curţii Districtuale din Tokyo din 14 mai 1969 (Minshu 20 (5-6), 342), Decizia din 5

decembrie 1988 (Rominshu 39 (6), 658) şi Decizia din 1 octombrie 1997 (Hanrei Times 979,144).



Noul Act înlocuieşte regula lex loci contractus cu regula locului cu cea mai mare
relevanţăpentru obiectul contractului5. Schimbarea a determinat o flexibilitate şi astfel instanţele
de judecatăvor putea aplica cu mai multăuşurinţăregula autonomiei părţilor cazurilor specifice,
fie căalegerea legislaţiei aplicabile a fost efectivăsau implicită. O excepţie de la aceastăregulăo
reprezintăcontractele de consum pentru care domiciliul consumatorului reprezintăfactorul
determinând în cazul în care părţile nu au ales de la bun început legislaţia aplicabilă6.

b) principiul execuţiei efective

Locul cel mai strâns legat de obiectul contractului este prezumat a fi locul în care partea
va executa efectiv obligaţiile contractuale, deci locul rezidenţei obişnuite7. Dacăpartea are un loc
de desfăşurare a afacerilor ce are relevanţăpentru executarea contractului, acel loc este prezumat
a fi cel mai strâns legat de obiectul contractului8. Dacăacea parte are mai multe punct de lucru
relevante şi acestea sunt situate în mai multe jurisdicţii, sediul principal este prezumat a fi cel
mai strâns legat9.

Aceste prezumţii sunt relative10. Astfel, dacălocul cel mai strâns legat de obiectul
contractului este altundeva în lumina tuturor circumstanţelor cazului, prezumţia este înlocuită.
Cu privire la pragurile ce pot fi atinse nu existănici o indicaţie11.

Introducerea acestui principiu va alinia dreptul japonez cu alte sisteme de drept străine, în
special cu cele aparţinând statelor semnatare ale Convenţiei de la Roma. Declaraţia ministerială
făcutăîn faţa Comitetului pentru Afaceri Judiciare al Camerei Consilierilor a confirmat cănu se
intenţioneazăcrearea vreunei diferenţe faţăde principiul echivalent conţinut de Convenţia de la
Roma şi căexecuţia caracteristicăeste de obicei obligaţia ce trebuie plătită12 , cu toate căacest
aspect nu este statuat expres în Act. Pe cale de consecinţăacest principiu este în beneficiul
comercianţilor care vor putea încheia o serie de contracte sub imperiul unei singure legislaţii,
legislaţia locului unde ei îşi desfăşoarăactivitatea. Pe parcursul dezbaterilor din Comitet s-a pus
problema dacăeste indicatăfolosirea unei terminologii atât de tehnice precum „execuţie
efectivă” cu care populaţia nu era familiarizată13. Au existat şi alte argumente împotriva acestui
principiu. Astfel, de multe ori nu este clar care execuţie este efectivă, de exemplu, în cazul
contractelor de împrumut sau a unor contracte complexe. De asemenea, de multe ori aplicare
acestui principiu a produs efecte contrare concepţiei general acceptate. Într-un contract de
fabricare a unui echipament original, de exemplu, sediul furnizorului este prezumat a fi cel mai
strâns legat de obiectul contractului potrivit acestui principiu, însăconcepţia general acceptatăîn
privinţa legislaţiei aplicabile este acea călocul cel mai strâns legat de obiectul contractului este
locul unde se aflăcumpărătorul, loc care este, de fapt şi piaţa de desfacere a produsului. De
asemenea, într-un contract de garanţie, rezidenţa obişnuităa celui ce oferăgaranţia este relevant
potrivit principiului în discuţie, în timp ce băncile vor considera relevant sediul filialei băncii,
deci a creditorului. Cei care au redactat propunerile erau conştienţi de aceste probleme dar au
ales sănu le ia în considerare14. Dificultăţile scoase în evidenţăde argumentaţia de mai sus nu
împiedicăoperabilitatea Noului Act.

5 Art. 8 (1).
6 Art. 11 (2).
7 Art. 8 (2).
8 Art. 8 (2).
9 Art. 8 (2).
10 Art. 4 al Propunerii de la Roma I care renunţăla aceste prezumţii şi instituie reguli ce nu pot fi

modificate.
11 Regula privind repararea prejudiciului va fi explicatămai jos.
12 Minutele şedinţelor Comitetului pentru Afaceri Judiciare al Camerei Consilierilor din 18 aprilie 2006

(Aceste minute sunt în limba japoneză).
13 Ibid.
14 Nota explicativă34.



În primul rând, în situaţia în care contractul este de asemenea naturăîncât nu este clar
care execuţie este efectivă, prezumţia nu opereazălăsând la latitudinea instanţelor de judecată
alegerea locului cel mai strâns legat de obiectul contractului în funcţie de circumstanţele fiecărui
caz în parte. În al doilea rând, dacălocul cel mai strâns legat de obiectul contractului este
altundeva, prezumţia este înlocuită.

Cei care au redactat propunerile s-au gândit, la un moment dat, săcreeze o listăcare să
conţinăanumite tipuri de contracte (de exemplu, contractele de vânzare-cumpărare), şi să
menţioneze expres pentru fiecare din acestea care este locul prezumat a fi cel mai strâns legat de
obiectul contractului sub imperiul principiului execuţiei efective. Acest lucru ar fi clarificat
aplicarea principiului dar a existat teama căse vor naşte dispute cu privire la clasificarea
contractelor15, renunţându-se astfel la crearea unor asemenea anexe16.

Când partea care este chematăse efectueze execuţia caracteristicăare mai multe puncte
de lucru relevante pentru obiectului contractului, locul principal de desfăşurare a activităţii sale
este ales ca factor prezumat de conexitate. Aceasta datorităfaptului căfactorul de conexitate
prezumat trebuie săfie uşor de identificat pentru căaltfel prezumţia ar fi inutilă17.

Existădouăexcepţii de la regulile privind prezumţia, excepţii bazate pe execuţia
caracteristică. În primul rând, în cazul în care obiect al contractului este un bun imobil, locul
unde se aflăbunul este prezumat a fi cel mai strâns legat18. În aceastăcategorie sunt incluse
contractele reale ce au ca obiect vânzarea - cumpărarea, închirierea, uzufructul etc. În al doilea
rând, în cazul în care este vorba de un contract de muncă, locul unde se presteazămunca este
prezumat a fi cel mai strâns legat de obiectul contractului19.

Schimbarea legislaţiei aplicabile de către părţi

O nouăprevedere a fost introdusă20 care săreglementeze posibilitatea părţilor de a
schimba legislaţia aplicabilăcontractului. Nici un contract nu poate exista într-un vid legislativ,
astfel orice contract este guvernat de o anumitălegislaţie fie căpărţile au inserat dispoziţii
exprese în acest sens sau nu. În situaţia în care, la încheierea contractului părţile nu au ales
expres o anumitălegislaţie care săguverneze contractul sar înţeleg săo facămai târziu, această
operaţie este consideratăa fi o schimbare a legislaţiei ce guverneazăcontractul prin voinţa
părţilor.

Din moment ce, raţionamentul ce se aflăla baza posibilităţi părţilor de a face astfel de
modificări se găseşte în autonomia părţilor, este evident căpărţile pot conferii acestei schimbări
efecte retroactive sau numai pentru viitor în conformitate cu dorinţa lor21.

Ca şi excepţie, prin schimbarea legislaţiei nu se poate aduce atingere condiţiilor de
validitate formalăa contractului22. Deoarece, aceste condiţii depind de manifestarea exterioarăa
contractului la momentul încheierii lui, ele trebuie explicit determinate în acel moment23.

Părţile care schimbălegislaţia ce guverneazăcontractul nu pot invoca aceastăschimbare
faţăde terţi dacăaceasta ar crea un prejudiciu intereselor terţilor24. Astfel, în situaţiile în care
contractul este în beneficiul terţilor, drepturile acestora nu vor fi afectate de schimbare. În mod
similar, acolo unde legea ce guverneazăo datorie este schimbată, schimbarea nu poate fi
invocatăîmpotriva girantului datoriei dacăacest lucru ar slăbi poziţia sa.

15 Ibidem 35.
16 A se vedea art. 4 (1) al Propunerii de la Roma I, supra care conţine anexe pentru diferite categorii de

contracte.
17 Ibid.
18 Art. 8 (3).
19 Art. 12 (3).
20 Art. 9.
21 A se vedea Nota Explicativănr. 38.
22 Art. 10 (1).
23 Nota Explicativănr. 38.
24 Art. 9.



Contractele de consum

Vechiul act nu conţinea reglementări cu privire la alegerea legislaţiei aplicabile în cazul
contractelor de consum. Acest lucru nu însemna, însă, căconsumatorii se aflau la dispoziţia
dorinţelor furnizorilor din moment ce legea ce guverna contractul putea fi lăsatădeoparte în
situaţia în care ar fi rezultat o încălcare a ordinii publice din Japonia25. Exista, de asemenea, un
consens general cu privire la regulile obligatorii privind protecţia consumatorilor din dreptul
japonez, precum legea forum, reguli aplicabile indiferent de legea aplicabilăsau de faptul dacă
consumatorul solicita sau nu aplicarea acestora. Japonia are o norme legale speciale privind
protecţia consumatorului, cum sunt cele cuprinse în Shohisha Keiyaku Ho (Actul Contractelor de
Consum 2002), care permit consumatorului săanuleze contractele în anumite circumstanţe şi
invalideazăclauzele din aceste contracte care aduc atingere intereselor consumatorilor, ca de
exemplu clauzele liberatorii. Nu este clar, însă, care din aceste clauze au efect imperativ.

Fărăa aduce atingere dispoziţiilor pre-existente privind protecţia consumatorilor26, Noul
Act a introdus reguli speciale cu privire la contractele de consum. Noul Act defineşte contractul
de consum ca fiind acel contract încheiat între o persoanăjuridicăşi un consumator persoană
fizică27. Definiţia a fost preluatădin Actul Contractelor de Consum 2000 şi se bazeazăpe
noţiunea cănevoia de protecţie a consumatorului derivădin diferenţa între părţile contractului,
mai ales din punct de vedere al cantităţii de informaţii deţinute şi al tehnicilor de negociere pe
care le deţin. Contractele de muncănu intrăsub incidenţa acestei definiţii28, ele reprezentând
obiect al unor reglementării distincte29, ce vor fi analizate mai jos.

Potrivit Noului Act, în aceastămaterie existătrei situaţii cu privire la alegerea legislaţiei
ce guverneazăcontractele de consum.

În prima situaţie, în cazul în care părţile au ales legislaţia ce guverneazăcontractul, dacă
consumatorul îşi exprimădorinţa de a obţine aplicabilitatea unor reguli imperative ce guvernează
locul său de domiciliu, reguli ce privesc formarea sau efectele contractului, aceste reguli vor fi
aplicabile pe lângăcele ale legislaţiei alese săguverneze contractul30. Consumatorii pot invoca
asemenea reguli în orice moment, pe parcursul procedurii judiciare sau în afara acesteia. Spre
deosebire de reglementările similare din alte sisteme de drept aceste reguli nu pot fi invocate din
oficiu de către instanţele de judecată. Consumatorii ce doresc săbeneficieze de efectul unor
asemenea reguli imperative trebuie săle invoce ei înşişi. Astfel, instanţa este chematăsă
compare reglementările din cele douăsisteme de drept pentru a vedea care dintre ele este în
beneficiul consumatorului. Analizând unele reglementări europene în materie potrivit cărora
asemenea dispoziţii pot fi invocate din oficiu31, s-a considerat căo asemenea comparaţie s-ar
dovedi dificilăşi ar putea prelungi procedurile, rezultat ce ar fi contrar scopului iniţial de
protecţie a consumatorului32. Pe de altăparte, existăîngrijorarea căconsumatorul nu va reuşi să-
şi protejeze interesul deoarece nu ar poseda cunoştinţe aprofundate a legislaţiei aplicabile la locul
său de reşedinţă. Aceastăîngrijorare nu este nerealistădeoarece, în faţa instanţelor de judecată
japoneze părţile pot alege săfie reprezentate de un avocat sau se pot reprezenta singure. Chiar şi
atunci, sub imperiul Noului Act, instanţele nu trebuie săaplice din oficiu regulile imperative
favorabile consumatorului. Dar, instanţele japoneze au puterea şi obligaţia de a solicita părţilor
săprezinte clarificări ale declaraţiilor lor şi noi dovezi cu privire la probleme ridicate în fapt şi în

25 Art. 33 din Vechiul Act.
26 Dispoziţia privind ordinea publicăeste conţinutăacum de art. 43.
27 Art. 11 (1).
28 Art. 11 (1).
29 Art. 12.
30 Art. 11 (1).
31 Potrivit art. 5 (2) al Convenţiei de la Roma. Art. 5 (1) al Propuneri de la Roma I, supra, abandonează

regula privind compararea şi prevede, în schimb, simpla aplicare a legislaţiei de la reşedinţa consumatorului.
32 Minutele şedinţelor Comitetului de Afaceri Judiciare al Camerei Consilierilor din 18 aprilie 2006, 11.



drept în speţa dedusăjudecăţii33 . Este discutabil dacăaceastăobligaţie a instanţelor presupune şi
atenţionarea consumatorului asupra posibilelor drepturi conferite de legislaţia în vigoare la locul
lor de reşedinţă. În acest sens s-a pronunţat Baroul Japonez considerând că, consumatorul trebuie
săpledeze legislaţia cea mai favorabilă34.

În a doua situaţie, în cazul în care părţile nu ales legea ce urma săguverneze contractul,
formarea şi efectele acestuia sunt guvernate de legea de la reşedinţa consumatorului35. Este o
derogare de la regulile stabilite în art. 8, potrivit cărora legea ce guverneazăactul atunci când nu
existăo alegere a părţilor este legea locului cel mai strâns legat de obiectul contractului, care se
prezumăa fi sediul părţii care executăobligaţiile caracteristice. Dacăregulile generale s-ar aplica
în aceastăsituaţie, legea ce ar guverna contractul de consum ar fi cea de la locul unde îşi are
sediul furnizorul. Spre deosebire de regulile speciale ce guverneazăcontractul de muncă, ce vor
fi analizate ulterior, aceste reglementării stabilesc exact care este legea ce guverneazăcontractul
decât săstabileascăo simplăprezumţie. Aceasta datorităfaptului că, reşedinţa obişnuităa
consumatorului nu este în mod necesar loc aflat în cea mai strânsălegăturăcu obiectul
contractului ci este locul în care opereazălegislaţia sub care consumatorul se aşteaptăsăfie
protejat în mod normal36. Trebuie de asemenea săse ţinăcont că, spre deosebire de situaţia în
care părţile au ales legea ce guverneazăcontractul, consumatorul nu este obligat săinvoce
anumite reguli imperative din legislaţia locului unde îşi are reşedinţa obişnuitădeoarece, atât
regulile imperative cât şi celelalte reguli se vor aplica automat. Acest lucru se datoreazăfaptului
căpărţile ce intrăsub incidenţa prevederilor acestei reguli nu au ales legea ce urma săguverneze
contractul încheiat de ele37.

Cea de-a treia situaţie specialăse referăla forma de valabilitate a contractelor de consum.
În multe sisteme juridice, protecţia consumatorilor se bazeazăpe reglementarea condiţiilor de
formăa contractelor de consum. Pentru a reliefa importanţa acestor condiţii, aceastăa treia
regulăa fost divizatăşi detailatăîn trei sub reguli:

În primul rând, atunci când părţile au specificat călegea ce va guverna formarea
contractului este alta decât cea de la locul unde îşi are consumatorul reşedinţa obişnuită, dacă
acesta din urmăîşi exprimădorinţa de a obţine aplicarea unor reguli imperative particulare ce ţin
de forma contractului, aceste reguli vor înlocui cele alese iniţial38. Aceastăsub-regulăreprezintă
o derogare de la regula generală39 potrivit căreia un contract este valabil încheiat din punct de
vedere al formei dacărespectăcondiţiile cerute de legea ce guverneazăcontractul sau de legea
locului unde este încheiat.

În al doilea rând, atunci când părţile au ales ca legea ce va guverna contractul săfie legea
de la locul unde consumatorul îşi are reşedinţa obişnuită, dacăacesta îşi exprima dorinţa ca
aceastălege săse aplice exclusiv cu privire la condiţiile de formă, aceasta se va aplica exclusiv40.

În al treilea rând, atunci când părţile nu au făcut o alegere efectivăcondiţiile de formăvor
fi guvernate de legea de la locul obişnuit de afaceri a consumatorului41. Aceste douăsub-reguli
reprezintăderogări de la regulile generale42 potrivit cărora un contract este valabil încheiat din
punct de vedere al formei dacărespectăcondiţiile cerute de legislaţia de la locul unde acesta se
încheie.

33 Aceastăatribuţie este reglementatăîn art. 149 (1) din Codul de procedurăCivilă. Datoria este considerată
a fi implicită.

34 Minutele şedinţelor Comitetului de Afaceri Judiciare al Camerei Consilierilor din 18 aprilie 2006, 12.
35 Art. 11 (2).
36 Nota Explicativănr. 43.
37 Ibid.
38 Art. 11 (3).
39 Art 10 (1), (2), (4).
40 Art. 11 (4).
41 Art. 11 (5).
42 Art 10 (2), (4).



Din moment ce aceste trei reguli pot săfuncţioneze împotriva furnizorului, s-au făcut
reglementări elaborate43 ce detaileazăpatru situaţii care fac excepţie de la aplicarea acestor
reguli44 . Primele douăsituaţii privesc aşa-numitul „consumator activ” şi se nasc atunci când
consumatorul are reşedinţa obişnuităîn alt stat decât locul principal de desfăşurare a activităţii
furnizorului ce se aflăîn strânsălegăturăcu obiectul contractului. În acest caz, regulile speciale
nu se aplică, în primul rând dacăconsumatorul s-a deplasat în ţara furnizorului pentru a încheia
contractul, exceptând situaţia în care acesta a fost invitat de către furnizor săvinăîn acel stat
pentru a încheia contractul45. În al doilea rând, în aceleaşi caz, regulile speciale nu se aplicădacă
consumatorul a primit sau va primi prestarea tuturor obligaţiilor contractuale în ţara furnizorului,
cu excepţia cazului în care consumatorul a fost invitat de către furnizor săprimeascăprestarea
obligaţiilor în ţara de origine a furnizorului46. Cea de-a treia situaţie se referăla cazul în care
furnizorul nu cunoştea în momentul încheierii contractului locul reşedinţei obişnuite a
consumatorului şi avea motive temeinice pentru a nu cunoaşte acest aspect47. Cea de-a patra
situaţie priveşte cazul în care furnizorul, la momentul încheierii contractului a confundat
consumatorul cu un neconsumator şi a avut motive temeinice pentru eroarea sa48 .

Într-o anumităetapăa procesului de modificare s-a folosit termenul de „a induce” în locul
termenului de „a invita” pentru a descrie excepţiile de la primele douăsituaţii49 semnificaţia
acestui termen fiind subiect de dezbatere. Termenul s-ar fi putut referii doar la situaţiile în care:
a) consumatorul era incitat săparticipe la un tur organizat de furnizor; b) consumatorul ar fi fost
incitat individual prin intermediul e-mail-ului, telefonului; c) consumatorul ar fi fost incitat de
reclamele din ţara de origine a furnizorului sau d) consumatorul ar fi fost incitat de reclamele on-
line ale furnizorului ce nu aveau ca target specific ţara de origine a consumatorului50. Datorită
folosirii termenului de „a invita” situaţiile c) şi d) nu mai sunt acoperite. În acest sens este şi
declaraţia ministerială făcută în faţa Comitetului pentru Afaceri Judiciare a Camerei
Consilierilor51.

Cu privire la cea de-a treia situaţie, aceeaşi declaraţie ministerialăcăfurnizorul, de
obicei, nu cunoaşte reşedinţa uzualăa consumatorului în cazul în care acesta din urmăintrăîntr-
un magazin pentru a face anumite cumpărături. Declaraţia continuă afirmând că, dacă
consumatorul face o declaraţie falsăcu privire la reşedinţa sa obişnuită, se va considera că
proprietarul magazinului are motive temeinice pentru a nu cunoaşte adevărata reşedinţăobişnuită
a consumatorului. Acesta este exemplul tipic pentru a treia situaţie52, fapt ce ne conduce la
concluzia că, pentru ca furnizorul săaibămotive temeinice este necesar ca consumatorul săaibă
o anumităconduităspecifică. Dacăaceastăinterpretare este adoptatăde instanţele de judecată,
cea de-a treia situaţie devine mai limitativădecât ar părea la prima vedere. Aceeaşi declaraţie
ministerialăafirmăcăcea de-a patra situaţie este mai posibilădecât cea de-a treia dând drept
exemplu consumatorul care achiziţioneazăo cantitate mare de bunuri în mod regulat, folosind
cecurile drept metodăde plată53.

43 Art. 11 (6).
44 Propunerea de la Roma I delimiteazăsituaţiile în care sunt aplicabile regulile speciale privind contractele

de consum (al doilea paragraf al art. 5 (2)) înainte de a înşira situaţiile excluse (Art. 5 (3)). Noul Act al Japoniei
prezintădoar situaţiile excluse. Datorităacestei diferenţe în abordare nu se poate face o comparare clarăa scopului
aplicării.

45 Sub-paragraful (i). Propunerea de la Roma I nu conţine o asemenea dispoziţie.
46 Sub-paragraful (ii). Dispoziţia se regăseşte în art. 5 (3) (a) al Propunerii de la Roma I dar scopul său este

diferit.
47 Sub-paragraful (iii). Dispoziţia corespunzătoare se găseşte în ultimul sub-paragraf al celui de-al doilea

paragraf al art. 5 (2) al Propunerii de la Roma I dar formularea sa este diferită.
48 Sub-paragraful (iv). Propunerea de la Roma I nu conţine o asemenea dispoziţie.
49 Propunerea din 22 martie 2005 (http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI57/refer01.html).
50 Nota Explicativănr. 45.
51 Minutele şedinţelor Comitetului de Afaceri Judiciare al Camerei Consilierilor din 18 aprilie 2006, 9.
52 Ibid.
53 Ibid.



Regulile speciale introduse în Noul Act vor oferii o protecţie sporităconsumatorilor. Cu
toate acestea, aşa cum reiese din prezentarea de mai sus, vor complica extrem de mult aplicarea
normelor privind contractele de consum sub imperiul Vechiului Act nu a existat nici un caz
practic având ca obiect contractele de consum în care săse punăproblema legislaţiei aplicabile
care săridice discuţii în faţa instanţelor de judecată. În viitor însăaceste reglementării complexe
vor suscita dezbateri aprinse.

Contractul de muncă

Vechiul Act nu conţinea prevederi speciale care săreglementeze contractul de muncă. La
fel ca în cazul contractului de consum existau, însă, mijloace de protejare a părţii mai slabe,
adicăa angajatului. Astfel, dispoziţiile privind ordinea publică54 puteau fi luate în considerare
pentru a exclude aplicarea legislaţiei străine, regulile imperative ale forumului considerându-se a
fi aplicabile. Au existat situaţii în care s-a avut drept bazăaceste mijloace de protecţie a
angajatului55. Fărăa aduce atingere vechilor reglementări56, Noul Act a introdus prevederi
speciale în materia contractelor de muncă.

Cu toate căNoul Act nu conţine o definiţie a contractelor de muncă, aceasta s-a formulat
pe parcursul procesului de amendare57. Astfel, contractele de muncăsunt acele contracte în care
o parte (angajat), presteazăo muncăpentru o altăparte (angajator) în schimbul unei remuneraţii
şi sub supervizarea angajatorului.

Prima regulăspecialăse referăla cazurile în care părţile au ales legislaţia ce guvernează
formarea şi efectele contractului de muncă. În aceastăsituaţie dacăangajatul îşi exprimăintenţia
faţăde angajator de a obţine aplicarea unor norme imperative ce guverneazălocul său de
domiciliu, reguli ce privesc formarea sau efectele contractului, aceste reguli vor fi aplicabile pe
lângăcele ale legislaţiei alese săguverneze contractul58. La fel ca la regulile privitoare la
contractul de consum, dispoziţiile imperative nu se aplicădin oficiu de către instanţă, ele
aplicându-se doar dacăsunt invocate de partea mai slabă, adicăde angajat59. Locul prezumat a fi
în cea mai strânsălegăturăcu obiectul contractului este cel unde munca trebuie prestatăpotrivit
contractului iar dacăun asemenea loc nu poate fi identificat, locul în care se aflăsediul
angajatorului prin care s-a făcut angajarea60. Spre deosebire de prevederile Convenţiei de la
Roma61, munca nu trebuie desfăşuratăobişnuit în locul prevăzut în contract dar, probabil că

54 Art. 33 al Vechiului Act.
55 De exemplu, Decizia din 26 aprilie 1965 a Curţii Districtuale din Tokyio (Hanrei Times 178, 172; pentru

o traducere în englezăa acesteia a se vedea (1966) 10 Japanese Annual of Private International Law 189). În acest
caz s-a încheiat un contract de muncăîn California între o companie încorporatăîn California şi un cetăţean
american. S-a constat căpărţile au ales în mod implicit legea californianăca legea ce guverneazăcontractul dar
validitatea unei preaviz de concediere s-a considerat căeste supusălegislaţiei japoneze. Motivele aduse de instanţa
de judecatăcămunca s-a desfăşurat în Japonia şi călegislaţia muncii, ce ţine de dreptul public, are efect teritorial.
Nu este clar dacăinstanţa a aplicat în acest caz normele privind ordinea publică, prevederile speciale ale legii
forumului sau pe amândouă. Într-un alt caz prin Decizia din 14 mai 1969, supra, un astfel de preaviz a fost
considerat valabil sub legea ce guverna contractul care era legea americanăşi cea a statului New York. Instanţa a
considerat că, cu toate cămunca s-a desfăşurat în Japonia, condiţiile de concediere prevăzute de legea japonezăerau
mai stricte, dar nu a aplicat legea ordinii publice deoarece a considerat că, în speţă, angajatul nu era un lucrător tipic
japonez. Instanţa a considerat că, un lucrător tipic japonez ar fi defavorizat prin concediere, el neavând posibilitatea
de a-şi găsi cu uşurinţăun alt loc de muncăîn aceleaşi condiţii sau în condiţii mai bune, datorităpractici încetăţenite
în acest stat de promovare pe baza vechimii şi a angajării pe viaţă. În speţa dedusăjudecăţii angajatul era cetăţean
american care a deţinut şi alte locuri de muncăînainte de acesta.

56 Dispoziţiile privind ordinea publicăsunt incluse acum în art. 43.
57 A se vedea, de exemplu Propunerea din 22 martie 2005, supra.
58 Art. 12 (1).
59 Art. 6 (1) al Propunerii de la Roma prevede aplicarea din oficiu.
60 Art 12 (2).
61 Art. 6 (2) (a) dezvoltăsituaţiile în care se considerăcămunca nu se desfăşoarăperiodic la locul prevăzut

în contract.



aceastădiferenţăeste doar una ce ţine de traducere. Deoarece existădiferite tipuri de contracte
de muncă, dovada contrarie se poate face în funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte.

Atunci când părţile nu au ales legea care va guverna contractul lor de muncă, acesta va fi
guvernat de legea locului cel mai strâns legat de locul contractului62 potrivit regulilor prezentate
mai sus. Acesta este prezumat a fi locul unde trebuie prestatămunca potrivit dispoziţiilor
contractuale63. Dacăacest loc nu poate fi identificat, se prezumăa fi locul în care se aflăsediul
angajatorului prin care s-a făcut angajarea64. Aceasta este o deviere de la regula generală65,
examinatămai sus, care foloseşte noţiunea de „execuţie efectivă” şi care dacăar fi aplicabilă
unui contract de muncăar indica locul reşedinţei obişnuite a angajatului.

Aşa cum am menţionat mai devreme, potrivit dispoziţiilor Noului Act problema alegerii
implicite de către părţi a legislaţiei aplicabile trebuie limitatăla cazuri determinate. Cazurile, sub
incidenţa Vechiului Act în care instanţele trebuiau sădetermine care este de fapt alegerea
părţilor, sub imperiul Noului Act devin mult mai clare. Astfel, de exemplu, într-un caz66 decis
sub vechea reglementare, o companie americanăcu sediul în New Jersey a încheiat un contract
de muncăîn New York cu un cetăţean american. Cu toate călocul în care se desfăşura munca era
Japonia, curtea a concluzionat căpărţile au înţeles săaleagălegea federalăamericanăşi legea
statului New York ca aplicabile contractului încheiat de ele având ca bazăfaptul căangajatul
fusese angajat ca şi manager general al filialei din Japonia fiind astfel reprezentant al companiei,
salariul lui urmând a fi plătit, în parte, la New York în dolari. Potrivit Noului Act, în această
situaţie nu s-ar mai ţine cont de alegerea prezumatăa părţilor, luându-se în considerare legislaţia
locului cel mai strâns legat de obiectul contractului, acesta fiind locul unde se desfăşoarămunca.
Într-un alt caz67 , o companie de transport germanăa angajat stewardeze japoneze. Curtea a decis
căintenţia presupusăa părţilor a fost de a alege legislaţia germanăca legislaţie ce guvernează
contractul de muncăpe motiv căacestea au fost angajate prin filiala germanăa firmei. Curtea a
notat că, din moment ce, acestea tranzitau în zbor mai multe ţări în timp ce-şi efectuau munca, nu
putea fi localizat un singur loc de desfăşurare a munci, presupunându-se astfel, în baza
circumstanţelor cauzale, călocul de muncăeste Germania. În cazul în care aceastăprezumţie nu
ar fi răsturnatăaducându-se dovezi a unei conexiuni cu Japonia, instanţele de judecatăar da
aceeaşi decizie şi potrivit noii reglementări.

Spre deosebire de contractele de consum, Noul Act nu a introdus prevederi speciale cu
privire la condiţiile de valabilitate formale ale contractelor de muncă. Prin urmare, în
concordanţăcu normele generale privind alegerea legislaţiei aplicabile pentru contracte68, un
contract de muncăeste valabil încheiat din punct de vedere al formei dacăîndeplineşte condiţiile
cerute de legea aleasăsă-l guverneze sau de legea locului unde acesta este încheiat. Dacăs-ar fi
creat o regulăspecialăpentru aceste contracte, ca în cazul contractelor de consum, un contract
încheiat cu respectarea cerinţelor de formăcerute de legea locului unde acesta se încheie ar fi
fost, cel mai probabil, invalid. A existat teama căun asemenea rezultat ar fi fost în detrimentul
angajatului69.

62 Art. 8 (1).
63 Art. 12 (3).
64 Art. 12 (2), (3).
65 Art. 8 (2).
66 Decizia Curţii Districtuale din Tokyo din 14 mai 1969, supra.
67 Decizia Curţii Districtuale din Tokyo din 1 octombrie, supra.
68 Art 10 va fi examinat mai jos.
69 Nota Explicativănr. 48.


