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Rezumat: Rule of reason şi Per se reprezintă două standarde utilizate în dreptul 
Statelor Unite ale Americii pentru a stabili dacă o practică sau comportament 
produce o afectare a libertăţii comerţului. Deşi prin utilizarea celor două principii se 
urmăreşte acelaşi scop, analizarea practicii în cauză se realizează din perspective 
diferite. Prezentul articol va analiza comparativ cele două standarde, cu scopul de a 
reliefa avantajele şi dezavantajele fiecăruia.  
Cuvinte-cheie: antitrust; practică anticoncurenţială; partajarea pieţei; rule of reason; 
per se; fuziune. 
 
Abstract: Rule of reason and Per se are two standards used in US law to determine 
whether a practice or behavior is detrimental to the freedom of trade. Although the 
same purpose is pursued by using the two principles, the analysis of the practice in 
question is carried out from different perspectives. This article will compare the two 
standards in order to highlight the advantages and disadvantages of each.  
Keywords: antitrust; anti-competitive practice; market sharing; rule of reason; per 
se; merger. 
 
Consideraţii introductive 

În acest studiu vom analiza principiile: Rule of reason şi Per se, 
evidenţiind aspectele comune, diferenţele esenţiale, precum şi implicațiile 
aplicării acestor două principii asupra practicii judiciare. În mod tradiţional 
se consideră2 că apariţia principiului rule of reason este rezultatul adoptării 
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Legii Sherman, deşi, în realitate este o creaţie a instanţelor engleze de 
common law. Principiul rule of reason reprezintă un standard acceptat 
utilizat pentru a determina dacă o anumită practică încalcă dispoziţiile 
cuprinse în secţiunea 1 a Legii Sherman. Principiul Per se a fost adoptat 
pentru a desemna anumite comportamente şi practici ca fiind nerezonabile şi 
anticoncurenţiale în contradicţie cu dispoziţiile Legii Sherman, evitându-se 
astfel realizarea unor analize suplimentare care presupun costuri economice 
ridicate.  

 
Principiul Rule of reason 

Principiul rule of reason este un standard utilizat pentru a stabili 
dacă o practică suspectată că încalcă dispoziţiile secţiunii 1 din Legea 
Sherman produce o restricţionare a comerţului. Este de notorietate faptul că 
acest principiu a fost adoptat sub influenţa3 Şcolii de la Chicago, care era 
promotoarea4unui curent de opinie potrivit cu care o înţelegere nu afectează 
libertatea comerţului în măsura în care efectele favorabile concurenţei 
predomină în raport cu efectele anticoncurenţiale. Încercarea de conturare a 
principiului rule of reason a fost făcută de judecătorul White în cauza5 Trans 
Missouri Freight, care a susţinut că interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
cuprinse în secţiunea 1 a Legii Sherman trebuie realizată6într-o manieră 
rezonabilă.  

Astfel, în evaluarea înţelegerii în cauză elementul decisiv nu a fost 
inexistenţa restricţionării comerţului, ci faptul că această afectare a avut un 
caracter rezonabil. Principiul rule of reason a fost adoptat şi utilizat de 
Curtea Supremă a S. U. A. în cauza7 Standard Oil şi ulterior în cauza 
American Tobacco8. Analizând conţinutul deciziei pronunţate în cauza 
Standard Oil observăm, pe de o parte, faptul că nu există niciun fel de 
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precizări referitoare la conţinutul concret al principiului rule of reason, iar pe 
de altă parte, că se face apel la concepte cum9ar fi intenţia şi scopul de a 
exclude pe alţii de la competiţia pe piaţa în cauză, precum şi obiectivul de a-
şi extinde puterea pe piaţa industriei petrolului. Aspectul comun al acestor 
decizii este faptul că instanţa învestită cu soluţionarea cauzei precizează că 
atunci când se face evaluarea unui acord sau practici suspectată că afectează 
libertatea comerţului, este necesară o abordare10 echilibrată11 a tuturor 
aspectelor privitoare la cauză, atât cele favorabile competiţiei, cât şi cele care 
afectează comerţul.  

Potrivit acestei reguli, instanţa sesizată va examina toate 
circumstanţele în care se realizează operaţiunea în cauză pentru a putea 
determina şi a se pronunţa în mod corect asupra legalităţii sau ilegalității 
tranzacţiei12. Răspunsul la întrebarea dacă o practică/un comportament sunt 
ilegale se poate da în conformitate cu principiul rule of reason doar după o 
analiză detaliată a efectelor generate, atât cele care restricţionează 
competiţia, cât şi cele favorabile acesteia.  

În măsura în care efectele defavorabile desfăşurării libere a 
comerţului sunt preponderente în raport cu cele favorabile, respectivul 
acord/practică poate fi declarat ilegal. Analizând deciziile instanţei supreme 
federale, trebuie să observăm că, deşi trusturile au fost considerate ilegale şi 
sancţionate în consecinţă, operaţiunile prin intermediul cărora s-au constituit 
acestea, cum ar fi preluările ostile sau promovarea unei politici de preţuri 
agresive nu au fost considerate ilegale în sine şi nu au fost sancţionate.  

Judecătorul care a pronunţat decizia în cauza13Standard Oil şi-a 
motivat soluţia în sensul că politica de preţuri promovată de pârâtă şi 
acţiunile de limitare excesivă a concurenţei reprezintă o situaţie care 
afectează interesul public. Putem considera că opinia judecătorului White, 
din conţinutul deciziei pronunţate în cauza Standard Oil, reprezintă punctul 
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de plecare al interpretării moderne a Legii Sherman. Deşi principiul rule of 
reason a fost utilizat14 şi anterior consacrării sale exprese prin decizia 
pronunţată în cauza Standard Oil, acesta a fost momentul reţinut ca punct de 
plecare al aplicării acestui principiu în analiza legalităţii acordurilor şi 
practicilor cu potenţial anticoncurenţial.  

În cauza Copperweld, Curtea descrie principiul15 rule of reason ca 
un proces de evaluare a puterii de piaţă şi a structurii pieţei pentru a 
determina16efectul de restricţionare al competiţiei. În cauza Discon Inc. v. 
Nynex Corp, Curtea Supremă a decis că achiziţia unui furnizor de pe piaţa 
relevantă nu poate justifica interzicerea operaţiunii, în baza regulii per se. În 
măsura în care reclamantul dovedeşte că această tranzacţie ar induce17efecte 
restrictive asupra desfăşurării libere a comerţului pe piaţa în cauză se poate 
dispune interzicerea ei. Constatând că reclamanta nu a putut dovedi o 
diminuare a concurenţei, ce ar fi indus o creştere a preţurilor şi astfel nu s-a 
produs o încălcare a dispoziţiile cuprinse în secţiunea 1 a Legii Sherman, 
Curtea a respins acţiunea introdusă de compania Discon Inc.  

În consecinţă, putem concluziona, ţinând seama de deciziile 
pronunţate în cauzele citate mai sus, că în ipoteza în care se utilizează 
principiul rule of reason pentru a determina dacă un acord este 
anticoncurenţial, trebuie analizate foarte detaliat acordul în cauză, efectele 
pro, respectiv anticoncurenţiale, precum şi situaţia anterioară, respectiv 
ulterioară realizării acordului incriminat.  

 
Principiul (regula) per se 

Logica legislaţiei antitrust americane, în perioada iniţială de 
aplicare, a fost aceea că deţinerea sau crearea unei poziţii de monopol prin 
modalitățile descrise în lege reprezintă o crimă. Monopolul, în sine, era 
considerat o ameninţare, deoarece în mod inevitabil cel care îl deţine va 
sfârşi prin a controla şi manipula piaţa. Aceasta logică a avut o influenţă 
determinantă în formularea şi aplicarea regulii per se. Percepţia simplistă 
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asupra naturii şi efectelor generate de monopol asupra pieţii a evoluat, astfel 
încât s-a trecut de la regula per se la principiul rule of reason.  

În spiritul regulii rule of reason, atunci când se analizează 
legalitatea unei operaţiuni de fuziune/achiziţie, primul aspect examinat este 
acela dacă acordul în cauză generează o restricţionarea comerţului18. Aceasta 
regulă a fost aplicată pentru prima dată în cazul soluţionării cauzei19United 
States v. Socony-Vacuum Oil Co. În cauză, pârâta, împreună cu alte 
companii mari din industria de rafinare a petrolului, au conspirat pentru a 
menţine preţurile la petrol ridicate în condiţiile crizei economice din anii 
1930. Curtea a decis că o astfel de practică este ilegală per se, indiferent de 
faptul că pârâta deţinea sau nu o putere de piaţă ce i-ar fi permis să afecteze 
libertatea comerţului prin menţinerea preţului petrolului la un nivel artificial.  

În cauza United States v. Northern Pacific Railways s-a făcut un 
inventar al comportamentelor care sunt considerate ilicite, afectând 
competiţia pe piaţă şi care pot fi interzise per se. În conţinutul decizie i 
pronunţate, instanţa face referire la fixarea preţurilor, partajarea pieţei, 
boicotul, vânzarea condiţionată (legată)20. Crearea regulii per se a avut ca 
scop asigurarea unei certitudine juridice în ceea ce priveşte desfăşurarea 
liberă comerţului şi, în acelaşi timp, evitarea unei activități destul de 
laborioase şi complicate care consta în evaluarea pieţelor relevante, respectiv 
identificarea şi evaluarea comportamentelor ilegale, care afectează 
competiţia pe piaţă.  

Precizăm că, în esenţă, regula per se stabileşte că anumite practici 
sau comportamente, din cauza efectelor nocive induse asupra comerţului, 
sunt interzise per se(prin obiect), fără a mai fi necesară o evaluare concretă a 
efectelor sau prejudiciilor, pe care le generează. 21 
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Utilizarea celor două principii, rule of reason, respectiv per se, în 

soluţionarea cauzelor din materia controlului concentrărilor economice a 
generat anumite probleme de ordin practic.  

Abordarea total diferită a unui litigiu, utilizând una sau alta dintre 
cele două reguli a creat în rândul judecătorilor sau avocaţilor percepţia că 
cele două metode de evaluare a practicilor/comportamentelor cu potenţial 
antitrust, fiind divergente, vizează categorii antitrust diferite. Instanţele de 
judecată trec de aparenta ireconciabilitate a celor două reguli utilizate în 
controlul antitrust şi abordează o linie de mijloc.  

În cauza22 Carterv. Variflex Inc., reclamantul a susţinut că a existat 
un complot, în care au fost implicaţi concurenţii săi pentru a-şi repartiza 
clientela şi pentru a monopoliza piaţa relevantă. Astfel, reclamantul a 
precizat că între concurenţii săi a existat o înţelegere prin care s-au pus de 
acord să schimbe între ei brevete sau licenţe, dar şi să-şi partajeze piaţa şi 
clienţii. În consecinţă, reclamantul a susţinut ca în cauză există condiţiile 
aplicării regulii per se. Curtea sesizată cu soluţionarea cauzei a reţinut că 
reclamantul nu a reuşit să demonstreze existenţa unor efecte nefavorabile 
asupra preţurilor.  

Pe de altă parte, Curtea a constatat că intrarea pe piaţa relevantă a 
unor noi concurenţi se realizează cu ușurință, astfel că dispariţia unui 
concurent nu poate produce o afectare a concurenţei de natură să impună 
aplicarea regulii per se. Argumentul pentru care considerăm că regula per se 
este eronată prin însăşi natura ei constă în aceea că anumite practici, care se 
justifică atât din perspectivă logică, dar şi din punct de vedere economic, 
sunt considerate în sine ca reprezentând o încălcare a legislaţiei antitrust 
americane. În acest sens, stabilirea cotelor de producţie, respectiv 
reglementarea nivelului preţurilor, care reprezintă aspecte normale ale unei 
economii planificate, sunt în mod simplist şi iraţional prohibite.  

 
Concluzii 

Spre deosebire de regula per se, care condamnă un număr limitat 
de practici prin aplicarea unei prezumţii de efecte anticoncurenţiale, 
principiul rule of reason are o arie de aplicare mult mai largă şi presupune 
realizarea unor analize şi evaluări specifice fiecărui caz în parte. Putem 
constata că instanţele au preferat utilizarea principiului rule of reason în 

                                                            
22 Carter v. Variflex Inc. , 101 F. Supp. 2d 1261(C. D. Cal. 2000).  



Standarde de evaluare … 

 

95
defavoarea regulii per se, deoarece acesta se dovedeşte mai flexibil şi mai 
adaptat pentru a ţine ritmul cu pieţele economice în plină expansiune la 
aceea dată.  

O primă critică adusă principiului rule of reason a fost aceea că 
metodele economice folosite în analiza acordurilor suspectate de 
restricţionarea concurenţei au un caracter ambiguu. Acest caracter ambiguu, 
la care se adaugă faptul că analiza de fond a unui acord diferă de la caz la 
caz, împreună cu absenţa unor criterii simple şi clare, creează toate premisele 
naşterii unei incertitudini juridice. Din această perspectivă, putem constata 
că regula per se poate caracterizată ca fiind mai clară, mai precisă, mai 
previzibilă şi în consecinţă mai uşor de aplicat.  

Pe de altă parte, putem observa o evoluţie în ceea ce priveşte 
modul de evaluare de către instanţe a unor comportamente care o perioadă 
îndelungată au fost interzise, apelându-se în mod nediferenţiat la regula per 
se. Astfel, de exemplu, în ceea ce priveşte restricţiile de preţ verticale care au 
fost interzise per se mai bine de un secol, în practica mai recentă se 
apreciază că evaluarea acestei practicii trebuie făcută ţinând seama de 
puterea de piaţă a entităţii suspectate de comportamente anticoncurenţiale.  

O altă concluzie, pe care o putem trage referitor la sistemul de 
control al concentrărilor economice din S.U.A., este că s-a trecut de la 
abordarea dihotomică specifică regulii per se la analiză mult mai elaborată 
care presupune examinarea unor valori economice sociale şi chiar politice 
asociate principiului rule of reason.  
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