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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0091/2006, внесена от Heinz Mende, с германско гражданство, 
относно предполагаемо неспазване на европейските правила за защита 
на потребителите от германските съдилища във връзка с имуществени 
спорове

Петиция 0092/2006, внесена от Karl-Heinz Betzer, с германско 
гражданство, относно предполагаемо неспазване на европейските 
правила за защита на потребителите от германските съдилища във 
връзка с имуществени спорове

1. Резюме на петиция 0091/2006

Като много други в средата на 90-те години на 20-ти век, вносителят на петицията е 
закупил апартамент по инвестиционната схема за недвижими имоти „Bauherrenmodel”
като осигуровка за старините му. Впоследствие обаче схемата се оказва огромен 
източник на загуби. След безрезултатни съдебни дела за вреди срещу синдиците и 
банката, вносителят на петицията сега търси съдействието на ЕС, като твърди, че 
германските съдилища са нарушили европейското законодателство в областта на 
защитата на потребителите, като са постановили решение в полза на банките във връзка 
с имуществени спорове. Освен това той се позовава на решение на Европейския съд от 
25 октомври 2005 г. в подкрепа на своя иск.

Резюме на петиция 0092/2006

Като много други в средата на 90-те години на 20-ти век, вносителят на петицията е 
закупил апартамент по инвестиционната схема за недвижими имоти „Bauherrenmodel” 
като осигуровка за старините му. Впоследствие обаче схемата се оказва огромен 
източник на загуби. След безрезултатни съдебни дела за вреди срещу синдиците и 
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банката, вносителят на петицията сега търси съдействието на ЕС, като твърди, че 
германските съдилища са нарушили Европейското законодателство в областта на 
защитата на потребителите, като са постановили решение в полза на банките във връзка 
с имуществени спорове. Освен това той се позовава на решение на Европейския съд от 
25 октомври 2005 г. в подкрепа на своята иск.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 10 октомври 2006 г.

Относно: предполагаемо неспазване на европейските правила за защита на 
потребителите от германските съдилища във връзка с имуществени спорове

Предмет на петициите на г-н Mende и г-н Betzer е неспазването от страна на 
германските съдилища на Директива 85/577/ЕИО относно защита на потребителите във 
връзка с договорите, сключени извън търговския обект, във връзка с юридическите 
последици от отказа от договор за ипотечен кредит, сключен при посещение на 
търговец в дома на потребителя. Комисията е получила и над 100 жалби през 2003 г. 
относно юридическите последици от отказа от договор за ипотечен кредит, т.е. договор 
за кредит за целите на закупуване на недвижим имот. В Официален вестник (C 268 от 
7.11.2003 г., стр. 28) е публикувано съобщение за получаването и жалбите са вписани.

Член 4 от Директива 85/577/ЕИО предвижда, че се изисква търговците да информират
писмено потребителите за тяхното право да се откажат от договора, попадащ в 
приложното поле на директивата в срока, предвиден в член 5. Член 5 от директивата 
предвижда, че потребителят има правото да се откаже от поетия ангажимент, като 
изпрати уведомление в рамките на срок не по-малък от седем дни, считано от 
получаване на информацията по член 4.

Съгласно германския закон, в сила до 31 декември 2001 г., който поради тази причина е 
поставен на обсъждане тук, юридическите последици от отказа от договор за ипотечен 
кредит са, че всяка страна трябва да върне на другата всичко, което е получила и трябва 
да плати за използването на онова, което е било предоставено до датата на отказ. В 
съответствие с установената практика на Bundesgerichtshof (Федералният съд), 
кредитите се считат за получени от кредитополучателя, дори ако сумата на кредита не е 
била платена на този кредитополучател, а е била платена на трето лице по негово 
нареждане. В съответствие с това, в случай на отказ от договор за ипотечен кредит, 
сключен при посещение на търговец в дома на потребителя, банката, отпускаща 
кредита, има право да получи обратно нетната сума на платения кредит, заедно с лихва 
в пазарен размер.

Извършени са преюдициални запитвания към Съда на Европейските общности (СЕО),
по въпроса дали този правен ефект е в съответствие с Директива 85/577/ЕИО, от 
Landgericht (Окръжния съд) в Бохум (Дело C-350/03) и Oberlandesgericht (Висшия 
районен съд) в Бремен (Дело C-229/04) по въпроса дали този правен ефект е в 
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съответствие с Директива 85/577/ЕИО.

В своите решения от 25 октомври 2005 г. Съдът на Европейските общности решава, че 
директивата не изключва прилагането на националните правила, съгласно които 
потребител, който се отказва от даден договор, трябва незабавно да погаси изцяло 
кредита с лихва в пазарен размер. Съдът обаче отбелязва още, че при положение, че 
банката не е спазила задължението да информира потребителя, което задължение й е 
вменено съгласно член 4 от директивата, потребителят би могъл да избегне своето 
излагане на рисковете, които са характерни за един договор за закупуване на недвижим 
имот; освен това, този член 4 от директивата изисква от държавите-членки да 
гарантират, че законодателството им защитава потребители, които не са били в 
състояние да избегнат своето излагане на тези рискове, като приемат подходящи мерки, 
позволяващи им да избегнат поемането на последиците от материализирането на тези 
рискове.

Комисията е информирана за решението, постановено от Bundesgerichtshof на 16 май 
2006 г., в което съдът решава, че тълкуването на националното право в съответствие с 
Директива 85/577/ЕИО и решението на Съда на Европейските общности са необходими 
само в случаите, в които потребителите все още не са обвързани от договор за 
закупуване на недвижим имот при сключването на договор за кредит, т. е. в случаите, в 
които договорът за покупка е бил сключен след договора за кредит. По същество, 
Bundesgerichtshof е заключил, че когато договорите за покупка са сключени преди 
договорите за кредит, потребителите, дори ако са били уведомени за правото си да се 
откажат, не могат да избегнат своето излагане на рисковете, които са характерни за 
договорите за покупка на недвижими имоти.

Други решения и жалби, които понастоящем са висящи пред германските съдилища, 
касаят тълкуването на германското право относно правните последици в случай на 
отказ от ипотечен договор след решенията на Съда на ЕО. По-специално, дело, по-
което е постановено решение от Бременския Oberlandesgericht на 2 март 2006 г. след 
отговорите, дадени от СЕО в неговото преюдициално заключение (Дело C-229/04), в 
момента се обжалва отново. Поради това, въпросите на тълкуването на германското 
право по отношение на неговото действие в случай на отказ от ипотечен кредит все още 
не са окончателно решени от германските съдилища.

С оглед на сложността и специфичните аспекти на делото, което се решава от 
Bundesgerichtshof, и другите висящи дела, е прекалено рано да се каже дали 
привеждането в изпълнение от германските съдилища на разпоредбите на Директива 
85/577/ЕИО е в съответствие с общностното право и дали германският законодател 
трябва да предприеме действия, за да осигури на въпросните потребители защитата, 
предоставена от общностното право.

Разследването във връзка с жалбите, внесени от съответните потребители пред 
Комисията, трябва ясно да отчете настоящото развитие. Ето защо Комисията все още не 
е взела решение дали да започне процедура за нарушение срещу Германия.

Комисията обаче следи отблизо прилагането на въпросното общностно 
законодателство на база на тълкуването, извършено от СЕО.
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4. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Колкото и да е неприятно положението на вносителите на петицията, към днешна дата 
Комисията не започнала процедура за нарушение срещу Германия във връзка с дела, 
подобни на разглежданото тук, и е изключено да се очаква Комисията да направи това в 
бъдеще.

Независимо от точните заключения, които човек може направи от решението на Съда 
от 25 октомври 2005 г. (Дела C-350/03 Schulte и C-229/04 Crailsheimer Volksbank) във 
връзка с определени обстоятелства, Комисията не вижда никаква възможност успешно 
да образува процедура за нарушение съгласно член 226 от Договора за ЕО срещу 
Германия във връзка с дела като това на вносителите на петициите, при условие че 
германското законодателство, което се е прилагало в момента, когато вносителите са 
сключили съответните договори и на основание на което са били решени техните дела 
от германските съдилища, е било заменено през 2002 г. Това прави невъзможно 
образуването на процедура за нарушение с цел осигуряване на изменение в това 
законодателство.

Както Съдът на Европейските общности заявява по различни поводи (вж. например
решенията на съда от 14 юни 2001 г. по Дело C-276/99, ECR I-8055, по-специално 
параграфи 24 и 25, или от 31 март 1992 г. по Дело C-362/90, ECR I-2353, по-специално 
параграфи 9 и 10), целта на процедурата за нарушение по член 226 от Договора за ЕО е 
да постигне от съответната държава-членка промяна в нейното поведение, а не 
абстрактно да декларира нарушението на Договора от определена държава-членка. 
Целта на процедурата за нарушение е да осигури прекратяване от страна на държавата-
членка на нарушението и пристъпване към спазване от страна на държавата-членка на 
общностното право, по-специално, чрез промени в нейното законодателство.

В същото време Комисията не може да преразглежда съдебни решения в държавите-
членки по отделни дела или да моли държавните-членки да дадат определени 
разпореждания на своите съдилища по гражданско-правни дела дори в степента, в 
която те прилагат национално законодателство, което транспонира директиви на 
Общността.

С оглед на тези фактори, Комисията не вижда каквато и да е възможност за намеса по 
дела като това, за което е сезирана от вносителите.
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