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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0091/2006, του Heinz Mende, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποτιθέμενη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων περί προστασίας των 
καταναλωτών από γερμανικά δικαστήρια σε σχέση με περιουσιακές διαφορές

Αναφορά 0092/2006, του Karl-Heinz Betzer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποτιθέμενη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων περί προστασίας 
των καταναλωτών από γερμανικά δικαστήρια σε σχέση με περιουσιακές 
διαφορές

1. Περίληψη της αναφοράς 0091/2006

Όπως πολλοί άλλοι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο αναφέρων αγόρασε ένα διαμέρισμα 
βάσει του προγράμματος επένδυσης σε ακίνητα «Bauherrenmodel», ως επένδυση για τα 
γεράματά του. Ωστόσο, στη συνέχεια το πρόγραμμα αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά ζημιογόνο. 
Έπειτα από ανεπιτυχείς δικαστικές διαδικασίες σε βάρος των διαχειριστών και της τράπεζας
για την καταβολή αποζημιώσεων, ο αναφέρων ζητεί τώρα τη βοήθεια της ΕΕ, 
υποστηρίζοντας ότι τα γερμανικά δικαστήρια παραβίασαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
προστασίας των καταναλωτών, αποφαινόμενα υπέρ των τραπεζών σε υποθέσεις 
περιουσιακών διαφορών. Παραπέμπει επίσης σε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων της 25ης Οκτωβρίου 2005 προς επίρρωση του ισχυρισμού του.

Περίληψη της αναφοράς 0092/2006

Όπως πολλοί άλλοι στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο αναφέρων αγόρασε ένα διαμέρισμα 
βάσει του προγράμματος επένδυσης σε ακίνητα «Bauherrenmodel», ως επένδυση για τα 
γεράματά του. Ωστόσο, στη συνέχεια το πρόγραμμα αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά ζημιογόνο. 
Έπειτα από ανεπιτυχείς δικαστικές διαδικασίες σε βάρος των διαχειριστών και της τράπεζας
για την καταβολή αποζημιώσεων, ο αναφέρων ζητεί τώρα τη βοήθεια της ΕΕ, 
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υποστηρίζοντας ότι τα γερμανικά δικαστήρια παραβίασαν την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
προστασίας των καταναλωτών, υπονομεύοντας τις σχετικές ρυθμίσεις μέσω 
αμφισβητούμενων ερμηνειών των διατάξεων περί καταναλωτικής πίστης. Παραπέμπει επίσης 
σε απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 25ης Οκτωβρίου 2005, 
επισημαίνοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για τους επενδυτικούς κινδύνους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Οκτωβρίου 2006.

Θέμα: Ισχυρισμοί περί περιφρόνησης των ευρωπαϊκών κανόνων για την προστασία των 
καταναλωτών από πλευράς των γερμανικών δικαστηρίων σε υποθέσεις περιουσιακών 
διαφορών.

Αντικείμενο των αναφορών των κκ. Mende και Betzer είναι η μη συμμόρφωση της 
γερμανικής νομολογίας σχετικά με τις έννομες συνέπειες της ακύρωσης συμβάσεων δανείου 
με εμπράγματη ασφάλεια οι οποίες συνάπτονται κατ’ οίκον, με την οδηγία 85/577/ΕΟΚ για 
την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού 
καταστήματος. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν λάβει περισσότερες από εκατό καταγγελίες 
το 2003 σχετικά με το ζήτημα των εννόμων συνεπειών της ακύρωσης συμβάσεων δανείου με 
έγγειο πίστωση, ήτοι συμβάσεων πιστώσεων που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση της 
αγοράς ακινήτου. Μια απόδειξη παραλαβής καταγγελίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα (C 268 της 7.11.2003, σ. 28) και οι καταγγελίες καταχωρήθηκαν.

Το άρθρο 4 της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ προβλέπει την υποχρέωση του εμπόρου να πληροφορεί 
τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που 
καλύπτεται από την οδηγία μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το άρθρο 5. Το άρθρο 5 
της οδηγίας κατοχυρώνει το δικαίωμα του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη μονομερή 
ανάληψη υποχρεώσεώς του, αποστέλλοντας ειδοποίηση μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον 
επτά ημερών από την παραλαβή εκ μέρους του της υπόμνησης που αναφέρει το άρθρο 4.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία που ίσχυε έως την 31.12.2001 και για την οποία γίνεται 
λόγος εδώ, το έννομο αποτέλεσμα της ακύρωσης σύμβασης δανείου με έγγειο πίστωση είναι 
ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να επιστρέψει στο αντισυμβαλλόμενο μέρος τις 
παροχές που έχει λάβει και να το αποζημιώσει για την αξία της χρήσης έως τη στιγμή της 
ακύρωσης. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Bundesgerichtshof, ο δανειολήπτης 
θεωρείται ότι έλαβε το δάνειο ακόμη και όταν το ποσό του δανείου δεν έχει καταβληθεί στον 
ίδιο αλλά, κατ’ εντολή του, σε κάποιον τρίτο. Επομένως, σε περίπτωση ακύρωσης σύμβασης 
δανείου με έγγειο πίστωση η οποία καταρτίστηκε κατ’ οίκον, η δανείστρια τράπεζα έχει 
δικαίωμα επιστροφής του καθαρού ποσού που καταβλήθηκε, πλέον τόκων, βάσει του 
επιτοκίου της αγοράς.

Το ερώτημα εάν μια τέτοια έννομη συνέπεια είναι σύμφωνη με την οδηγία 85/577/ΕΟΚ 
αποτέλεσε αντικείμενο δύο προδικαστικών παραπομπών προς το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) από το Landgericht Bochum (υπόθεση C-350/03) και το 
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Oberlandesgericht Bremen (υπόθεση C-229/04).

Στην απόφασή του της 25ης Οκτωβρίου 2005, το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι η οδηγία δεν είναι 
ασύμβατη με εθνικούς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ο καταναλωτής που υπαναχωρεί 
από μια σύμβαση δανείου πρέπει να επιστρέψει αμέσως και στο σύνολό του το δάνειο, πλέον 
τόκων βάσει του επιτοκίου της αγοράς. Αποφάνθηκε αντίθετα ότι στην περίπτωση που, αν η 
Τράπεζα είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση πληροφόρησης που υπέχει βάσει του άρθρου 4 
της οδηγίας, αυτός θα μπορούσε να είχε αποφύγει να εκτεθεί στους κινδύνους που 
ενυπάρχουν στη σύμβαση πώλησης ακινήτου, το άρθρο 4 της οδηγίας επιβάλλει στα κράτη 
μέλη να μεριμνούν ώστε η νομοθεσία τους να προστατεύει τους καταναλωτές που δεν 
μπόρεσαν να αποφύγουν να εκτεθούν σε αυτούς τους κινδύνους, λαμβάνοντας μέτρα για να 
μην υφίστανται τις συνέπειες από την επέλευση των κινδύνων αυτών.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημερώθηκαν για την απόφαση που εξέδωσε το 
Bundesgerichtshof στις 16 Μαΐου 2006, στην οποία αναφέρει ότι μια ερμηνεία της εθνικής 
νομοθεσίας σύμφωνη προς την οδηγία 85/577/ΕΟΚ και την απόφαση του ΔΕΚ δεν θα ήταν 
αναγκαία παρά μόνον στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν δεσμευόταν ακόμη από τη 
σύμβαση πώλησης ακινήτου κατά τη σύναψη της σύμβασης δανείου, δηλαδή σε περίπτωση 
που η σύμβαση πώλησης είχε συναφθεί μετά τη σύμβαση δανείου. Το Bundesgerichtshof 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε περίπτωση που η σύμβαση πώλησης είχε συναφθεί πριν 
από τη σύμβαση δανείου, ο καταναλωτής, ακόμη και εάν είχε ενημερωθεί για το δικαίωμα 
υπαναχώρησής του, δεν θα μπορούσε να αποφύγει να εκτεθεί στους κινδύνους που 
ενυπάρχουν στη σύμβαση πώλησης.

Και άλλες αποφάσεις και αιτήσεις αναίρεσης που εκκρεμούν επί του παρόντος ενώπιον των 
γερμανικών δικαστηρίων αφορούν την ερμηνεία της γερμανικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
έννομες συνέπειες της υπαναχώρησης από σύμβαση δανείου με έγγειο πίστωση μετά τις 
αποφάσεις του ΔΕΚ. Συγκεκριμένα, η υπόθεση που δικάστηκε από το Oberlandesgericht της 
Βρέμης στις 2 Μαρτίου 2006 μετά την απάντηση του ΔΕΚ στα προδικαστικά ερωτήματα του 
δικαστηρίου (υπόθεση C-229/04) αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο αίτησης αναίρεσης. 
Το ζήτημα της ερμηνείας της γερμανικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις έννομες συνέπειες της 
υπαναχώρησης από σύμβαση δανείου με έγγειο πίστωση δεν έχει επομένως κριθεί οριστικά 
από τη γερμανική νομολογία.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων της υπόθεσης που δικάστηκε από το 
Bundesgerichtshof και των υποθέσεων που εκκρεμούν επί του παρόντος, στο παρόν στάδιο 
είναι πρόωρο να αποφανθεί κανείς σχετικά με τη συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο της 
ερμηνείας των διατάξεων της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ που υιοθετεί η γερμανική δικαιοσύνη, 
καθώς και σχετικά με την ανάγκη παρέμβασης του γερμανού νομοθέτη προκειμένου να 
εξασφαλίσει στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές προστασία αντίστοιχη αυτής που παρέχει 
η κοινοτική νομοθεσία.

Η εξέταση των καταγγελιών που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές στην Επιτροπή 
πρέπει προφανώς να λάβει υπόψη τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση όσον αφορά την ανάγκη εκκίνησης 
διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γερμανίας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της εν λόγω κοινοτικής 
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νομοθεσίας, βάσει της ερμηνείας του ΔΕΚ.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Παρόλο που η κατάσταση των αναφερόντων είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη, μέχρι σήμερα η
Επιτροπή δεν έχει κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Γερμανίας σχετικά με
υποθέσεις όπως αυτές που εξετάζονται, και το ενδεχόμενο να πράξει κάτι τέτοιο στο μέλλον 
μπορεί να αποκλειστεί.

Ανεξάρτητα από τα ακριβή συμπεράσματα που μπορούν να αντληθούν από την απόφαση του
Δικαστηρίου της 25ης Οκτωβρίου 2005 (υποθέσεις C-350/03 Schulte και C-229/04 
Crailsheimer Volksbank) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, η Επιτροπή δεν θεωρεί
πιθανόν να κινήσει επιτυχώς διαδικασίες επί παραβάσει βάσει του άρθρου 226 EΚ κατά της 
Γερμανίας σχετικά με υποθέσεις όπως αυτή των αναφερόντων, δεδομένου ότι η γερμανική 
νομοθεσία που ίσχυε την περίοδο κατά την οποία οι αναφέροντες συνήψαν τα σχετικά 
συμβόλαια και βάσει της οποίας εκδικάστηκαν οι υποθέσεις τους από τα γερμανικά 
δικαστήρια αντικαταστάθηκε το 2002. Το γεγονός αυτό καθιστά αδύνατη την κίνηση
διαδικασιών επί παραβάσει με σκοπό την τροποποίηση της συγκεκριμένης νομοθεσίας. 

Όπως το Δικαστήριο έχει επανειλημμένα αναφέρει (βλ., για παράδειγμα, τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της 14ης Ιουνίου 2001 στην υπόθεση C-276/99, Συλλογή 2001, σ. I-8055, 
συγκεκριμένα τις παραγράφους 24 και 25, ή της 31ης Μαρτίου 1992 στην υπόθεση C-362/90, 
Συλλογή 1992, σ. I-2353, συγκεκριμένα τις παραγράφους 9 και 10) σκοπός της διαδικασίας 
επί παραβάσει βάσει του άρθρου 226 EΚ είναι να επιτευχθεί εκ μέρους του οικείου κράτους
μέλους αλλαγή συμπεριφοράς και όχι να διαπιστωθεί αορίστως παράβαση της Συνθήκης από 
ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Στόχος των διαδικασιών επί παραβάσει είναι να 
διασφαλίσουν ότι το οικείο κράτος μέλος θα παύσει την παραβίαση και θα αρχίσει να 
συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία, ιδίως μέσω αλλαγών στη νομοθεσία του.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή δεν μπορεί να αναθεωρεί τις αποφάσεις δικαστηρίων στα κράτη
μέλη σε μεμονωμένες υποθέσεις ή να ζητεί από τα κράτη μέλη να κατευθύνουν τα
δικαστήρια με ιδιαίτερο τρόπο στις υποθέσεις αστικού δικαίου, ακόμα και όταν αυτά 
εφαρμόζουν την εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις κοινοτικές οδηγίες.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, η Επιτροπή θεωρεί αδύνατο να παρέμβει σε
υποθέσεις, όπως αυτή που θίγεται από τους αναφέροντες.
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