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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 0091/2006, Heinz Mende, Saksan kansalainen, eurooppalaisten 
kuluttajansuojasäännösten väitetystä noudattamatta jättämisestä saksalaisissa 
tuomioistuimissa kiinteistöriitojen yhteydessä

Vetoomus nro 0092/2006, Karl-Heinz Betzer, Saksan kansalainen, 
eurooppalaisten kuluttajansuojasäännösten väitetystä noudattamatta 
jättämisestä saksalaisissa tuomioistuimissa kiinteistöriitojen yhteydessä

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 0091/2006

Vetoomuksen esittäjä hankki monien muiden tavoin 1990-luvun puolivälissä asunnon 
Bauherrenmodel-kiinteistösijoitusohjelman kautta vanhuusiän turvaksi. Ohjelma teki 
kuitenkin myöhemmin valtavat tappiot. Käytyään tuloksettoman oikeuskäsittelyn 
korvauksista edunvalvojia ja pankkia vastaan, vetoomuksen esittäjä pyytää nyt apua EU:lta ja 
väittää, että saksalaiset tuomioistuimet rikkoivat eurooppalaista kuluttajansuojalainsäädäntöä 
ja ratkaisivat kiinteistöriidat pankkien hyväksi. Hän viittaa myös Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen 25. lokakuuta 2005 antamaan tuomioon vetoomuksensa tueksi.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 0092/2006

Vetoomuksen esittäjä hankki monien muiden tavoin 1990-luvun puolivälissä asunnon 
Bauherrenmodel-kiinteistösijoitusohjelman kautta vanhuusiän turvaksi. Ohjelma teki 
kuitenkin myöhemmin valtavat tappiot. Käytyään tuloksettoman oikeuskäsittelyn 
korvauksista edunvalvojia ja pankkia vastaan, vetoomuksen esittäjä pyytää nyt apua EU:lta ja 
väittää, että saksalaiset tuomioistuimet rikkoivat eurooppalaista kuluttajansuojalainsäädäntöä 
ja ratkaisivat kiinteistöriidat pankkien hyväksi. Hän viittaa myös Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen 25. lokakuuta 2005 antamaan tuomioon vetoomuksensa tueksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen
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Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 31. toukokuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

3. Komission vastaus, saatu 10. lokakuuta 2006

Asia: Eurooppalaisten kuluttajansuojasäännösten väitetty noudattamatta jättäminen 
saksalaisissa tuomioistuimissa kiinteistöriitojen yhteydessä

Menden ja Betzerin vetoomukset koskevat sitä, että saksalaiset tuomioistuimet eivät ole 
noudattaneet muualla kuin elinkeinonharjoittajien toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia 
koskevasta kuluttajansuojasta annettua direktiiviä 85/577/ETY kotimyynnissä tehdyn 
reaaliluottosopimuksen peruuttamisen oikeusvaikutusten osalta. Komissio on myös saanut 
vuonna 2003 yli 100 valitusta, jotka liittyvät reaaliluottosopimuksen eli kiinteistön 
hankkimiseen tarkoitetun luottosopimuksen peruuttamisen oikeusvaikutuksiin. 
Vastaanottoilmoitus julkaistiin virallisessa lehdessä (C 268, 7.11.2003, s. 28) ja valitukset 
kirjattiin.

Direktiivin 85/577/ETY 4 artiklassa säädetään, että elinkeinonharjoittajan on annettava 
kuluttajalle kirjallinen ilmoitus, josta käy ilmi tämän oikeus peruuttaa direktiivissä tarkoitettu 
sopimus 5 artiklan mukaisessa määräajassa. Direktiivin 5 artiklassa säädetään, että kuluttajalla 
on oikeus peruuttaa sitoumuksensa antamalla peruuttamisilmoitus määräajassa, joka on 
vähintään seitsemän päivää 4 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

Aikaisemman, 31. joulukuuta 2001 asti voimassa olleen ja siksi tätä tapausta koskeneen 
Saksan lain mukaan reaaliluottosopimuksen peruuttamisen oikeusvaikutus on, että molempien 
osapuolten on palautettava toiselle se, mitä osapuoli on vastaanottanut ja maksettava sen 
käytöstä peruutuspäivään asti. Bundesgerichtshofin (liittovaltion korkein oikeus) vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan lainansaajan katsotaan vastaanottaneen lainan, vaikka lainaa ei ole 
maksettu hänelle, vaan kolmannelle osapuolelle lainansaajan ohjeiden mukaisesti. Tämän 
vuoksi kotimyynnissä tehdyn reaaliluottosopimuksen peruuttamisen yhteydessä lainaavalle 
pankille on maksettava takaisin maksetun luoton nettomäärä markkinahintaisella korolla.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kahteen ennakkoratkaisuun viitattiin kysymyksessä, 
onko kyseinen oikeusvaikutus direktiivin 85/577/ETY mukainen Bochumin Landgerichtissa 
(alueellinen tuomioistuin) (asia C-350/03) ja Bremenin Oberlandesgerichtissa (ylioikeus) 
(asia C-229/04).

25. lokakuuta 2005 antamassaan tuomiossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti, että 
direktiivi ei estänyt niiden kansallisten sääntöjen soveltamista, joiden mukaan 
luottosopimuksen peruuttavan kuluttajan on välittömästi maksettava laina takaisin 
kokonaisuudessaan markkinakorolla. Tuomioistuin huomautti kuitenkin myös, että 
tilanteessa, jossa pankki ei ole noudattanut velvollisuuttaan antaa asiakkaalle ilmoitus 
direktiivin 4 artiklan mukaisesti, kuluttaja olisi voinut välttää kiinteistön kauppaa koskevan 
sopimuksen riskit. Sen lisäksi direktiivin 4 artiklassa vaaditaan jäsenvaltioita varmistamaan, 
että niiden lainsäädäntö suojelee kuluttajia, jotka eivät ole voineet välttää kyseisiä riskejä 
toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet, jotta he eivät joudu vastaamaan riskien toteutumisen 
seurauksista.

Komissiolle on ilmoitettu Bundesgerichtshofin 16. toukokuuta 2006 antamasta tuomiosta, 
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jossa oikeus katsoi, että direktiivin 85/577/ETY mukaista kansallisen lain tulkintaa ja 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomiota tarvittaisiin vain niissä tapauksissa, joissa 
kuluttajat eivät olleet vielä tehneet kiinteistön kauppaa koskevaa sopimusta luottosopimusta 
tehdessään, eli tapauksissa, joissa kauppaa koskeva sopimus oli tehty luottosopimuksen 
jälkeen. Bundesgerichtshof päätti, että kun kauppaa koskevat sopimukset on tehty ennen 
luottosopimuksia ja vaikka kuluttajille olisi ilmoitettu peruuttamisoikeudesta, kuluttajat eivät 
voi välttää kiinteistön kauppaa koskevalle sopimukselle ominaisia riskejä.

Muut saksalaisissa tuomioistuimissa käsiteltävänä olevat tuomiot ja valitukset koskevat 
Saksan lain tulkintaa reaaliluottosopimuksen peruuttamisen oikeusvaikutusten ja Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden kohdalla. Erityisesti Bremen Oberlandesgerichtin
2. maaliskuuta 2006 antamasta tuomiosta, joka liittyy Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
antamiin vastauksiin ennakkoratkaisussa (asia C-229/04), käsitellään parhaillaan valitusta. 
Tulkintaa Saksan lain oikeusvaikutuksista reaaliluottosopimusten peruutustapauksissa ei siis 
ole täysin ratkaistu saksalaisissa tuomioistuimissa.

Bundesgerichtshofin käsittelemän ja muiden vireillä olevien tapausten monimutkaisuuden ja 
erityisnäkökohtien takia on liian varhaista sanoa, onko direktiivin 85/577/ETY säännösten 
täytäntöönpano saksalaisissa tuomioistuimissa yhteisön lainsäädännön mukaista ja onko 
Saksan lainsäätäjän ryhdyttävä toimenpiteisiin tarjotakseen kuluttajille yhteisön oikeuden 
takaama suojelu.

Asianomaisten kuluttajien komissiolle lähettämien valitusten tutkinnassa on huomioitava 
viimeaikainen kehitys. Tästä syystä komissio ei ole vielä tehnyt päätöstä siitä, aikooko se 
käynnistää määräysten rikkomista koskevan menettelyn Saksaa vastaan.

Komissio seuraa kuitenkin tiiviisti kyseisen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antaman tulkinnan perusteella.

4. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vaikka vetoomuksen esittäjien tilanne onkin valitettava, komissio ei ole tähän mennessä 
käynnistänyt määräysten rikkomisesta johtuvaa menettelyä Saksaa vastaan tämänkaltaisissa 
tapauksissa, eikä komissio aio tehdä niin tulevaisuudessakaan.

Riippumatta päätelmistä, joita voidaan tehdä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 
25. lokakuuta 2005 antamasta tuomiosta (asiat C-350/03 Schulte ja C-229/04 Crailsheimer 
Volksbank), jotka liittyvät tiettyihin järjestelmiin, komission mielestä ei ole mahdollista 
käynnistää tuloksellista määräysten rikkomisesta johtuvaa menettelyä 226 artiklan perusteella 
Saksaa vastaan vetoomuksen esittäjien esittämien kaltaisissa tapauksissa, koska sovellettu 
Saksan lainsäädäntö, joka oli voimassa vetoomuksen esittäjien tehdessä sopimukset ja jota 
käytettiin heidän tapaustensa käsittelemiseen saksalaisissa tuomioistuimissa, korvattiin 
vuonna 2002. Tämä estää aloittamasta määräysten rikkomisesta johtuvaa menettelyä 
lainsäädännön muuttamiseksi. 

Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut useaan kertaan (katso esimerkiksi yhteisöjen 
tuomioistuimen asiassa C-276/99 14.6.2001 antama tuomio, Kok. s. I-8055, erityisesti 24 ja 
25 kohdat tai C-362/90 31.3.1992 annettu tuomio, Kok. s. I-2353, erityisesti 9 ja 10 kohdat), 
266 artiklan mukaisen määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn tavoite on saada 
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jäsenvaltio muuttamaan käyttäytymistään, eikä vain todeta, että kyseinen jäsenvaltio on 
rikkonut perustamissopimusta. Määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn tavoite on saada 
jäsenvaltio lopettamaan määräyksen rikkominen ja saada se noudattamaan yhteisön 
lainsäädäntöä, erityisesti muuttamalla omaa lainsäädäntöään.

Komissio ei kuitenkaan voi tutkia jäsenvaltioiden tuomioistuimien päätöksiä yksittäisissä 
tapauksissa tai pyytää jäsenvaltioita opastamaan tuomioistuimiaan tietyllä tavalla 
yksityisoikeuden tapauksissa, vaikka ne soveltaisivat kansallista lakia, joilla yhteisön 
direktiivejä on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Kun otetaan huomioon nämä tekijät, komission mielestä ei ole mahdollista puuttua 
vetoomuksessa esitetyn kaltaisiin tapauksiin.
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