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Tárgy: Heinz Mende, német állampolgár által benyújtott 0091/2006. számú petíció az 
európai fogyasztóvédelmi szabályoknak a német bíróságok által a 
tulajdonjogvitákkal kapcsolatban történt állítólagos be nem tartásáról és

Karl-Heinz Betzer, német állampolgár által benyújtott 0092/2006. számú 
petíció az európai fogyasztóvédelmi szabályoknak a német bíróságok által a 
tulajdonjogvitákkal kapcsolatban történt állítólagos be nem tartásáról

1. A 0091/2006. számú petíció összefoglalása

Az 1990-es évek közepén többekhez hasonlóan a petíció benyújtója lakást vásárolt különböző 
adókedvezményekkel járó ingatlanberuházási program alapján, hogy idős koráról 
gondoskodjon. A program később óriási veszteségtermelőnek bizonyult. A vagyonkezelők és 
a bank ellen indított sikertelen bírósági eljárást követően a petíció benyújtója most az Európai 
Unió segítségét kéri azt állítva, hogy a német bíróságok azzal, hogy a tulajdonjogi vitákban a 
bankok számára kedvező ítéletet hoztak, megsértették az európai fogyasztóvédelmi 
jogszabályokat. Állítása alátámasztása érdekében hivatkozik az Európai Bíróság 2005. 
október 25-i ítéletére.

A 0092/2006. számú petíció összefoglalása

Az 1990-es évek közepén többekhez hasonlóan a petíció benyújtója lakást vásárolt különböző 
adókedvezményekkel járó ingatlanberuházási program alapján, hogy idős koráról 
gondoskodjon. A program később óriási veszteséghalmozónak bizonyult. A vagyonkezelők és 
a bank ellen indított sikertelen bírósági eljárást követően a petíció benyújtója most az Európai 
Unió segítségét kéri azt állítva, hogy a német bíróságok azzal, hogy a tulajdonjogvitákban a 
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bankok számára kedvező ítéletet hoztak, megsértették az európai fogyasztóvédelmi 
jogszabályokat, a fogyasztói hitelekre vonatkozó rendelkezése kétséges értelmezésével 
aláásva a vonatkozó rendelkezéseket. Az Európai Bíróság 2005. október 25-i ítéletére 
hivatkozik, jelezve, hogy nem tájékoztatták a befektetési kockázatokról.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. május 31. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást. 

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2006. október 10.

Tárgy: az európai fogyasztóvédelmi szabályoknak a német bíróságok által a 
tulajdonjogvitákkal kapcsolatban történt állítólagos be nem tartásától

Mende úr és Betzer úr petíciójának tárgya az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a 
fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK irányelv német joggyakorlat általi megsértése, 
házaló kereskedés útján kötött jelzáloghitel-szerződés felbontásának jogkövetkezményei 
tekintetében. A jelzáloghitel-szerződés, azaz egy ingatlan megszerzésének finanszírozását 
célzó hitelszerződés,  felbontásának jogkövetkezményei tárgyában a Bizottság szolgálataihoz 
több, mint száz panasz érkezett 2003-ban. Az átvételi elismervény a Hivatalos Lapban került 
közzétételre (HL C 268., 2003.11.7., 28.o.) és a panaszokat nyilvántartásba vették.

A 85/577/EGK irányelv 4. cikkében megállapítja, hogy a hatálya alá tartozó szerződés 
esetében a kereskedőnek tájékoztatni kell a fogyasztót az 5. cikkben meghatározott időszakon 
belüli elállási jogáról. Az irányelv 5. cikke megállapítja: a fogyasztó számára biztosítani kell a 
jogot, hogy egy értesítés elküldésével visszavonja kötelezettségvállalásának következményeit 
a 4. cikk rendelkezéseiben említett tájékoztató kézhezvételének napjától számított hét napnál 
nem rövidebb időszakon belül.

A 2001.12.31-ig hatályban lévő korábbi német törvényi szabályozás és a fent-leírtak alapján, 
egy jelzáloghitel-szerződéstől való elállás jogkövetkezménye, hogy mindkét fél köteles 
megtéríteni a másik félnek a kapott szolgáltatást és az elállás időpontjáig tartó használat 
értékét. A Bundesgerichtshof állandó ítélkezési gyakorlata értelmében a kölcsön akkor is a 
kölcsönvevő által átvettnek tekintendő, ha azt nem neki, hanem utasítására egy harmadik 
félnek folyósították. Ebből következik, hogy a házaló kereskedelem esetén kötött 
jelzáloghitel-szerződéstől való elálláskor a kölcsönt folyósító banknak jogában áll a 
folyósított hitel piaci kamattal növelt nettó összegét megtéríttetni. 

Az azt vizsgáló kérdés, hogy egy ilyen jogkövetkezmény a 85/577/EGK irányelvvel 
összhangban van-e, a C-350/03. sz. ügyben a Landgericht Bochum által és a C-229/04. sz. 
ügyben az Oberlandesgericht Bremen által az Európai Közösségek Bíróságához benyújtott 
előzetes döntéshozatal tárgyát képezte.

2005. október 25-i ítéleteiben az Európai Közösségek Bírósága úgy határozott, hogy az 
irányelv nem ellentétes a nemzeti szabályozással, amely szerint egy jelzáloghitel-szerződéstől 
elálló fogyasztó köteles azonnal és teljes egészében visszatéríteni a piaci kamattal növelt 
kölcsön összegét. Ugyanakkor azt is megállapította, hogy abban a helyzetben, ha a bank nem 
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teljesítette az irányelv 4. cikke értelmében őt megillető tájékoztatási kötelezettségét, a 
fogyasztó az ingatlan adásvételi szerződéssel járó kockázatokat elkerülhette volna, és az 
irányelv 4. cikke a tagállamokat annak biztosítására kötelezi, hogy saját nemzeti 
jogszabályaik a kockázatok következményeinek elkerülését célzó intézkedések bevezetésével 
védjék azon fogyasztókat, akik nem tudták elkerülni a fent említett kockázatokat.

A Bizottság szolgálatai értesültek a Bundesgerichtshof 2006. május 16-án hozott ítéletéről, 
amelyben megállapítja, hogy a 85/577/EGK irányelvvel és az Európai Közösségek 
Bíróságának ítéletével összhangban lévő nemzeti szabályozás értelmezésére csak abban az 
esetben lenne szükséges, ha a fogyasztót a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor még nem 
kötné az ingatlan adásvételi szerződés, azaz abban az esetben, ha az adásvételi szerződés a 
hitelszerződés után került megkötésre. A Bundesgerichtshof végül arra a következtetésre jut, 
hogy abban az esetben, ha az adásvételi szerződés a hitelszerződés előtt került megkötésre, a 
fogyasztó, még ha korábban tájékoztatták volna is elállási jogáról, nem kerülhette volna el az 
adásvételi szerződéssel járó kockázatokat.

Jelenleg a német bírák előtt folyamatban lévő egyéb ítéletek és felülvizsgálati kérelmek az 
Európai Közösségek Bíróságának határozatait követően, a jelzáloghitel-szerződéstől való 
elállás jogkövetkezményeinek német törvényhozás általi értelmezésére vonatkoznak. Különös 
tekintettel a C-229/04. számú ügyre, amelyben az Európai Közösségek Bíróságához előzetes 
döntéshozatalra előterjesztett kérdésekre adott válaszokat követően 2006. március 2-án  
ítéletet hozott az Oberlandesgericht Bremen, és amely felülvizsgálati kérelem tárgyát képezi. 
A német törvényhozás a jelzáloghitel-szerződéstől való elállás jogkövetkezményeire 
vonatkozó értelmezési kérdése tekintetében következésképpen a német ítélkezési gyakorlat  
még nem határozott véglegesen.

A Bundesgerichtshof által ítélt eset összetett és különleges mivoltára valamint a jelenleg 
folyamatban lévő ügyekre tekintettel, korai ebben a szakaszban arról nyilatkozni, hogy a 
85/577/EGK irányelv rendelkezéseinek német bíróságok általi alkalmazása 
összeegyeztethető-e a közösségi joggal, illetve, hogy szükség van-e az érintett fogyasztók 
részére a közösségi jogszabályok által nyújtott védelem biztosítása érdekében egy német 
jogalkotó közbelépésére.

Az érintett fogyasztók által a Bizottság részére átadott panaszok vizsgálatának nyilvánvalóan 
figyelembe kell venni a helyzet alakulását. Ez magyarázatot ad arra, hogy a Bizottság miért 
nem hozott már döntést Németország ellen jogsértés miatti eljárás megindítása tekintetében. 

Eközben a Bizottság szolgálatai közelről nyomon követik a szóban forgó közösségi 
jogszabályok az Európai Közösségek Bírósága által adott értelmezésben történő alkalmazását. 

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

Bármennyire is sajnálatos a petíciók benyújtóinak helyzete, a Bizottság egyelőre nem indított 
jogsértési eljárást Németország ellen a szóban forgóhoz hasonló ügyek tekintetében, és 
kizárható, hogy a Bizottság a jövőben ezt tenné.

Függetlenül azoktól a pontos következtetésektől, amelyek bizonyos összefüggések 
vonatkozásában a Bíróság 2005. október 25-i ítéletéből levonhatók (C-350/03. számú Schulte
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ügy és C-229/04. számú Crailsheimer Volksbank ügy), a Bizottság nem lát lehetőséget arra, 
hogy sikeres jogsértési eljárást indítson Németország ellen az EKSz. 226. cikke alapján a 
petíciók benyújtóiéhoz hasonló ügyekkel kapcsolatban, mivel 2002-ben új jogszabály lépett
annak a német jogszabálynak a helyébe, amely a szóban forgó szerződések petíciók benyújtói 
általi megkötésének időpontjában érvényes volt, és amelynek alapján ügyeikben a német 
bíróságok ítéletet hoztak. Ez lehetetlenné teszi a jogsértési eljárás indítását, amelynek célja e 
jogszabály módosításának elérése lenne. 

Mint ahogy azt a Bíróság több alkalommal is megállapította (lásd például a Bíróság C-276/99. 
számú ügyben 2001. június 14-én hozott ítéletét, EBHT I-8055, és különösen annak 24. és 25. 
bekezdését, vagy a C-362/90. számú ügyben 1992. március 31-én hozott ítéletét, EBHT I-
2353, különösen annak 9. és 10. bekezdését) az EKSz. 226. cikke alapján indított jogsértési 
eljárás célja annak elérése, hogy az érintett tagállam megváltoztassa magatartását, nem pedig 
a Szerződés adott tagállam általi megsértésének elvont megállapítása. A jogsértési eljárás 
célja annak elérése, hogy az érintett tagállam felhagyjon a jogsértéssel, és megfeleljen a 
közösségi jognak, különösen jogszabályainak módosítása révén.

A Bizottság ugyanakkor nem vizsgálhatja felül a tagállamokban egyedi ügyekben hozott 
bírósági határozatokat, illetve nem kérheti a tagállamokat arra, hogy meghatározott módon 
utasítsák bíróságaikat polgárjogi ügyekben, még akkor sem, ha közösségi irányelveket 
átültető nemzeti jogszabályokat alkalmaznak.

Tekintettel e tényezőkre, a Bizottság nem lát lehetőséget arra, hogy beavatkozzon a petíciók 
benyújtói által felvetetettekhez hasonló ügyekben.
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