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Temats: Lūgumraksts Nr. 0091/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Heinz Mende, 
par to, ka Vācijas tiesas, iespējams, neievēro Eiropas patērētāju aizsardzības 
noteikumus saistībā ar mantiskiem strīdiem

Lūgumraksts Nr. 0092/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Karl-Heinz 
Betzer, par to, ka Vācijas tiesas, iespējams, neievēro Eiropas patērētāju aizsardzības 
normas saistībā ar mantiskiem strīdiem

1. Lūgumraksta Nr. 0091/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 90. gadu vidusdaļā, līdzīgi kā daudzi citi cilvēki, saskaņā ar 
„Bauherrenmodel” investīciju nekustamajos īpašumos shēmu iegādājās dzīvokli, kas tam 
pienācās viņa vecuma dēļ. Tomēr vēlāk atklājās, ka šī shēma rada lielus zaudējumus. Pēc 
neveiksmīgas tiesvedības par zaudējumiem pret pilnvarotajiem un banku lūgumraksta 
iesniedzējs tagad lūdz ES palīdzību, apgalvojot, ka Vācijas tiesas pārkāpušas Eiropas 
patērētāju aizsardzības tiesību aktus, tā vietā attiecībā uz mantiskiem strīdiem pieņemot 
lēmumus par labu bankām. Viņš arī atsaucas uz Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 
25. oktobra spriedumu, kas atbalsta viņa prasību.

Lūgumraksta Nr. 0092/2006 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 90. gadu vidusdaļā, līdzīgi kā daudzi citi cilvēki, saskaņā ar 
„Bauherrenmodel” investīciju nekustamajos īpašumos shēmu iegādājās dzīvokli, kas tam 
pienācās viņa vecuma dēļ. Tomēr vēlāk atklājās, ka šī shēma rada lielus zaudējumus. Pēc 
neveiksmīgas tiesvedības par zaudējumiem pret pilnvarotajiem un banku, lūgumraksta 
iesniedzējs tagad lūdz ES palīdzību, apgalvojot, ka Vācijas tiesas pārkāpušas Eiropas 
patērētāju aizsardzības tiesību aktus, tā vietā attiecībā uz mantiskiem strīdiem pieņemot 
lēmumus par labu bankām. Viņš arī atsaucas uz Eiropas Kopienu Tiesas 2005. gada 
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25. oktobra spriedumu, kas atbalsta viņa prasību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2006. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu. 

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 10. oktobrī

„Temats: Vācijas tiesas, iespējams, neievēro Eiropas patērētāju aizsardzības noteikumus 
saistībā ar mantiskiem strīdiem

Heinz Mende un Karl-Heinz Betzer lūgumrakstu tēma ir Vācijas tiesu neatbilstība 
Direktīvai 85/577/EEK par patērētāju aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus 
uzņēmuma telpām, ņemot vērā tiesiskās sekas, kas rodas apdrošināta kredītlīguma atteikuma 
rezultātā, kas noslēgts, veicot sliekšņa darījumus. Komisija 2003. gadā arī saņēma vairāk nekā 
100 sūdzību par tiesiskajām sekām apdrošinātu kredītlīgumu (t.i., aizdevuma līgumu 
nekustamā īpašuma iegādei) atteikuma gadījumā. Apstiprinājums par saņemšanu tika 
publicēts „Oficiālajā Vēstnesī” (OV C 268, 7.11.2003., 28. lpp), un sūdzības tika reģistrētas.

Direktīvas 85/577/EEK 4. pantā ir noteikts, ka tirgotājiem ir jādod patērētājiem rakstveida 
paziņojums par to atteikuma tiesībām 5. pantā noteiktajā laikā. Direktīvas 5. pantā ir noteikts, 
ka patērētājam ir tiesības ne mazāk kā septiņu dienu laikā no dienas, kad patērētājs saņēmis 
4. pantā minēto paziņojumu, atteikties no darījuma saistībām.

Saskaņā ar iepriekšējo Vācijas likumu, kas bija spēkā līdz 2001. gada 31. decembrim un tāpēc 
tiek apspriests šajā paziņojumā, apdrošināta kredītlīguma atteikuma tiesiskās sekas ir tādas, ka 
katrai no pusēm ir jāatdod otrai pusei visu, ko tās saņēmušas, un jāsamaksā par to, kas ticis 
piegādāts līdz atteikuma datumam. Saskaņā ar Bundesgerichtshof (Federālās tiesas) iedibināto 
tiesu praksi, tiek uzskatīts, ka aizņēmējs ir saņēmis kredītu arī tad, ja kredīta summa nav 
izmaksāta šim aizņēmējam, bet trešai pusei pēc viņa norādījuma. Tādējādi apdrošināta 
kredītlīguma atteikuma gadījumā, kas noslēgts, veicot sliekšņa darījumus, aizdevējbankai ir 
tiesības saņemt izmaksātā kredīta tīro summu un papildus procentus pēc tirgus likmes.

Divas atsauces uz iepriekšējo Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) spriedumu jautājumā par to, vai 
šādas tiesiskās sekas bijušas saskaņā ar Direktīvu 85/577/EEK, veica Landgericht 
(apgabaltiesa) Bohumā (Lieta C-350/03) un Oberlandesgericht (Augstākā reģionālā tiesa) 
Brēmenē (Lieta C-229/04).

Tiesa savos 2005. gada 25. oktobra spriedumos lēma, ka direktīva nekavēja valsts noteikumu 
piemērošanu, saskaņā ar kuriem patērētājam, kas atceļ kredītlīgumu, ir nekavējoties jāatmaksā 
kredīts pilnā apmērā kopā ar procentiem pēc tirgus likmes. Tiesa tomēr arī atzīmēja, ka 
situācijā, kad banka nav izpildījusi prasību informēt patērētāju, kuram tas ir saistoši saskaņā ar 
direktīvas 4. pantu, patērētājs var izvairīties pakļaut sevi riskiem, kas raksturīgi nekustamā 
īpašuma pirkšanas līgumiem; turklāt direktīvas 4. pants pieprasa dalībvalstīm nodrošināt, lai 
to tiesību akti aizsargātu tos patērētājus, kas nav varējuši izvairīties no šādiem riskiem, 
pieņemot atbilstošus pasākumus, lai ļautu viņiem neuzņemties sekas par šo risku īstenošanos.
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Komisija ir informēta par spriedumu, ko 2006. gada 16. maijā nosūtīja Bundesgerichtshof, 
kurā tiesa uzskata, ka valsts tiesību akta interpretācija saskaņā ar Direktīvu 85/577/EEK un 
Eiropas Kopienu Tiesas spriedumu ir nepieciešama tikai tajos gadījumos, kad, noslēdzot 
kredītlīgumu, pircēji vēl nav uzņēmušies nekustamā īpašuma pirkuma līguma saistības, t.i., 
tajos gadījumos, kad pirkuma līgums ir noslēgts pēc kredītlīguma. Būtībā Bundesgerichtshof
secināja, ka gadījumā, ja pirkuma līgumi ir noslēgti pirms kredītlīgumiem, patērētāji nevar 
izvairīties no sevis pakļaušanas tiem riskiem, kas raksturīgi nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumiem, pat tad, ja viņi ir tikuši informēti par savām tiesībām atteikt līgumu.

Vācijas tiesās bez Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem pašlaik savu kārtu gaida papildu 
spriedumi un apelācijas, kas saistītas ar Vācijas tiesību aktu interpretāciju attiecībā uz 
tiesiskajām sekām apdrošināta kredītlīguma atteikuma gadījumā. Īpaši lieta, kuru 2006. gada 
2. martā tiesāja Brēmenes Oberlandesgericht līdzās atbildēm, kuras sniedza EKT savos 
iepriekšējos spriedumos (lieta C-229/04), pašlaik ir pakļauta papildu apelācijai. Vācijas tiesas 
tāpēc vēl nav skaidri izlēmušas jautājumu par Vācijas tiesību aktu interpretāciju attiecībā uz 
tiesiskajām sekām apdrošināta kredītlīguma atteikuma gadījumā.

 Ņemot vērā lietas, ko tiesā Bundesgerichtshof, komplicētību un specifiskos aspektus, kā arī 
citas neizlemtās lietas, ir pārāk agri spriest, vai Vācijas tiesu īstenotā Direktīvas 85/577/EEK 
noteikumu realizēšana ir saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem un vai Vācijas likumdevējam ir 
jāveic darbības, lai attiecīgajiem patērētājiem nodrošinātu Kopienas tiesību aktos paredzēto 
aizsardzību.

Izmeklēšanā attiecībā uz sūdzībām, kuras attiecīgie patērētāji pārsūtījuši Komisijai, ir skaidri 
jāņem vērā pašreizējā notikumu attīstība. Šī iemesla dēļ Komisija vēl nav pieņēmusi lēmumu 
par to, vai pret Vāciju uzsākt pārkāpuma procedūru vai nē.

Tomēr Komisija rūpīgi uzrauga, kā tiek īstenoti attiecīgie Kopienas tiesību akti, pamatojoties 
uz EKT sniegto interpretāciju.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Neraugoties uz lūgumraksta iesniedzēju neapskaužamo situāciju, Komisija līdz šim pret 
Vāciju nav uzsākusi pārkāpuma procedūru attiecībā uz tādiem gadījumiem kā šis, un, 
visticamāk, Komisija to arī nedarīs nākotnē.

Neatkarīgi no konkrētiem secinājumiem, kurus var izdarīt no Tiesas 2005. gada 25. oktobra 
sprieduma (lietas C-350/03 Schulte un C-229/04 Crailsheimer Volksbank) saistībā ar 
konkrētām situācijām, Komisija nesaskata iespēju veiksmīgi izvirzīt pārkāpuma procedūru 
pret Vāciju saskaņā ar EK līguma 226. pantu saistībā ar tādām lietām kā šo lūgumraksta 
iesniedzēju lieta, ņemot vērā, ka Vācijas tiesību akti, kas tika piemēroti tajā laikā, kad 
lūgumraksta iesniedzēji noslēdza attiecīgos līgumus, un uz kuru pamata to lietas tika tiesātas 
Vācijas tiesās, tika aizstāti 2002. gadā. Tāpēc nav iespējams izvirzīt pārkāpuma procedūru ar 
mērķi panākt grozījumu izdarīšanu šajos tiesību aktos. 

Kā Tiesa ir formulējusi vairākos gadījumos (sk., piemēram, Tiesas 2001. gada 14. jūnija 
spriedumus lietā C-276/99, Recueil, I-8055, īpaši 24. un 25. punktu, vai 1992. gada 31. marta 
spriedumu lietā C-362/90, Recueil, I-2353, īpaši 9. un 10. punktu), pārkāpuma procedūras 
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mērķis saskaņā ar EK līguma 226. pantu ir panākt izmaiņas attiecīgās dalībvalsts rīcībā, nevis 
vispārīgi paziņot, ka attiecīgā dalībvalsts ir pārkāpusi EK līgumu. Pārkāpuma procedūras 
mērķis ir panākt, ka attiecīgā dalībvalsts pārtrauc pārkāpumu un sāk rīkoties saskaņā ar 
Kopienas tiesību aktiem, īpaši veicot izmaiņas savos tiesību aktos.

Vienlaikus Komisija nevar pārskatīt dalībvalstu tiesu spriedumus atsevišķos gadījumos vai 
pieprasīt dalībvalstīm, lai tās civillietu gadījumos savām tiesām īpašā veidā dotu norādījumus, 
pat tad, ja tās piemēro valsts tiesību aktus, transponējot Kopienas direktīvas.

Ņemot vērā šos apstākļus, Komisijai nav iespēju iejaukties tādās lietās kā lūgumraksta 
iesniedzēju ierosinātajā lieta.”
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