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Suġġett: Petizzjoni 0091/2006, ippreżentata minn Heinz Mende, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-allegat nuqqas ta’ rispett tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur mill-qrati Ġermaniżi b’rabta ma’ tilwim marbut ma’ proprjetà

Petizzjoni 0092/2006, ippreżentata minn Karl-Heinz Betzer, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-allegat nuqqas ta’ rispett tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-
konsumatur mill-qrati Ġermaniżi b’rabta ma’ tilwim marbut ma’ proprjetà

1. Sommarju tal-petizzjoni 0091/2006

Bħal ħafna oħrajn f’nofs id-disgħinijiet, il-petizzjonant xtara appartament skont l-iskema ta’ 
investiment tal-proprejtà magħrufa bħala ‘Bauherrenmodel’ bħala garanzija għal meta jilħaq 
età avvanzata.  Minkejja dan, din l-iskema rriżultat li kienet ta’ telf kbir. Wara n-nuqqas ta’ 
suċċess tal-proċeduri legali għad-danni kkawżati kontra d-depożitarji u l-bank, il-petizzjonant 
issa qed ifittex l-għajnuna tal-UE, waqt li jsostni li l-qrati Ġermaniżi kisru l-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, u minflok qatgħu s-sentenza favur il-banek fir-
rigward tat-tilwim dwar proprjetà. Huwa jirreferi wkoll għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-
Ġustizzja tal-25 ta’ Ottubru 2005 biex isostni l-affermazzjoni tiegħu.

Sommarju tal-petizzjoni 0092/2006

Bħal ħafna oħrajn f’nofs id-disgħinijiet, il-petizzjonant xtara appartament skont l-iskema ta’ 
investiment tal-proprejtà magħrufa bħala ‘Bauherrenmodel’ bħala garanzija għal meta jilħaq 
età avvanzata.  Minkejja dan, din l-iskema rriżultat li kienet ta’ telf kbir. Wara n-nuqqas ta’ 
suċċess tal-proċeduri legali għad-danni kkawżati kontra d-depożitarji u l-bank, il-petizzjonant 
issa qed ifittex l-għajnuna tal-UE, waqt li jsostni li l-qrati Ġermaniżi kisru l-leġiżlazzjoni 
Ewropea dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, u minflok qatgħu s-sentenza favur il-banek fir-
rigward tat-tilwim dwar proprjetà. Huwa jirreferi wkoll għad-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-
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Ġustizzja tal-25 ta’ Ottubru 2005 biex isostni l-affermazzjoni tiegħu.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-31 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-10 ta’ Ottubru 2006.

Suġġett: l-allegat nuqqas ta’ rispett tar-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur mill-qrati 
Ġermaniżi b’rabta ma’ tilwim marbut ma’ proprjetà

Is-suġġett tal-petizzjonijiet ippreżentati mis-Sur Mende u s-Sur Betzer jittratta n-nuqqas min-
naħa tal-qrati Ġermaniżi li jkunu konformi mad-Direttiva 85/577/KEE biex tħares lill-
konsumatur rigward kuntratti nnegozjati barra mil-lok tan-negozju, fejn tidħol revoka ta’ 
kuntratt ta’ kreditu ipotekarju konkluż permezz ta’ bejgħ fuq it-tarġa tal-bieb. Il-Kummissjoni 
rċeviet ukoll aktar minn 100 ilment fl-2003 dwar is-suġġett tal-effetti legali fil-każ ta’ revoka 
ta’ kuntratt tal-kreditu, jiġifieri kuntratt ta’ self għall-fini ta’ xiri ta’ proprjetà. Id-dikjarazzjoni 
ta’ rċevuta ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali (C 268 tas-7.11.2003, p. 28) u l-ilmenti ġew 
irreġistrati.

L-Artikolu 4 tad-Direttiva 85/577/KEE jistabbilixxi li n-negozjanti jridu jagħtu lill-
konsumaturi notifika bil-miktub tad-dritt tagħhom li jħassru [l-kuntratt] skont id-Direttiva fiż-
żmien stipulat fl-Artikolu 5. L-Artikolu 5 tad-direttiva jipprovdi li l-konsumatur għandu jkollu 
d-dritt li jirrinunzja għall-effetti tal-ftehim tiegħu billi jibgħat avviż fi żmien perijodu ta’ 
mhux anqas minn sebat ijiem minn meta tkun waslet lill-konsumatur in-notifika msemmija fl-
Artikolu 4.

Skont il-liġi Ġermaniża preċedenti li baqgħet fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2001, u li 
għaldaqstant tapplika għal din il-kwistjoni, l-effett legali tar-revoka tal-kuntratt ta’ kreditu 
ipotekarju huwa li kull parti għandha tagħti lura kull ma rċeviet u għandha tħallas għall-użu 
ta’ dak li ġie pprovdut lilha sad-data tar-revoka. F’konformità mal-ġurisprudenza stabbilita 
Bundesgerichtshof (Qorti Federali tal-Ġustizzja), self jitqies li ġie rċevut minn persuna li 
sselfet anke jekk l-ammont misluf ma tħallasx lill-persuna li sselfet iżda ngħata lil parti terza 
fuq istruzzjonijiet mill-istess persuna.
Għaldaqstant, f’każ ta’ revoka tal-kuntratt ta’ kreditu ipotekarju konkluż permezz ta’ bejgħ 
fuq it-tarġa tal-bieb, il-bank li sellef huwa intitolat li jitħallas lura l-ammont nett tal-kreditu 
mħallas, kif ukoll ir-rati ta’ imgħax skont ir-rati tas-suq.

Il-Landgericht (qorti distrettwali) fil-każ ta’ Bochum (Każ C-350/03) u l-Oberlandesgericht
(Qorti Reġjonali Ogħla) fil-każ Bremen (Każ C-229/04) għamlu żewġ talbiet għal deċiżjoni 
preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità Ewropea (CJEC) biex jiġi stabbilit jekk dan 
it-tip ta’ effett legali huwiex konformi mad-Direttiva 85/577/KEE.

Fid-deċiżjonijiet tagħha tal-25 ta’ Ottubru 2005, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li d-direttiva 
ma kinitx tipprekludi l-applikazzjoni tar-regoli nazzjonali skont liema konsumatur li jirrevoka 
kuntratt tal-kreditu għandu jħallas immedjatament is-self sħiħ li ngħatalu bl-interessi prattikati 
fis-suq. Minkejja dan il-Qorti nnutat ukoll, li f’sitwazzjoni fejn il-bank ma kienx konformi 
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mal-obbligu  li jinforma lill-konsumatur, li huwa soġġett għalih skont l-Artikolu 4 tad-
Direttiva, il-konsumatur seta’ evita li jesponi ruħu għar-riskji marbuta ma’ kuntratt ta’ xiri ta’ 
proprjetà; barra minn hekk, l-Artikolu 4 tad-direttiva jitlob lill-Istati Membri biex jiżguraw li 
l-leġiżlazzjoni tagħhom tħares lill-konsumaturi li ma kinux kapaċi jevitaw ir-riskji, billi 
jadottaw miżuri xierqa li jippermettulhom jevitaw li jsofru l-konsegwenzi f’każ ta’ 
materjalizazzjoni ta’ dawn ir-riskji.

Il-Kummissjoni ġiet informata bid-deċiżjoni tal-Bundesgerichtshof tas-16 ta’ Mejju 2006, fejn 
il-qorti stabbiliet li l-interpretazzjoni tal-liġi nazzjonali, f’konformità mad-Direttiva 
85/577/KEE u d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, tkun neċessarja biss f’dawk il-każijiet fejn 
il-konsumaturi ma kinux għadhom intrabtu b’kuntratt għax-xiri ta’ proprjetà meta ġie konkluż 
il-kuntratt tal-kreditu, jiġifieri f’każijiet fejn il-kuntratt għax-xiri ta’ proprjetà ġie konkluż 
wara l-kuntratt tal-kreditu.  Essenzjalment, il-Bundesgerichtshof  ikkonkludiet, li fejn kuntratti 
tax-xiri ta’ proprjetà ġew konklużi qabel dawk tal-kreditu, il-konsumaturi, anki jekk ġew 
informati bid-dritt tagħhom għal revoka, ma jistgħux jevitaw li jesponu ruħhom għar-riskji 
marbuta mal-kuntratt tax-xiri ta’ proprjetà.

Hemm aktar sentenzi u appelli li attwalment jinsabu pendenti quddiem il-qrati Ġermaniżi 
dwar l-interpretazzjoni tal-liġi Ġermaniża fir-rigward tal-effetti legali fil-każ ta’ revoka tal-
kuntratt tal-kreditu ipotekarju wara d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunità 
Ewropea. B’mod partikolari, każ iġġudikat minn Bremen Oberlandesgericht fit-2 ta’ Marzu 
2006 wara r-risposti mogħtija mis-CJEC fid-deċiżjonijiet preliminari tagħha (Każ C-229/04) 
attwalment għaddej minn rikors ulterjuri. Għalhekk il-kwistjoni ta’ interpretazzjoni tal-liġi 
Ġermaniża fir-rigward tal-effetti legali ta’ revoka ta’ kuntratt tal-kreditu ipotekarju għadha ma 
ġietx solvuta b’mod definittiv mill-qrati Ġermaniżi.

Minħabba il-kumplessità u l-aspetti speċifiċi tal-każ li qed jiġi ġġudikat mill-
Bundesgerichtshof  u ta’ każijiet oħra pendenti, għadu kmieni wisq biex jiġi stabbilit jekk l-
infurzar tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/577/KEE mill-qrati Ġermaniżi huwiex 
konformi mal-liġi Komunitarja, u jekk il-leġiżlatur Ġermaniż jeħtieġx jieħu azzjoni biex 
jipprovdi lill-konsumaturi msemmija bil-protezzjoni mogħtija mill-liġi Komunitarja.

L-investigazzjoni relatata mal-ilmenti mressqa mill-konsumaturi kkonċernati quddiem il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra b’mod ċar l-iżviluppi attwali. Huwa proprju għalhekk li l-
Kummissjoni għadha ma waslitx għal deċiżjoni dwar jekk għandhiex tniedi l-proċeduri ta’ 
ksur kontra l-Ġermanja.

Minkejja dan, il-Kummissjoni qed tikkontrolla mill-qrib l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
Komunitarja msemmija, ibbażata fuq l-interpretazzjoni mogħtija mill-CJEC.

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Minkejja li s-sitwazzjoni tal-petizzjonanti hija waħda ta’ min jiddispjaċih għaliha, sal-lum il-
Kummissjoni għadha ma nedietx il-proċeduri ta’ ksur kontra l-Ġermanja fir-rigward ta’ 
każijiet bħal dawk msemmija, u l-fatt li l-Kummissjoni tagħmel dan fil-futur jista’ jiġi eskluż.

Irrispettivament mill-konklużjonijiet preċiżi li wieħed jista’ joħroġ mid-deċiżjoni tal-Qorti tal-
25 ta’ Ottubru 2005 (Każijiet C-350/03 Schulte u C-229/04 Crailsheimer Volksbank) b’rabta 
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ma’ kostellazzjonijiet partikolari, il-Kummissjoni ma tarax li hemm possibilità li tippreżenta 
b’suċċess il-proċeduri ta’ ksur skont l-Artikolu 226 KE kontra l-Ġermanja fir-rigward ta’ 
każijiet bħal dawk tal-petizzjonanti, minħabba li l-leġiżlazzjoni li kienet tapplika fiż-żmien 
meta l-petizzjonanti kkonkludew il-kuntratti relevanti u fuq il-bażi ta’ liema l-każijiet 
tagħhom ġew iġġudikati mill-qrati Ġermaniżi ġiet sostitwita fl-2002. Dan jimpedixxi li 
jitniedu l-proċeduri ta’ ksur bl-għan li tinkiseb emenda għal din il-leġiżlazzjoni. 

Kif iddikjarat il-Qorti tal-Ġustizzja f’okkażjonijiet varji (Ara, pereżempju, is-sentenzi tal-qorti 
tal-14 ta’ Ġunju 2001 fil-Każ C-276/99, ECR I-8055, b’mod partikolari, paragrafi 24 u 25, 
jew tal-31 ta’ Marzu 1992 fil-Każ C-362/90,  ECR I-2353, b’mod partikolari, paragrafi 9 u 
10) huwa l-għan tal-proċeduri ta’ ksur skont l-Artikolu 226 KE li tinkiseb mill-Istat Membru 
relevanti bidla fl-imġiba tiegħu u mhux jittrattaw b’mod astratt il-ksur tat-Trattat minn Stat 
Membru partikolari. L-objettiv tal-proċeduri ta’ ksur huwa li jġiegħlu lill-Istat Membru 
kkonċernat jieqaf mill-ksur u jibda jkun konformi mal-liġi Komunitarja, b’mod partikolari 
permezz ta’  bidliet fil-leġiżlazzjoni tiegħu.   

Fl-istess waqt il-Kummissjoni ma tistax tirrevedi deċiżjonijiet tal-qorti fl-Istati Membri 
f’każijiet individwali jew titlob lill-Istati Membri biex jagħtu istruzzjonijiet lill-qrati tagħhom 
b’mod speċifiku fil-każijiet legali ċivili anke fejn japplikaw il-liġi nazzjonali li tittrasponi 
direttivi Komunitarji.

Wara li kkunsidrat dawn il-fatturi, il-Kummissjoni ma tarax possibilità li tintervieni fi 
kwistjonijiet bħal dik mqajma mill-petizzjonanti.

Adlib Express Watermark


	777367mt.doc

