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Dotyczy: Petycji 0091/2006, którą złożył Heinz Mende (Niemcy), w sprawie 
domniemanego lekceważenia europejskich przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów przez niemieckie sądy w związku ze sporami majątkowymi

Petycji 0092/2006, którą złożył Karl-Heinz Betzer (Niemcy), w sprawie 
domniemanego lekceważenia europejskich przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów przez niemieckie sądy w związku ze sporami majątkowym

1. Streszczenie petycji 0091/2006

Jak wiele innych osób w połowie lat 90. XX w., składający petycję zakupił mieszkanie 
w ramach planu inwestycji w nieruchomości „Bauherrenmodel” w charakterze zabezpieczenia 
na starość. Jednak po pewnym czasie okazało się, że plan ten jest przedsięwzięciem ogromnie 
deficytowym. Po przegranym postępowaniu sądowym o odszkodowanie wszczętym 
przeciwko instytucji powierniczej i bankowi składający petycję zwraca się teraz o pomoc do 
UE utrzymując, że niemieckie sądy naruszyły europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony 
konsumenta, orzekając na korzyść banków w sporach majątkowych. Na poparcie swojej 
skargi składający petycję odwołuje się również do orzeczenia Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 25 października 2005 r.

Streszczenie petycji 0092/2006

Jak wiele innych osób w połowie lat 90. XX w., składający petycję zakupił mieszkanie 
w ramach planu inwestycji w nieruchomości „Bauherrenmodel” w charakterze zabezpieczenia 
na starość. Jednak po pewnym czasie okazało się, że plan ten jest przedsięwzięciem ogromnie 
deficytowym. Po przegranym postępowaniu sądowym o odszkodowanie wszczętym 
przeciwko instytucji powierniczej i bankowi, składający petycję zwraca się teraz o pomoc do 
UE utrzymując, że niemieckie sądy naruszyły europejskie prawodawstwo dotyczące ochrony 
konsumenta, podważając odpowiednie ustalenia poprzez wątpliwą interpretację przepisów 
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o kredycie konsumenckim. Składający petycję odwołuje się do orzeczenia Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 25 października 2005 r. wskazując, że nie został 
poinformowany o ryzyku inwestycyjnym.

2. Dopuszczalność

Petycje uznane zostały za dopuszczalne dnia 31 maja 2006 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 10 października 2006 r.

Dotyczy: domniemanego lekceważenia europejskich przepisów dotyczących ochrony 
konsumentów przez niemieckie sądy w związku ze sporami majątkowymi.

Petycje Heinza Mende i Karla-Heinza Betzera dotyczą naruszenia przepisów dyrektywy 
85/577/EWG w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza 
lokalem przedsiębiorstwa przez orzecznictwo niemieckie w zakresie skutków prawnych 
w przypadku rozwiązywania umów o kredyt hipoteczny w warunkach akwizycji w domu. 
W 2003 roku służby Komisji otrzymały ponad 100 skarg dotyczących również kwestii 
skutków prawnych w przypadku rozwiązania umów kredytu hipotecznego, tj. umów 
mających na celu finansowanie zakupu nieruchomości. W Dzienniku Urzędowym (C 268 
z dnia 7.11.2003, str. 28) zostało opublikowane potwierdzenie odbioru wyżej wymienionych 
skarg, które następnie zostały wprowadzone do rejestru.

W art. 4 dyrektywy 85/577/EWG przewidziano obowiązek przedsiębiorcy zawiadomienia 
konsumentów na piśmie o przysługującym im prawie do odstąpienia od umowy w terminie 
wymienionym w art. 5. Artykuł 5 stanowi natomiast o prawie konsumenta do zwolnienia go 
z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy, jeśli wyśle on zawiadomienie o odstąpieniu 
od umowy w terminie nie krótszym niż siedem dni od otrzymania zawiadomienia określonego 
w art. 4.

W świetle ustawodawstwa niemieckiego obowiązującego do dnia 31.12.2001 r., będącego 
przedmiotem niniejszej petycji, unieważnienie umowy kredytu hipotecznego nakłada na 
każdą ze stron obowiązek zwrotu drugiej stronie otrzymanych świadczeń i wynagrodzenia za 
korzystanie z nich aż do momentu odstąpienia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem 
Bundesgerichtshof do udzielenia pożyczki dochodzi nawet wtedy, gdy nie pożyczkobiorcy 
wypłacono kwotę pożyczki, ale – na jego polecenie – osobie trzeciej. Z powyższego wynika, 
że w przypadku odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego zawartej w warunkach 
akwizycji w domu, bank udzielający pożyczki ma prawo do żądania zwrotu kwoty netto 
wypłaconego kredytu wraz z odsetkami stosowanymi na rynku.

Landgericht Bochum (sprawa C-350/03) oraz Oberlandesgericht Bremen (sprawa C-229/04) 
skierowały do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) dwa pytania prejudycjalne 
o zgodność takich zobowiązań z przepisami dyrektywy 85/577/EWG.

W wyroku z dnia 25 października 2005 r. ETS orzekł, że dyrektywa nie stoi w sprzeczności 
z krajowymi przepisami stanowiącymi, że konsument, który odstępuje od umowy o kredyt, 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić w całości kwotę kredytu, powiększoną o wysokość 
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odsetek stosowanych na rynku. W sentencji stwierdzono jednak również, że w sytuacji gdyby 
bank nie wywiązał się z obowiązku zawiadomienia, wynikającego z art. 4 dyrektywy, 
konsument mógłby uniknąć ryzyka związanego z zawarciem umowy sprzedaży 
nieruchomości, oraz że art. 4 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie obowiązek 
ochrony za pomocą odpowiedniego ustawodawstwa konsumentów, którzy nie mogli uniknąć 
takiego ryzyka, poprzez przyjęcie środków pozwalających ustrzec konsumenta od poniesienia 
konsekwencji urzeczywistnienia się takiego ryzyka.

Służby Komisji zostały poinformowane o wyroku wydanym przez Bundesgerichtshof w dniu 
16 maja 2006 r., w którym stwierdzono, że dokonanie wykładni ustawodawstwa krajowego 
zgodnie z dyrektywą 85/577/EWG oraz wyrokiem ETS jest niezbędne jedynie w przypadku, 
gdy konsument nie jest jeszcze związany umową sprzedaży nieruchomości podczas 
zawierania umowy o kredyt, tj. w przypadku gdy umowa sprzedaży jest zawarta jeszcze przed 
umową o kredyt. Bundesgerichtshof stwierdziło bowiem, że w przypadku gdy umowa 
sprzedaży została zawarta jeszcze przed umową o kredyt, konsument, nawet jeśli został 
powiadomiony o możliwości odstąpienia od umowy, nie może uniknąć narażenia się na 
ryzyko wynikające z umowy sprzedaży.

Inne wyroki oraz postępowania kasacyjne prowadzone obecnie przez sędziów niemieckich 
dotyczą wykładni ustawodawstwa niemieckiego w odniesieniu do wyroków wydanych przez 
ETS w sprawie skutków prawnych w przypadku rozwiązania umowy o kredyt hipoteczny. 
Sprawa, w związku z którą w dniu 2 marca 2006 r. orzekał Oberlandesgericht w Bremie 
w odniesieniu do odpowiedzi udzielonych przez ETS na pytania prejudycjalne (sprawa 
C-229/04), była przedmiotem kasacji. Kwestia dokonywania wykładni ustawodawstwa 
niemieckiego dotyczącego skutków prawnych w przypadku rozwiązania umowy o kredyt 
hipoteczny nie została zatem jeszcze ostatecznie rozwiązana przez sądy w Niemczech. 

Mając na uwadze złożoność tego przypadku, w stosunku do którego orzekł 
Bundesgerichtshof, oraz prowadzone obecnie postępowania, za wcześnie jest na podjęcie 
decyzji o zgodności z prawodawstwem wspólnotowym sposobu wykonywania przez 
sądownictwo niemieckie przepisów dyrektywy 85/577/EWG oraz o potrzebie interwencji 
ustawodawcy niemieckiego w celu zapewnienia zainteresowanym konsumentom ochrony 
zagwarantowanej im na mocy prawodawstwa wspólnotowego. 

W śledztwie w sprawie skarg przekazanych Komisji należy oczywiście wziąć pod uwagę 
rozwój wydarzeń. Dlatego Komisja nie podjęła jeszcze decyzji o wszczęciu postępowania 
o naruszenie przepisów przeciwko Niemcom.

Tymczasem służby Komisji uważnie śledzą stosowanie przedmiotowego prawodawstwa 
wspólnotowego zgodnie wykładnią dokonaną przez ETS

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Choć sytuacja składających petycje jest godna ubolewania, Komisja do dnia dzisiejszego nie 
wszczęła przeciwko Niemcom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego w omawianych przypadkach. Można wykluczyć, iż uczyni to ona 
w przyszłości.
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Bez względu na szczegółowe wnioski, jakie można wysnuć z wyroku Trybunału z dnia
25 października 2005 r. (sprawy C-350/03 Schulte i C-229/04 Crailsheimer Volksbank) 
w odniesieniu do konkretnych okoliczności, Komisja nie widzi możliwości skutecznego 
wszczęcia przeciwko Niemcom postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na mocy art. 226 traktatu WE w związku z przypadkami takimi, jak te 
zgłoszone przez składających petycje. Komisja uwzględniła fakt, iż prawodawstwo 
niemieckie obowiązujące w momencie podpisywania przez nich odnośnych umów i w oparciu 
o które niemieckie sądy rozpatrywały sprawy, zostało zmienione w 2002 r. Uniemożliwia to 
wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego
w celu doprowadzenia do zmiany prawodawstwa. 

Trybunał Sprawiedliwości kilkakrotnie orzekł (patrz na przykład wyrok Trybunału z dnia
14 czerwca 2001 r. w sprawie C-276/99, ECR I-8055, a w szczególności ustęp 24 i 25, lub 
wyrok z dnia 31 marca 1992 r. w sprawie C-362/90, ECR I-2353, przede wszystkim ustęp 9 
i 10), że przedmiotem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na mocy art. 226 traktatu WE jest doprowadzenie do zmiany w postępowaniu 
odnośnego państwa członkowskiego, a nie stwierdzenie abstrakcyjnego naruszenia 
postanowień Traktatu przez dany kraj. Celem takich postępowań jest położenie kresu 
uchybieniom, jakich dopuszcza się państwo członkowskie i wprowadzenie zgodności 
z prawem wspólnotowym przede wszystkim w oparciu o zmiany w ustawodawstwie.

Jednocześnie Komisja nie może zmieniać decyzji sądów państw członkowskich 
podejmowanych w indywidualnych przypadkach, ani zwracać się do państw członkowskich 
o udzielenie konkretnych instrukcji sądom w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim stosują 
one prawodawstwo krajowe transponujące dyrektywy wspólnotowe.

Mając na uwadze powyższe czynniki, Komisja nie widzi żadnej możliwości podjęcia działań 
w takich przypadkach, jak te zgłoszone przez składających petycje.
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