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Ref.: Petiția nr. 0091/2006, adresată de Heinz Mende, de naționalitate germană, privind 
presupusa nerespectare a normelor europene privind protecția consumatorilor de 
către instanțele judecătorești germane, în legătură cu litigii legate de dreptul de 
proprietate imobiliară

Petiția nr. 0092/2006, adresată de Karl-Heinz Betzer, de naționalitate germană,
privind presupusa nerespectare a normelor europene de protecție a consumatorilor 
de către instanțele germane, în legătură cu litigii legate de dreptul de proprietate
imobiliară

1. Rezumatul petiției nr. 0091/2006

Asemenea multor alte persoane la mijlocul anilor 1990, petiționarul a achiziționat un 
apartament în cadrul programului de investiții în proprietate „Bauherrenmodel”, datorită 
vârstei sale înaintate. Cu toate acestea, ulterior, programul s-a dovedit a fi extrem de deficitar. 
În urma acțiunilor legale în despăgubiri nereușite împotriva mandatarilor și a băncii, 
petiționarul solicită acum asistență din partea UE, susținând că instanțele judecătorești
germane au încălcat legislația europeană în materie de protecție a consumatorilor, 
pronunțându-se, în schimb, în favoarea băncilor cu privire la litigiile legate de dreptul de 
proprietate. Petiționarul face referire, de asemenea, în sprijinul cererii sale, la o hotărâre a 
Curții Europene de Justiție din 25 octombrie 2005. 

Rezumatul petiției nr. 0092/2006

Asemenea multor alte persoane la mijlocul anilor 1990, petiționarul a achiziționat un 
apartament în cadrul programului de investiții în proprietate „Bauherrenmodel”, datorită 
vârstei sale înaintate. Cu toate acestea, ulterior, programul s-a dovedit a fi extrem de deficitar. 
În urma acțiunilor legale în despăgubiri nereușite împotriva mandatarilor și a băncii, 
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petiționarul solicită acum asistență din partea UE, susținând că instanțele judecătorești 
germane au încălcat legislația europeană în materie de protecție a consumatorilor, 
pronunțându-se, în schimb, în favoarea băncilor cu privire la litigiile legate de dreptul de 
proprietate. Petiționarul face referire, de asemenea, în sprijinul cererii sale, la o hotărâre a 
Curții Europene de Justiție din 25 octombrie 2005.  

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 octombrie 2006

Obiect: presupusa nerespectare a normelor europene privind protecția consumatorului de către 
instanțele judecătorești germane, în legătură cu litigii legate de dreptul de proprietate 

Obiectul petițiilor adresate de domnii Mende și Betzer este nerespectarea de către instanțele 
judecătorești germane a Directivei 85/577/CEE privind protecția consumatorilor în cazul 
contractelor negociate în afara spațiilor comerciale, cu privire la efectele juridice ale revocării 
unui contract de credit imobiliar încheiat prin vânzare la domiciliu. Comisia a primit, de 
asemenea, peste 100 de plângeri în 2003 privind efectele juridice ale revocării unui contract 
de credit imobiliar, de exemplu, un împrumut pentru achiziționarea de imobile. O confirmare 
de primire a fost publicată în Jurnalul Oficial (C 268 din 7.11.2003, p. 28), iar reclamațiile au 
fost înregistrate.  

Articolul 4 din Directiva 85/577/CEE prevede obligația comercianților de a informa în scris
consumatorii despre dreptul acestora de a rezilia contractul, care intră sub incidența directivei, 
în termenul stabilit la articolul 5. Articolul 5 din directivă prevede că, consumatorul are 
dreptul de a renunța la efectele angajamentului său prin expedierea unei notificări într-un
termen de cel puțin șapte zile de la data la care a primit informația menționată la articolul 4.

Conform legislației germane anterioare aflată în vigoare până la 31 decembrie 2001, și, prin 
urmare, în discuție în cazul de față, efectul juridic al rezilierii unui contract de credit imobiliar 
este că fiecare parte trebuie să returneze celeilalte părți orice a primit și trebuie să plătească 
pentru utilizarea a ceea ce i s-a furnizat, până la data revocării. În conformitate cu 
jurisprudența stabilită de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție), împrumuturile sunt 
considerate a fi fost primite de un debitor chiar dacă suma împrumutului nu a fost plătită 
acelui debitor ci unui terț, ca urmare a instrucțiunilor sale. În consecință, în cazul revocării 
unui contract de credit imobiliar încheiat prin vânzare la domiciliu, banca creditoare are 
dreptul la rambursarea sumei nete a creditului plătit, plus dobânda la ratele de piață.

Două cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare de către Curtea de Justiție (CJCE)
privind problema dacă un asemenea efect juridic a fost în conformitate cu Directiva 
85/577/CEE, au fost formulate de Landgericht (Tribunalul) din Bochum (cauza C-350/03) și 
Oberlandesgericht (Curtea Regională Supremă) din Bremen (cauza C-229/04).

În hotărârile sale din 25 octombrie 2005, Curtea de Justiție a decis că directiva nu exclude 
aplicarea normelor naționale prin care un consumator care reziliază un contract de credit 
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trebuie să ramburseze, în mod neîntârziat, împrumutul integral, cu o dobândă la rata de piață. 
Cu toate acestea, Curtea a statuat, de asemenea, că într-o situație în care banca nu a respectat 
obligația de a informa consumatorul în conformitate cu articolul 4 din directivă,  
consumatorul ar fi putut evita expunerea la riscurile inerente unui contract de cumpărare a 
unui bun imobiliar; de asemenea, articolul 4 din directivă solicită statelor membre să se 
asigure că legislația națională protejează consumatorii care nu au reușit să evite expunerea la 
astfel de riscuri, prin adoptarea unor măsuri adecvate care să le permită să evite suportarea 
consecințelor de pe urma materializării riscurilor respective.    

Comisia a fost informată cu privire la hotărârea pronunțată de Bundesgerichtshof la 16 mai 
2006, în care instanța judecătorească susținea că o interpretare a legislației naționale în 
conformitate cu Directiva 85/577/CEE și hotărârea Curții de Justiție ar fi necesare doar în 
cazurile în care consumatorii nu au fost încă obligați printr-un contract de cumpărare a unui 
bun imobiliar în momentul încheierii unui contract de credit, și anume, în cazurile în care 
contractul de cumpărare a fost încheiat după contractul de credit. În esență,Bundesgerichtshof 
a ajuns la concluzia că, atunci când contractele de cumpărare au fost încheiate înaintea
contractelor de credit, consumatorii, chiar dacă au fost informați asupra dreptului lor de a
rezilia contractul, nu pot evita expunerea la riscurile inerente contractului de cumpărare a unui 
bun imobiliar.

Hotărâri suplimentare și recursuri aflate în prezent pe rolul instanțelor germane privesc
interpretarea legislației germane cu privire la efectele juridice în cazul rezilierii unui contract 
de credit imobiliar, ca urmare a pronunțării hotărârilor de către Curtea de Justiție a CE. În 
special, o cauză asupra căreia s-a pronunțat Oberlandesgericht din Bremen la 2 martie 2006,
în continuarea răspunsurilor oferite de CJCE în cererile de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare (cauza C-229/04) este, în prezent, supusă căilor de atac. Problema interpretării 
legii germane cu privire la efectele juridice în cazul rezilierii unui contract de credit imobiliar 
nu a fost, prin urmare, soluționată încă definitiv de către instanțele judecătorești germane.

Având în vedere complexitatea și aspectele specifice ale cauzei în fața instanței
Bundesgerichtshof și celelalte cazuri aflate pe rol, este prea devreme pentru a spune dacă 
punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei 85/577/CEE de către instanțele judecătorești 
germane este conformă cu dreptul comunitar, și dacă legiuitorul german trebuie să ia măsuri 
pentru a asigura consumatorilor în cauză protecția conferită de legislația comunitară.

Ancheta referitoare la plângerile prezentate de consumatorii în cauză Comisiei trebuie să țină 
cont, în mod clar, de evoluțiile actuale. Acesta este motivul pentru care Comisia nu a luat încă 
o decizie dacă să inițieze sau nu proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Germaniei.

Cu toate acestea, Comisia monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a legislației 
comunitare în cauză, în funcție de interpretarea oferită de CJCE. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Oricât de regretabilă ar fi situația în care se află petiționarii, până în prezent Comisia nu a 
inițiat proceduri privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Germaniei cu privire la 
cazuri precum cel de față, și este exclus ca acest lucru să se întâmple pe viitor.
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Indiferent de concluziile precise care se pot trage din hotărârea Curții din 25 octombrie 2005 
(cauzele C-350/03 Schulte și C-229/04 Crailsheimer Volksbank) în legătură cu anumite 
operațiuni, Comisia nu întrevede nicio posibilitate de a introduce cu succes proceduri privind
încălcarea dreptului comunitar în conformitate cu articolul 226 CE, împotriva Germaniei în 
legătură cu cazuri precum cel al petiționarilor, având în vedere faptul că legislația germană 
care s-a aplicat în momentul în care petiționarii au încheiat contractele relevante și pe baza 
căreia cauzele lor au fost soluționate de instanțele judecătorești germane a fost înlocuită în 
2002. Acest lucru nu permite introducerea procedurilor privind încălcarea dreptului 
comunitar, cu scopul de a obține o modificare a acestei legislații. 

Astfel cum Curtea de Justiție a statuat în mai multe rânduri, (a se vedea, de exemplu, 
hotărârea Curții din 14 iunie 2001 pronunțate în cauza C-276/99, ECR I-8055, în special 
punctele 25 și 25, sau hotărârea din 31 martie 1992 pronunțată în cauza C-362/90, ECR I-
2353, în special punctele 9 și 10), obținerea unei modificări a comportamentului statului
membru relevant reprezintă obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului comunitar, în 
conformitate cu articolul 226 CE și nu afirmația în termeni abstracți cu privire la încălcarea
tratatului de către un anumit stat membru. Obiectivul procedurilor privind încălcarea dreptului 
comunitar este de a determina statul membru în cauză să înceteze o încălcare și să înceapă să 
respecte dreptul comunitar, în special prin modificări ale legislației sale.   

În același timp, Comisia nu poate revizui hotărârile instanțelor judecătorești din statele 
membre în cazuri individuale, și nici solicita statelor membre să își instruiască instanțele 
judecătorești să soluționeze într-un anumit mod cauzele de drept civil, chiar și în măsura în 
care acestea aplică legislația națională de transpunere a directivelor comunitare.  

Având în vedere acești factori, Comisia nu întrevede nicio posibilitate de a interveni în cazuri 
precum cel înaintat de petiționari.
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