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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0091/2006, ingiven av Heinz Mende (tysk medborgare), om 
tyska domstolars påstådda åsidosättande av EU:s 
konsumentskyddsbestämmelser i samband med egendomstvister

Framställning 0092/2006, ingiven av Karl-Heinz Betzer (German), (tysk 
medborgare), om tyska domstolars påstådda åsidosättande av EU:s 
konsumentskyddsbestämmelser i samband med egendomstvister

1. Sammanfattning av framställning 0091/2006

Precis som många andra köpte framställaren i mitten av 1990-talet en lägenhet inom ramen 
”Bauherrenmodel”-systemet för fastighetsinvesteringar som en trygghet inför ålderdomen. 
Systemet visade sig emellertid senare göra enorma förluster. Efter att utan framgång ha inlett 
rättsliga förfaranden om skadestånd mot förvaltaren och banken söker framställaren nu hjälp 
från EU genom att hävda att de tyska domstolarna överträdde EU:s 
konsumentskyddslagstiftning när de dömde till förmån för bankerna i egendomstvisterna. 
Framställaren hänvisar även till en dom från EG-domstolen av den 25 oktober 2005 till stöd 
för sitt påstående.

Sammanfattning av framställning 0092/2006

Precis som många andra köpte framställaren i mitten av 1990-talet en lägenhet inom ramen 
”Bauherrenmodel”-systemet för fastighetsinvesteringar som en trygghet inför ålderdomen. 
Systemet visade sig emellertid senare göra enorma förluster. Efter att utan framgång ha inlett 
rättsliga förfaranden om skadestånd mot förvaltaren och banken söker framställaren nu hjälp 
från EU genom att hävda att de tyska domstolarna överträdde EU:s 
konsumentskyddslagstiftning när de dömde till förmån för bankerna i egendomstvisterna. 
Framställaren hänvisar även till en dom från EG-domstolen av den 25 oktober 2005 till stöd 
för sitt påstående.
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2. Tillåtlighet

Framställningarna förklarades tillåtliga den 31 maj 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 10 oktober 2006

Angående: tyska domstolars påstådda åsidosättande av EU:s konsumentskyddsbestämmelser i 
samband med egendomstvister.

De framställningar som har ingetts av Heinz Mende och Karl-Heinz Betzer handlar om de 
tyska myndigheternas underlåtenhet att följa direktiv 85/577/EEG för att skydda konsumenten 
i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler, med avseende på de rättsliga följderna av 
hävningen av fastighetskreditavtal som ingåtts vid hemförsäljning. Kommissionen mottog 
över 100 klagomål 2003 om de rättsliga följderna av hävningen av fastighetskreditavtal, dvs. 
låneavtal för att köpa fast egendom. En mottagningsbekräftelse offentliggjordes i Europeiska 
unionens officiella tidning (C 268, 7.11.2003, s. 28) och klagomålen registrerades.

I artikel 4 i direktiv 85/577/EEG anges att näringsidkare skriftligen ska informera 
konsumenterna om deras rätt att häva avtal som omfattas av direktivet inom den period som 
föreskrivs i artikel 5. I artikel 5 i direktivet fastställs att konsumenten ska ha rätt att avsäga sig 
rättsverkningarna av sitt åtagande genom att skicka ett meddelande inom minst sju dagar från 
det han mottagit informationen enligt artikel 4.

Enligt den tyska lagstiftning som var i kraft fram till den 31 december 2001, och som 
följaktligen är aktuell i det här fallet, är den rättsliga följden av hävningen av ett 
fastighetskreditavtal att varje part ska returnera avtalsprestationen till den andra parten och 
betala för användningen av den levererade varan eller tjänsten fram till hävningsdagen. Enligt
Bundesgerichtshofs (förbundsdomstolen) fasta rättspraxis anses en låntagare ha mottagit lånet
även om lånebeloppet inte har utbetalats till låntagaren utan till en tredje part enligt 
låntagarens instruktioner. Vid hävning av ett fastighetskreditavtal som har ingåtts vid
hemförsäljning har den långivande banken följaktligen rätt att kräva återbetalning av 
nettobeloppet av den kredit som har utbetalats, plus marknadsmässig ränta.

Två hänskjutanden för förhandsavgörande till EG-domstolen när det gäller frågan om 
huruvida en sådan rättsföljd överensstämmer med direktiv 85/577/EEG gjordes av
Landgericht (distriktdomstolen) i Bochum (mål C-350/03) och Oberlandesgericht (högre 
nationell domstol) i Bremen (mål C-229/04).

I sina domar av den 25 oktober 2005 beslutade EG-domstolen att tillämpning av nationella 
bestämmelser enligt vilka en konsument som häver ett kreditavtal omedelbart måste återbetala 
hela lånebeloppet med marknadsmässig ränta inte strider mot direktivet. Domstolen 
konstaterade emellertid att i en situation där banken inte har fullgjort skyldigheten att 
informera konsumenten enligt artikel 4 i direktivet skulle konsumenten ha kunnat undvika att 
utsätta sig för de risker som är förbundna med ett fastighetsköpavtal, och påpekade dessutom 
att medlemsstaterna enligt artikel 4 i direktivet är skyldiga att se till att deras nationella 
lagstiftning innehåller lämpliga bestämmelser för att skydda konsumenter som inte har kunnat 
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undvika att utsätta sig för sådana risker genom att vidta lämpliga åtgärder som förhindrar att 
konsumenterna tvingas bära följderna av att dessa risker har realiserats.

Kommissionen har informerats om Bundesgerichtshofs dom av den 16 maj 2006, i vilken 
domstolen slog fast att en tolkning av den nationella lagstiftningen i enlighet med direktiv
85/577/EEG och EG-domstolens dom endast var nödvändig i fall där konsumenterna inte är 
bundna av ett fastighetsköpavtal när de ingår ett kreditavtal, dvs. i fall där köpeavtalet ingås 
efter kreditavtalet. I huvudsak ansåg Bundesgerichtshof att konsumenterna i de fall där ett 
köpeavtal har ingåtts före ett kreditavtal inte kan undvika att utsätta sig för de risker som är 
förbundna med fastighetsköpavtalet, även om de har informerats om sin rätt att häva avtalet.

Det finns fler domar och överklaganden som för närvarande är föremål för förhandlingar vid 
de tyska domstolarna som rör tolkningen av den tyska lagstiftningen efter EG-domstolens 
domar när det gäller de rättsliga följderna vid hävningen av fastighetskreditavtal. Särskilt 
viktigt är det beslut som fattades i ett mål av Oberlandesgericht i Bremen den 2 mars 2006 
efter EG-domstolens förhandsavgöranden (mål C-229/04) och som nu har överklagats. Frågan 
om tolkningen av den tyska lagstiftningen när det gäller de rättsliga följderna vid hävningen
av fastighetskreditavtal har alltså inte slutligt avgjorts av de tyska domstolarna.

Eftersom det mål som behandlas av Bundesgerichtshof i likhet med de andra oavgjorda målen
är komplicerat och rör mycket specifika frågor är det för tidigt att säga om de tyska 
domstolarnas tillämpning av bestämmelserna i direktiv 85/577/EEG överensstämmer med 
gemenskapsrätten, eller om den tyska lagstiftaren måste vidta åtgärder för att se till att de 
berörda konsumenterna skyddas genom gemenskapsrätten.

Det står klart att den senaste utvecklingen måste beaktas i undersökningen av de klagomål 
som de berörda konsumenterna har ingett till kommissionen. Därför har kommissionen ännu 
inte fattat något beslut om huruvida den ska inleda ett överträdelseförfarande mot Tyskland 
eller inte.

Kommissionen följer emellertid noggrant genomförandet av den berörda 
gemenskapslagstiftningen, baserat på EG-domstolens tolkning.

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Hur beklaglig framställarnas situation än är har kommissionen hittills inte inlett ett 
överträdelseförfarande mot Tyskland med avseende på dessa ärenden, och det kan uteslutas 
att kommissionen kommer att göra detta i framtiden.

Oavsett de exakta slutsatser som kan dras av EG-domstolens domar av den 25 oktober 2005 
(mål C-350/03 Schulte och mål C-229/04 Crailsheimer Volksbank) om särskilda
konstellationer, ser kommissionen ingen möjlighet att inleda ett överträdelseförfarande mot 
Tyskland enligt artikel 226 i EG-fördraget när det gäller ärenden som framställarnas, eftersom 
den tyska lagstiftning som var i kraft vid den tidpunkt då framställarna ingick de berörda 
avtalen, och som ligger till grund för de tyska domstolarnas domar i framställarnas mål,
ersattes 2002. Det är därmed omöjligt att inleda ett överträdelseförfarande i syfte att 
åstadkomma en ändring av denna lagstiftning.
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Som EG-domstolen har förklarat vid flera tillfällen (se t.ex. domstolens dom av den 
14 juni 2001 i mål C-276/99, REG 1999, s. I-8055, särskilt punkterna 24 och 25, eller domen 
av den 31 mars 1992 i mål C-362/90, REG 1990, s. I-2353, särskilt punkterna 9 och 10) är 
syftet med ett överträdelseförfarande som inleds i enlighet med artikel 226 i EG-fördraget att 
se till att den berörda medlemsstaten ändrar sitt beteende, inte att rent principiellt fastställa att 
en viss medlemsstat har brutit mot fördraget. Syftet med ett överträdelseförfarande är alltså att 
se till att den berörda medlemsstaten upphör med överträdelsen i fråga och börjar följa 
gemenskapsrätten, särskilt genom att ändra i sin lagstiftning.

Kommissionen kan inte heller ompröva domstolsbeslut i medlemsstaterna i enskilda ärenden 
eller uppmana medlemstaterna att ge sina domstolar särskilda instruktioner i civilrättsliga mål, 
även om de gäller nationell lagstiftning för att införliva gemenskapsdirektiv.

Med beaktande av dessa faktorer ser kommissionen ingen möjlighet att ingripa i ärenden som 
det som har tagits upp av framställarna.
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