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Om: Andragende 1388/2012 af Winfried Hanemann, tysk statsborger, om forbrugernes 
ret til afbestilling af tjenesteydelser 

1. Sammendrag

Andrageren havde ansøgt om et onlinekursus ved Hagen Universitet (Tyskland). Ved 
gennemlæsningen af kursusmaterialet fandt andrageren ud af, at kurset ikke var egnet til hans 
konkrete uddannelsesønsker, og andrageren afbestilte tjenesteydelsen. Universitetet afviste 
afbestillingen og forlangte betaling for hele kurset. Andrageren bemærker desuden, at der ikke 
fandtes nogen oplysninger om afbestilling på hjemmesiden sammen med 
onlineansøgningsskemaet for kurset. Der fandtes oplysninger om klagemuligheder, men 
fristen for disse var allerede udløbet, inden andrageren modtog kursusmaterialet. Andrageren 
mener, at den europæiske lovgivning om forbrugerbeskyttelse omfatter en ret til at returnere 
og/eller afbestille bestilte tjenesteydelser, og at denne ret også bør finde anvendelse på dette 
kursus. Universitetet insisterer dog på at modtage fuld betaling. Andrageren har skrevet til en 
række forbrugerorganisationer i Tyskland om problemet, men ingen af dem har kunnet hjælpe 
ham. Ikke engang det tyske forbundsministerium for forbrugerbeskyttelse 
(Bundesverbraucherministerium) har kunnet give et endeligt svar.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger 

EU's forbrugerlovgivning giver faktisk en ret til at fortryde en tjenesteydelsesaftale, som er 
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indgået ved hjælp af fjernkommunikationsmidler eller uden for tjenesteudbyderens 
forretningsområde. Denne ret er på nuværende tidspunkt nedfældet i henholdsvis direktivet 
om fjernsalg 97/7/EF1 og direktivet om dørsalg 85/577/EØF2. Disse to direktiver vil i juni 
2014 blive erstattet af det nye direktiv om forbrugerrettigheder 2011/83/EU3, som i øjeblikket 
er ved at blive indarbejdet i nationale retsforskrifter i medlemsstaterne.

Idet det formodes, at andrageren indgik den nærværende aftale online, er bestemmelserne om 
fortrydelsesretten i direktivet om fjernsalg relevante. Den relevante artikel 6 foreskriver 
følgende: 

"1. Ved enhver aftale vedrørende fjernsalg har forbrugeren en frist på mindst syv 
hverdage til at fortryde aftalen, uden at der kan kræves bod, og uden angivelse af årsag. 
De eneste omkostninger, der kan pålægges forbrugeren, når denne gør sin 
fortrydelsesret gældende, er de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af 
varen.
Fristen løber:
- […],
– for tjenesteydelsers vedkommende fra den dato, hvor aftalen indgås, eller fra den 
dato, hvor forpligtelserne i artikel 5 er opfyldt, hvis de opfyldes efter aftalens indgåelse, 
forudsat at fristen ikke overskrider den nedenfor nævnte frist på tre måneder.
Hvis leverandøren ikke har opfyldt de i artikel 5 nævnte forpligtelser, er fristen på tre 
måneder. Den løber:
- […],
– for tjenesteydelsers vedkommende fra den dato, hvor aftalen indgås.
Hvis de i artikel 5 nævnte oplysninger forelægges inden for denne tre måneders frist, 
løber den i første afsnit nævnte frist på mindst syv hverdage fra dette tidspunkt."

Således kan forbrugeren fortryde tjenesteydelsesaftalen, der er indgået på afstand, inden for 
minimum syv hverdage fra den dag, hvor aftalen er indgået. (Medlemsstaternes nationale love 
kan indeholde længere fortrydelsesfrister; det nye direktiv om forbrugerrettigheder indfører en 
ensartet fortrydelsesfrist på 14 dage i hele EU.)

Fortrydelsesfristen udvides til tre måneder, hvis leverandøren ikke opfylder bestemmelserne i 
artikel 5 i direktivet om fjernsalg, f.eks. hvis denne ikke fremsender til forbrugeren via et 
varigt medium (såsom en e-mail) en bekræftelse om de forudgående oplysninger, der kræves i 
henhold til artikel 4 i direktivet. Disse oplysninger omfatter beskrivelse af varerne eller 
tjenesteydelserne og eksistensen af en fortrydelsesret. 

I modsætning hertil kan forbrugeren i henhold til artikel 6, stk. 3, ikke gøre sin fortrydelsesret 
gældende med hensyn til tjenesteydelsesaftalen, hvis udførelsen er påbegyndt med 
forbrugerens samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristens syv hverdage.

                                               
1 Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg, EUT 
L 144 af 4.6.1997, s. 19-27.
2 Rådets direktiv 85/577/EØF af 20. december 1985 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler indgået 
uden for fast forretningssted, EFT L 372 af 31.12.1985, s. 31-33.
3 Direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF 
og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88.
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Konklusion 

Andrageren angiver, at han allerede har kontaktet forbrugerorganisationer i Tyskland, og at 
disse ikke har kunnet hjælpe ham i hans strid med tjenesteudbyderen. Ikke desto mindre bør 
andrageren, hvis denne stadig er i tvivl om lovligheden af tjenesteudbyderens aktiviteter, søge 
professionel rådgivning for at få gennemført en grundig retslig analyse af alle elementerne i 
den pågældende transaktion med henblik på at fastslå, om tjenesteudbyderen var i sin gode ret 
til at nægte ham at benytte fortrydelsesretten eller ikke. Det er derfor op til de nationale 
domstole at gennemgå spørgsmålet, der er rejst af andrageren. I sammenhæng med 
overholdelsen af direktivet om fjernsalg bør det især kontrolleres, om andrageren meddelte 
tjenesteudbyderen fortrydelsen inden for fortrydelsesfristen, og om andrageren havde krav på 
en udvidet fortrydelsesret på grund af tjenesteudbyderens manglende behørige bekræftelse af 
information om aftalen, herunder om fortrydelsesretten. Endvidere er der ingen angivelse af, 
at fjernsalgsbestemmelserne i den tyske retsplejelov er erklæret uforenelige med direktivet om 
fjernsalg.

Som tidligere nævnt vil direktivet om fjernsalg blive erstattet af det nye direktiv om 
forbrugerrettigheder i juni 2014. Selv om det ikke vil gælde andragerens omhandlede 
transaktion, bør det påpeges, at dette nye direktiv indeholder en række forbedringer for 
forbrugerne. Især hvad angår fortrydelsesretten vil der med direktivet om forbrugerrettigheder 
ud over den allerede nævnte ensartede 14 dages fortrydelsesret blive en udvidelse af 
fortrydelsesretten med et år i tilfælde, hvor den erhvervsdrivende ikke behørigt har informeret 
forbrugeren om dennes rettigheder. Derudover vil forbrugeren også have ret til at fortryde 
tjenesteydelsesaftalen selv efter dennes påbegyndelse, på forbrugerens anmodning, i løbet af 
fortrydelsesperioden, på betingelse af en forpligtelse om at betale tjenesteudbyderen en 
forholdsmæssig kompensation for de tjenester, der er leveret, før fortrydelsen.


