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Hanemann, par patērētāja tiesībām atteikties no pakalpojumiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs bija pieteicies uz tiešsaistes mācību kursu Hāgenas Universitātē 
(Vācijā). Iepazīstoties ar kursa materiāliem, lūgumraksta iesniedzējs saprata, ka šis kurss nav 
piemērots viņa specifiskajiem mērķiem, un atsauca pakalpojuma izmantošanu. Universitāte 
noraidīja atsaukumu un pieprasīja samaksāt par visu kursu. Lūgumraksta iesniedzējs norāda 
arī to, ka tīmekļa vietnē pieejamajā tiešsaistes kursa pieteikuma veidlapā nebija sniegta 
informācija par atsaukšanu. Nebija arī informācijas par iespējamo sūdzību iesniegšanu, taču 
sūdzību iesniegšanas termiņš bija pagājis, vēl pirms lūgumraksta iesniedzējs saņēma kursa 
materiālus. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas tiesību aktos par patērētāju tiesību 
aizsardzību ir paredzētas tiesības nosūtīt atpakaļ un/vai atsaukt pasūtītos pakalpojumus un ka 
minētajiem tiesību aktiem būtu jāattiecas arī uz šo mācību kursu. Universitāte tomēr uzstāj uz 
pilnu apmaksu. Lūgumraksta iesniedzējs par šo jautājumu ir rakstījis dažādām patērētāju 
tiesību aizsardzības iestādēm Vācijā, taču neviena no tām viņam nevarēja palīdzēt. Konkrētu 
atbildi nevarēja sniegt pat Patērētāju lietu ministrija (Bundesverbraucherministerium).

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Komisijas komentāri 

ES patērētāju tiesību akti patiešām paredz tiesības atteikties no pakalpojumu līguma, kas 
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noslēgts, izmantojot distances saziņas līdzekļus, vai ārpus pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma 
telpām. Šīs tiesības ir pašlaik noteiktas attiecīgi Tālpārdošanas Direktīvā 97/7/EK1 un 
Iznēsājumtirdzniecības Direktīvā 85/577/EEK2. Šīs abas direktīvas 2014. gada jūnijā aizstās 
jaunā Patērētāju tiesību Direktīva 2011/83/ES3, kuru pašlaik transponē dalībvalstīs.

Pieņemot, ka lūgumraksta iesniedzējs noslēdza minēto līgumu tiešsaistē, uz to attiecas 
Tālpārdošanas direktīvas noteikumi par atteikuma tiesībām. Tās 6. pantā ir teikts: 

„1. Attiecībā uz jebkuru no attāluma noslēgtu līgumu patērētājam ir vismaz septiņu 
darba dienu termiņš, kura laikā viņš, nemaksājot sodu un nesniedzot nekādu 
pamatojumu, var atteikties no šā līguma. Vienīgā maksa, ko var prasīt no patērētāja, ja 
viņš izmanto atteikuma tiesības, ir preču atpakaļ nosūtīšanas tiešās izmaksas.
Šo tiesību izmantošanas termiņš sākas:
- […],
attiecībā uz pakalpojumiem — no dienas, kurā ir noslēgts līgums, vai no dienas, kurā 
tikušas izpildītas 5. pantā norādītās saistības, ja tās ir izpildītas pēc līguma 
noslēgšanas, ja vien šis laika posms nepārsniedz nākamajā apakšpunktā norādīto trīs 
mēnešu laika posmu.
Ja piegādātājs nav izpildījis 5. pantā noteiktās saistības, šis laika posms ir trīs mēneši. 
Šis laika posms sākas:
- […],
attiecībā uz pakalpojumiem — no līguma noslēgšanas dienas.
Ja 5. pantā norādītās ziņas iesniedz šajā trīs mēnešu laika posmā, pirmajā daļā 
minētais septiņu darba dienu termiņš sākas no ziņu iesniegšanas brīža.”

Patērētājs var attiecīgi atteikties no pakalpojuma līguma, kas noslēgts no attāluma, vismaz 
septiņu darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. (Dalībvalstu nacionālie tiesību akti 
var paredzēt ilgāku atteikuma termiņu; Ar jauno Patērētāju tiesību direktīvu tiek ieviests 
vienāds 14 dienu ilgs termiņš visā ES). 

Atteikuma termiņu pagarina līdz trim mēnešiem, ja pakalpojuma sniedzējs nepilda saistības, 
kas paredzētas Tālpārdošanas direktīvas 5. pantā, t.i., ja viņš ar pastāvīgu informācijas nesēju 
(piemēram, e-pastu) nenodrošina patērētājam iepriekšējās informācijas apstiprinājumu, kura 
saskaņā ar Direktīvas 4. panta prasībām sniegta pirms līguma noslēgšanas. Šī informācija 
ietver preču vai pakalpojumu galvenās īpašības un atteikuma tiesību apliecinājumu. 

Tomēr saskaņā ar 6. panta 3. punktu patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz 
pakalpojuma līgumu, ja tā izpilde ar patērētāja piekrišanu ir sākusies pirms septiņu dienu 
atteikuma termiņa beigām.

                                               
1 1997. gada 20. maija Direktīva 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, OV L 144, 
4.6.1997., 19.–27. lpp.
2 Padomes 1985. gada 20. decembra Direktīva 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību attiecībā uz līgumiem, kas 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām (OV L 372, 31.12.1985., 31.–33. lpp.).
3 2011. gada 25. oktobra Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām, ar ko groza Padomes Direktīvu 
93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 
85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK, OV L 304, 22.11.2011., 64.–88. lpp.
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Secinājums 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņš ir jau sazinājies ar patērētāju organizācijām Vācijā 
un ka tās nav spējušas viņam palīdzēt strīdā ar pakalpojumu sniedzēju. Ja lūgumraksta 
iesniedzējam tomēr ir šaubas par pakalpojumu sniedzēja darbības likumību, viņam jāiesaka 
vērsties pie profesionāla konsultanta, kas varētu veikt rūpīgu visu attiecīgā darījuma aspektu 
juridisku analīzi, lai noteiktu, vai pakalpojumu sniedzējam bija tiesības liegt viņam izmantot 
atteikuma tiesības. Tāpēc pārbaudīt lūgumraksta iesniedzēja minēto situāciju ir dalībvalstu 
tiesu kompetencē. Attiecībā uz atbilstību Tālpārdošanas direktīvai ir jo īpaši jāpārbauda, vai 
lūgumraksta iesniedzējs brīdināja pakalpojumu sniedzēju par atteikumu noteiktajā atteikuma 
termiņā un vai lūgumraksta iesniedzējam bija tiesības uz termiņa pagarinājumu, jo 
pakalpojumu sniedzējs nebija spējis pienācīgi apstiprināt informāciju par līgumu, tostarp 
informāciju par atteikuma tiesībām. Turklāt nav nekādu norādījumu par to, ka būtu ziņots par 
Vācijas Civilkodeksa tālpārdošanas noteikumu neatbilstību Tālpārdošanas direktīvai. 

Kā minēts iepriekš, Tālpārdošanas direktīvu 2014. gada jūnijā aizstās ar jauno Patērētāju 
tiesību direktīvu. Lai gan tā nebūs piemērojama lūgumraksta iesniedzēja minētajam 
darījumam, ir jānorāda, ka šī jaunā direktīva paredz patērētājiem vairākus uzlabojumus. 
Saistībā ar atteikuma tiesībām papildus jau minētajam vienādajam 14 dienu atteikuma tiesību 
termiņam Patērētāju tiesību direktīvā atteikuma termiņš ir pagarināts par vienu gadu, ja 
pārdevējs nav pienācīgi informējis patērētāju par šīm tiesībām. Turklāt patērētājam būs arī 
tiesības atteikties no pakalpojuma līguma pat pēc tam, kad pakalpojuma izpilde pēc viņa vai 
viņas pieprasījuma būs jau sākusies atteikuma termiņa laikā, izpildot pienākumu samaksāt 
pakalpojumu sniedzējam samērīgu atlīdzību par pakalpojumiem, kas sniegti pirms atteikuma 
saņemšanas.


