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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant kien applika għal kors online mal-Università ta’ Hagen (il-Ġermanja). Meta 
qara l-materjal tal-kors, il-petizzjonant sab li ma kienx adattat għall-objettivi tat-tagħlim 
speċifiċi tiegħu u kkanċella s-servizz. L-università rrifjutat il-kanċellazzjoni u eżiġiet il-ħlas 
għall-kors kollu. Il-petizzjonant jirrimarka wkoll li fuq il-websajt fejn kien hemm il-formola 
tal-applikazzjoni online tal-kors ma kien hemm l-ebda informazzjoni dwar kanċellazzjonijiet. 
Kien hemm informazzjoni dwar ilmenti li jista’ jkun hemm, iżda ż-żmien għal ilmenti bħal 
dawn kien diġà skada qabel ma l-petizzjonant irċieva l-materjal tal-kors. Il-petizzjonant huwa 
tal-fehma li l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-protezzjoni tal-konsumatur fiha d-dritt sagrosant 
li jiġu ritornati u/jew kanċellati s-servizzi ordnati, u dan għandu japplika wkoll għal dan il-
kors. L-università madankollu qed tinsisti li jitħallas l-ammont kollu. Il-petizzjonant kiteb lil 
diversi korpi tal-konsumatur fil-Ġermanja dwar din il-kwistjoni, iżda l-ebda wieħed minnhom 
ma seta' jgħinu. Lanqas il-Ministeru tal-Affarijiet tal-Konsumatur 
(Bundesverbraucherministerium) ma seta’ jagħti tweġiba definittiva.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni 

Il-liġi tal-konsumatur tal-UE fil-fatt tipprevedi d-dritt ta’ rtirar minn kuntratt ta’ servizz 
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konkluż permezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod jew ’il barra mill-post tan-negozju tal-
fornitur tas-servizz. Dan id-dritt attwalment huwa stabbilit, rispettivament, fid-Direttiva dwar 
il-Bejgħ mill-Bogħod 97/7/KE1 u fid-Direttiva dwar il-Bejgħ fid-Dar 85/577/KEE2. Dawn iż-
żewġ Direttivi f’Ġunju 2014 se jiġu sostitwiti mid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur 
il-ġdida 2011/82/UE3, li attwalment qed tiġi trasposta fl-Istati Membri.

Sakemm il-petizzjonant ikkonkluda l-kuntratt inkwistjoni online, id-dispożizzjonijiet dwar id-
dritt ta’ rtirar tad-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod huma rilevanti. L-Artikolu 6 rilevanti 
jistipula dan li ġej: 

“1. Għal kull kuntratt li jsir mill-bogħod il-konsumatur għandu jkollu perjodu ta’ mill-
inqas sebat ijiem tax-xogħol li fihom jista’ jirtira mill-kuntratt mingħajr penali u 
mingħajr ma jagħti ebda raġuni. L-unika kont li jista’ jingħata lill-konsumatur 
minħabba l-eżerċizzju tad-dritt ta’ rtirar tiegħu huwa l-ispiża diretta involuta sabiex l-
oġġetti jiġu rritornati.
Il-perjodu għall-eżerċizzju ta’ dan id-dritt għandu jibda:
- […],
- fil-każ ta’ servizzi, mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt jew mill-jum li fihom jintlaħqu 
l-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 5 jekk intlaħqu wara l-konklużjoni tal-kuntratt, sakemm 
dan il-perjodu ma jaqbiżx il-perjodu ta’ tliet xhur li ssir referenza għalih fis-
subparagrafu li ġej.
Jekk il-fornitur naqas li jonora l-obbligi imposti fl-Artikolu 5, il-perjodu għandu jkun 
ta’ tliet xhur. Il-perjodu għandu jibda:
- […],
- fil-każ ta’ servizzi, mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt.
Jekk l-informazzjoni li saret referenza għaliha fl-Artikolu 5 hija fornuta waqt dan il-
perjodu ta’ tliet xhur, il-perjodu ta’ sebat ijiem tax-xogħol li sar referenza għalih fl-
ewwel subparagrafu għandu jibda minn dak il-ħin”.

Kif dovut, il-konsumatur jista’ jirtira mill-kuntratt ta’ servizz konkluż mill-bogħod f’minimu 
ta’ sebat ijiem tax-xogħol mill-jum tal-konklużjoni tal-kuntratt. (Il-liġijiet nazzjonali tal-Istati 
Membri jistgħu jipprevedu perjodi ta’ rtirar itwal; id-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur il-ġdida tintroduċi perjodu ta’ rtirar uniformi ta’ 14-il jum madwar l-UE kollha.)

Il-perjodu ta’ rtirar jiġi estiż għal tliet xhur jekk il-fornitur ma jissodisfax l-obbligi stabbiliti 
fl-Artikolu 5 tad-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod, jiġifieri jekk ma jipprovdix lill-
konsumatur, permezz ta’ medium li jservi (bħall-posta elettronika), konferma tal-
informazzjoni prekuntrattwali meħtieġa skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva. Din l-informazzjoni 
tinkludi l-karatteristiċi prinċipali tal-oġġetti jew is-servizzi u l-eżistenza tad-dritt ta’ rtirar. 

                                               
1 Id-Direttiva 97/7/KE tal-20 ta’ Mejju 1997 dwar il-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti li jsiru 
mill-bogħod, ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19-27
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE tal-20 ta’ Diċembru 1985 biex tħares lill-konsumatur rigward kuntratti 
nnegozjati barra mil-lok tan-negozju, ĠU L 372, 31.12.1985, p. 0031 - 0033
3 Id-Direttiva 2011/83/UE tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-
Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-
Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64-
88
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Għall-kuntrarju, skont l-Artikolu 6(3) il-konsumatur ma jistax jeżerċita d-dritt ta’ rtirar fir-
rigward ta’ kuntratt ta’ servizz jekk l-eżekuzzjoni tkun bdiet, bi qbil tal-konsumatur, qabel it-
tmiem tal-perjodu ta’ rtirar ta’ sebat ijiem tax-xogħol.

Konklużjoni 

Il-petizzjonant jindika li diġà kkuntattja lill-organizzazzjonijiet tal-konsumatur fil-Ġermanja u 
li dawn ma setgħux jassistuh f’din it-tilwima mal-fornitur tas-servizz. Madankollu, jekk il-
petizzjonant għad għandu dubji dwar il-legalità tal-attivitajiet tal-fornitur tas-servizz, dan 
għandu jingħata l-parir li jfittex parir professjonali biex iwettaq analiżi legali bir-reqqa tal-
elementi kollha tat-tranżazzjoni rispettiva sabiex jiġi stabbilit jekk il-fornitur tas-servizz 
kellux id-dritt li jiċħad l-eżerċizzju tad-dritt ta’ rtirar tiegħu. Għaldaqstant huma l-qrati 
nazzjonali li għandhom janalizzaw is-sitwazzjoni mqajma mill-petizzjonant. Fil-kuntest tal-
konformità mad-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod, għandu jiġi ċċekkjat, b’mod 
partikolari, jekk l-irtirar ġiex notifikat mill-petizzjonant lill-fornitur tas-servizz fil-perjodu ta’ 
rtirar u jekk il-petizzjonant kellux id-dritt għal perjodu għall-irtirar estiż minħabba li l-fornitur 
tas-servizz naqas li jikkonferma kif dovut l-informazzjoni dwar il-kuntratt, inkluż dwar id-
dritt ta’ rtirar. Barra minn hekk, ma hemm l-ebda indikazzjoni li d-dikjarazzjoni tar-
regolamenti dwar il-bejgħ mill-bogħod fil-kodiċi ċivili tal-Ġermanja hija inkumpatibbli mad-
Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod.

Kif imsemmi qabel, id-Direttiva dwar il-Bejgħ mill-Bogħod f’Ġunju 2014 se tiġi sostitwita 
mid-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur il-ġdida. Għalkemm din mhux se tkun 
tapplika għat-tranżazzjoni tal-petizzjonant inkwistjoni, għandu jiġi nnutat li din id-Direttiva l-
ġdida tipprevedi għadd ta’ titjib għall-konsumaturi. B’mod partikolari, fir-rigward tad-dritt ta’ 
rtirar, minbarra l-perjodu ta’ rtirar uniformi ta’ 14-il jum diġà msemmi, id-Direttiva dwar id-
Drittijiet tal-Konsumatur testendi l-perjodu ta’ rtirar għal sena fil-każ fejn in-negozjant ma 
jkunx informa kif dovut lill-konsumatur dwar dan id-dritt. Barra minn hekk, il-konsumatur se 
jkollu wkoll id-dritt li jirtira mill-kuntratt ta’ servizz anke wara li l-eżekuzzjoni tas-servizz 
tkun bdiet, fuq talba tiegħu jew tagħha, matul il-perjodu ta’ rtirar, suġġett għal obbligu li 
jħallas lill-fornitur tas-servizz kumpens proporzjonat għas-servizzi provduti qabel l-irtirar.


