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Θέμα : Αναφορά 1062/2011, της Loredana Mihaela Simedre, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο πλαίσιο 
δανειακής σύμβασης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα σύναψε το 2007 σύμβαση για λήψη προσωπικού δανείου με την τράπεζα 
Bancpost SA. Προφανώς, μεταξύ της Bancpost SA και εταιρείας στην Ιρλανδία υπεγράφη, 
μέσω του οργανισμού Asset Portfolio Romania SRL, σύμβαση μεταφοράς των δανείων, 
βάσει της οποίας φέρεται να χορηγήθηκε το δάνειο. Το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ούτε 
υπογραφή, ούτε σφραγίδα. Επιπλέον, η αναφέρουσα δεν ειδοποιήθηκε σχετικά με τη 
μεταφορά του δανείου. Ο εικαζόμενος χορηγών το δάνειο δεν της παρέσχε τη δυνατότητα να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της οικειοθελώς, αλλά προχώρησε άμεσα σε υποχρεωτική 
κατάσχεση. Η αναφέρουσα έλαβε αίτημα υποχρεωτικής κατάσχεσης από άλλη εταιρεία, την 
Asset Portfolio Servicing Romania SRL, η οποία δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο. Η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι η εν λόγω κατάσταση παραβιάζει το άρθρο 14 της 
οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη, και τα άρθρα 8, 17, 20 και 
38 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012



PE491.003v01-00 2/3 CM\903815EL.doc

EL

H οδηγία 1987/102 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη καταργήθηκε από 
11ης Ιουνίου 2010 και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2008/48 για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης.

Καμία από τις δύο οδηγίες δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με τον τρόπο αποπληρωμής του 
χρέους, ωστόσο, περιέχουν κανόνες για την εκχώρηση δικαιωμάτων όπως επισημαίνει και η 
αναφέρουσα. Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2008/48, ο καταναλωτής πρέπει να 
ενημερώνεται για την εκχώρηση των δικαιωμάτων του πιστωτικού φορέα σε τρίτον, εκτός 
εάν ο αρχικός πιστωτικός φορέας συνεχίζει να εξυπηρετεί τον καταναλωτή για λογαριασμό 
του νέου πιστωτικού φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

"1. Όταν τα δικαιώματα του πιστωτικού φορέα από τη σύμβαση πίστωσης εκχωρούνται 
σε τρίτον, ο καταναλωτής δικαιούται να αντιτάξει έναντι του τρίτου τις ίδιες ενστάσεις 
που είχε κατά του αρχικού πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού, εφόσον 
αυτός επιτρέπεται από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

2. Ο καταναλωτής ενημερώνεται για την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 εκχώρηση 
εκτός εάν ο αρχικός πιστωτικός φορέας, σε συμφωνία με τον εκδοχέα, εξακολουθεί να
καταβάλλει την πίστωση έναντι του καταναλωτή».

Το άρθρο 9 της οδηγίας 1987/102 περιείχε μια παρόμοια διάταξη η οποία, ωστόσο, δεν 
υποχρέωνε τον πιστωτικό φορέα να ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με την εκχώρηση. 
Η διατύπωση της διάταξης είχε ως εξής: 

«Όταν τα δικαιώματα του πιστωτικού φορέα από τη σύμβαση πίστωσης εκχωρούνται σε 
τρίτον, ο καταναλωτής δικαιούται να αντιτάξει έναντι του τρίτου τις ίδιες ενστάσεις που 
είχε κατά του αρχικού πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου του συμψηφισμού, εφόσον αυτός 
επιτρέπεται από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους».

Η Ρουμανία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο 2007 και έπρεπε μέχρι τότε 
να έχει μεταφέρει την οδηγία 1987/102 στο δίκαιό της. Ωστόσο, η υποχρέωση κατάργησης 
της εν λόγω οδηγίας και αντικατάστασή της από την οδηγία 2008/48 δεν είχε επιβληθεί μέχρι 
την 11η Ιουνίου 2010, γεγονός που σημαίνει ότι το 2007, έτος κατά το οποίο η αναφέρουσα 
υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση, βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης δεν ήταν υποχρεωτική η 
ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με την εκχώρηση, παρ’ όλο που η εν λόγω υποχρέωση 
θα μπορούσε να ισχύει βάσει της ρουμανικής νομοθεσίας. 

Όσον αφορά τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, προκύπτει ότι το βασικό θέμα που 
θίγεται στην αναφορά αφορά τη διαδικασία είσπραξης του χρέους και τις δικαστικές 
διαδικασίες που επακολούθησαν. Δεδομένου ότι, βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 1 του 
Χάρτη, οι διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα κράτη μέλη μόνο όταν εφαρμόζουν το 
δίκαιο της Ένωσης, η Επιτροπή δεν δύναται να σχολιάσει περαιτέρω τα ζητήματα που θίγει η 
αναφέρουσα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η αναφέρουσα μπορεί να συλλέξει 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Χάρτη από την ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/rights-breached/index_en.htm.
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Στις περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν οι διατάξεις του Χάρτη, τα θεμελιώδη δικαιώματα 
συνεχίζουν να διαφυλάσσονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών που διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η 
οποία εφαρμόζεται στα κράτη μέλη ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του 
δικαίου της ΕΕ. Δεδομένου ότι οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα 
δικαιώματα που διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η αναφέρουσα 
θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο προσφυγής στο εν λόγω δικαστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας, η 
αναφέρουσα μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του δικαστηρίου: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/ .


