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Tárgy: Loredana Mihaela Simedre román állampolgár által benyújtott 1062/2011. 
számú petíció egy hitelszerződés keretében fogyasztói jog megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója 2007-ben személyi hitelszerződést kötött a Bancpost SA-val. Úgy tűnik, 
hogy a Bancpost SA és egy írországi cég között szerződés jött létre a követelés 
engedményezésére az Asset Portfolio Romania SRL meghatalmazott közvetítésével. Ez a 
dokumentum nem tartalmaz sem aláírást, sem bélyegzőt. Sőt, a petíció benyújtóját nem 
értesítették a követelés engedményezéséről. A feltételezett engedményes nem adott 
lehetőséget számára, hogy önként kiegyenlítse a fizetési kötelezettséget, és elrendelte a 
kényszervégrehajtást. A petíció benyújtója egy másik, a dokumentumokban nem szereplő, 
cégtől, az Asset Portfolio Servicing Romania SRL-től kapott kényszer-végrehajtási értesítést. 
A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ügy sérti a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv 
14. cikkét, és az Alapjogi Charta 8., 17., 20. és 38. cikkét.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

A fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
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közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelvet 2010. június 11-i hatállyal hatályon kívül 
helyezték, és helyébe a fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EGK irányelv lépett.

A két irányelv egyik rendelkezése sem tér ki a követelések behajtásának módjára, ugyanakkor 
– amint arra a petíció benyújtója is helyesen rámutatott – ezek az irányelvek tartalmaznak a 
jogok átruházásra vonatkozó szabályokat. A 2008/48/EGK irányelv 17. cikke szerint a 
fogyasztót tájékoztatni kell a hitel harmadik félre történő engedményezésének tényéről, 
kivéve, ha a fogyasztóval történő kommunikációt az új hitelező nevében is az eredeti hitelező 
folytatja. Ennek a rendelkezésnek a szövege a következő:

„(1) A hitelmegállapodás szerinti hitelezői jogoknak vagy magának a 
hitelmegállapodásnak harmadik személyre történő engedményezése esetén a fogyasztó 
az eredeti hitelezővel szembeni bármilyen követelése tekintetében az engedményes 
ellen jogosult keresetet benyújtani, ideértve az ellentételezést is, ha ez az érintett 
tagállamban megengedett.

(2) A fogyasztót kizárólag akkor nem kell tájékoztatni az (1) bekezdésben említett 
engedményezésről, ha az eredeti hitelező az engedményessel megállapodva továbbra 
is hitelezőként jár el a fogyasztó felé.”.

A 1987/102/EGK irányelv 9. cikke ehhez hasonló rendelkezést tartalmazott, amely azonban 
nem kötelezte a hitelezőt, hogy tájékoztassa a fogyasztót az engedményezés tényéről. A 
rendelkezés az alábbi szöveget tartalmazta: 

 „A hitelszerződés szerinti hitelezői jogok harmadik félre történő engedményezése 
esetén, a fogyasztó jogosult a harmadik személlyel szemben minden olyan kifogást 
érvényesíteni, ami megillette őt az eredeti hitelezővel szemben, ideértve a beszámítási 
kifogást is, ha ez az adott tagállamban megengedett.”

Románia 2007 januárjában lépett be az Európai Unióba, és ennek kapcsán kötelezték a 
1987/102/EGK irányelv ez időpontig történő átültetésére. Ugyanakkor ennek az irányelvnek a 
hatályon kívül helyezésére és a 2008/48/EGK irányelv helyébe léptetésére vonatkozó 
kötelezettség csak 2010. június 11-én lépett hatályba, ez tehát azt jelenti, hogy az uniós 
jogszabályok alapján a petíció benyújtójának 2007. évi hitel-megállapodására nem 
vonatkozott a fogyasztó engedményezésről történő kötelező tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettség, ugyanakkor nem kizárt, hogy a román jogszabályok tartalmaznak ilyen 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezést. 

Az Alapjogi Charta tekintetében pedig úgy tűnik, hogy a petícióban leírt legfontosabb kérdés 
a követelésbehajtási eljárás és az azt követő bírósági eljárás végrehajtására vonatkozott. 
Tekintve, hogy a Charta 51. cikkének (1) bekezdése csak uniós jogszabályok végrehajtása 
esetén vonatkozik a tagállamokra, a Bizottságnak nem áll módjában további észrevételeket 
tenni a petíció benyújtója által felvetett kérdésekre.  A petíció benyújtója az alábbi 
weboldalon tájékozódhat azokról az esetekről, amelyekre a Charta rendelkezései 
alkalmazhatók: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-
breached/index_en.htm.

Azokban az esetekben, amelyekre nem vonatkoznak a Charta rendelkezései, az alapvető 
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jogokat továbbra is nemzeti szinten kell szavatolni, ideértve az emberi jogok európai 
egyezményében garantált jogokat és szabadságokat, amelyeket a tagállamoknak az uniós jog 
szerinti kötelezettségeiktől függetlenül kötelezően garantálniuk kell. Mivel bárki, aki úgy 
gondolja, hogy az emberi jogok európai egyezményében garantált jogait megsértették, 
panasszal élhet az Emberi Jogok Európai Bíróságánál, ezért javasolják a petíció 
benyújtójának, hogy mérlegelje annak lehetőségét, hogy panaszát e bíróságnál nyújtja be.

A petíció benyújtója az alábbi weboldalon tájékozódhat a panasztételi eljárás részleteiről: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/ .


