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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1062/2011 dėl vartotojų teisių pažeidimo, susijusio su paskolos 
sutartimi, kurią pateikė Rumunijos pilietė Loredana Mihaela Simedre

1. Peticijos santrauka

2007 m. peticijos pateikėjas su banku Bancpost SA sudarė asmeninės paskolos sutartį. Matyt, 
paskolos perkėlimo sutartis buvo pasirašyta tarp Bancpost SA ir bendrovės Airijoje, 
tarpininkaujant agentui „Asset Portfolio Romania SRL“, per kurį paskola, manoma, buvo 
suteikta. Šis dokumentas nebuvo nei pasirašytas, nei patvirtintas antspaudu. Be to, peticijos 
pateikėjai nepranešta apie paskolos perleidimą. Įmonė, kuri, kaip manoma, perėmė paskolą, 
nesuteikė peticijos pateikėjai galimybės laisva valia įvykdyti savo įsipareigojimą, bet iš karto 
pradėjo privalomo skolos pagal paskolos sutartį išieškojimo procedūrą. Peticijos pateikėja 
gavo reikalavimą dėl privalomo skolos pagal paskolos sutartį sumokėjimo iš kitos įmonės –
įmonės „Asset Portfolio Servicing Romania SRL“, kuri nėra minima jokiame dokumente. 
Peticijos pateikėja mano, kad šiuo atveju pažeistas Direktyvos 87/102/EEB dėl valstybių 
narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo 14 straipsnis ir 
Pagrindinių teisių chartijos 8, 17, 20 ir 38 straipsniai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. sausio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Direktyva 1987/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
vartojimo kreditu, suderinimo buvo panaikinta nuo 2010 m. birželio 11 d. ir pakeista 
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Direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių.

Šiose dviejose direktyvose nepateikiamos nuostatos dėl skolų išieškojimo, bet jose nustatytos 
teisių perleidimo taisyklės, kaip nurodė peticijos pateikėjas. Pagal Direktyvos 2008/48/EB 
17 straipsnį vartotojas turi būti informuojamas apie bet kokį kredito perleidimą trečiajai šaliai, 
išskyrus atvejus, kai kreditorius toliau susirašinėja su vartotoju naujojo kreditoriaus vardu. Ši 
nuostata išdėstyta taip: 

„1. Jei kreditoriaus teisės pagal kredito sutartį arba pati sutartis yra perleidžiamos 
trečiajai šaliai, vartotojas turi teisę pasinaudoti prieš teisių perėmėją bet kokia 
gynybos, kuria jis galėjo naudotis prieš pirminį kreditorių, priemone, taip pat ir 
tarpusavio reikalavimų įskaitymo teise, kai tai leidžiama atitinkamoje valstybėje 
narėje.

2. Vartotojas informuojamas apie 1 dalyje nurodytą perleidimą, išskyrus atvejus, kai 
pirminis kreditorius pagal susitarimą su teisių perėmėju vartotojo atžvilgiu ir toliau 
tvarko kreditą.“

Direktyvos 1987/102/EEB 9 straipsnyje pateikiama panaši nuostata, tačiau pagal ją 
kreditorius neįpareigojamas informuoti vartotoją apie perleidimą. Šios nuostatos formuluotė 
yra tokia: 

„Jei kreditoriaus teisės pagal kredito sutartį perleidžiamos trečiajam asmeniui, 
vartotojas turi teisę reikšti šio trečiojo asmens reikalavimams visus atsikirtimus, 
kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui, įskaitant priešpriešinį 
reikalavimą, jeigu jis leidžiamas toje valstybėje narėje.

2007 m. sausio mėn. Rumunija įstojo į Europos Sąjungą ir privalėjo iki tos datos į nacionalinę 
teisę perkelti Direktyvą 1987/102/EEB. Vis dėlto įpareigojimas panaikinti šią direktyvą ir 
pakeisti ją Direktyva 2008/48/EB nebuvo įsigaliojęs iki 2010 m. birželio 11 d., o tai reiškia, 
kad peticijos pateikėjui 2007 m. sudarius paskolos sutartį pagal Sąjungos teisės aktus nebuvo 
nustatyta pareiga informuoti vartotoją apie perleidimą, nors toks įpareigojimas galėjo galioti 
pagal Rumunijos teisės aktus.

Dėl tariamų Pagrindinių teisių chartijos pažeidimų, atrodo, kad pagrindinė peticijoje aprašyta 
problema susijusi su tuo, kaip buvo atlikta skolų išieškojimo procedūra ir vykdytas tolesnis 
teismo procesas. Kadangi pagal chartijos 51 straipsnio 1 dalį chartijos nuostatos skirtos 
valstybėms narėms tik tuomet, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę, šiame pranešime nėra 
galimybių pateikti pastabų dėl pagrindinių teisių klausimų, kuriuos iškėlė peticijos pateikėjas.
Peticijos pateikėjas daugiau informacijos apie atvejus, kada taikoma chartija, gali rasti šioje 
interneto svetainėje http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-
breached/index_en.htm.

Jeigu chartija netaikoma, pagrindinės teisės ir toliau turi būti užtikrinamos nacionaliniu 
lygmeniu, įskaitant teises ir laisves, garantuojamas pagal Europos žmogaus teisių konvenciją, 
kuri privaloma valstybėms narėms, neatsižvelgiant į jų įsipareigojimus pagal ES teisę. 
Kadangi bet kuris asmuo, manantis, kad buvo pažeistos kokios nors jo teisės, kurias 
garantuoja Europos žmogaus teisių konvencija, gali pateikti skundą Europos Žmogaus Teisių 
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Teismui, peticijos pateikėjas gali apsvarstyti galimybę paduoti skundą šiam teismui.

Peticijos pateikėjas gali rasti daugiau informacijos apie skundų procedūrą šioje interneto 
svetainėje 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/.“


