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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1062/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā 
Loredana Mihaela Simedre, par patērētāju tiesību pārkāpumiem saistībā ar 
aizdevuma līgumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja 2007. gadā noslēdza personisku aizdevuma līgumu bankā Bancpost 
SA. Acīmredzot aizdevuma nodošanas līgums tika parakstīts starp Bancpost SA un uzņēmumu 
Īrijā, izmantojot aģentu Asset Portfolio Romania SRL, caur kuru aizdevums šķietami ir 
piešķirts. Šis dokuments nav ne parakstīts, ne apzīmogots. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja 
netika informēta par aizdevuma nodošanu. Iespējamais cesionārs nedeva viņai iespēju izpildīt 
savas saistības pēc viņas brīvas gribas, bet uzreiz ierosināja obligātu tiesību ierobežošanu. 
Lūgumraksta iesniedzēja saņēma obligātu ierobežošanas pieprasījumu no cita uzņēmuma, 
Asset Portfolio Servicing Romania SRL, kurš nav minēts nevienā dokumentā. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka šī situācija ir pretrunā Direktīvas 87/102/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu 14. pantam un 
Pamattiesību hartas 8., 17., 20. un 38. pantam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 17. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Direktīvu 87/102/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz patēriņa kredītu atcēla, sākot ar 2010. gada 11. jūniju, un to aizstāja ar 
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Direktīvu 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem.

Abās direktīvās nav minēti noteikumi par parādu iekasēšanu, bet tajās ir minēti noteikumi par 
tiesību cesiju, kā norādīja lūgumraksta iesniedzēja. Saskaņā ar Direktīvas 2008/48/EK 
17. pantu patērētājs ir jāinformē par to, ka kreditora tiesības cedē trešajai personai, izņemot, ja 
kreditors turpina sazināties ar patērētāju jaunā kreditora vārdā. Šis noteikums ir šāds: 

„1. Gadījumā, ja kreditora tiesības saskaņā ar kredītlīgumu vai līgumu kā tādu cedē 
trešajai personai, patērētājam ir tiesības vērsties tiesā pret cesionāru, izmantojot 
jebkuru aizsardzību, kas viņam bija pieejama pret sākotnējo kreditoru, tostarp 
ieskaitu, ja tāds ir atļauts attiecīgajā dalībvalstī.

2. Patērētāju informē par 1. punktā minēto cesiju, izņemot, ja sākotnējais kreditors, 
kas noslēdzis līgumu ar cesionāru, turpina apkalpot kredītu attiecībā pret patērētāju.”

Direktīvas 87/102/EEK 9. panta noteikums bija līdzīgs, tomēr tas neparedzēja, ka kreditora 
pienākums ir informēt patērētāju par cesiju. Šis noteikums bija šāds: 

„Kad kreditora tiesības saskaņā ar kredītlīgumu cedē trešajai personai, patērētājam ir 
tiesības izmantot pret šo trešo personu jebkuru aizstāvības argumentu, kas viņam bija 
pieejams pret sākotnējo kreditoru, ieskaitot ieskaitu, ja pēdējais ir atļauts attiecīgajā 
dalībvalstī.”

Rumānija pievienojās Eiropas Savienībai 2007. gada janvārī, un līdz šim datumam tai bija 
jātransponē Direktīva 87/102/EEK. Tomēr pienākums atcelt šo direktīvu un aizstāt to ar 
Direktīvu 2008/48/EK stājās spēkā tikai, sākot ar 2010. gada 11. jūniju, un tādējādi saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, kad lūgumraksta iesniedzēja 2007. gadā noslēdza aizdevuma 
līgumu, patērētājs nebija jāinformē par cesiju, lai gan šāds pienākums varēja būt spēkā 
saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem. 

Saistībā ar Pamattiesību hartu var secināt, ka galvenais lūgumraksta jautājums ir par parādu 
iekasēšanas procedūru un turpmāko procesuālo kārtību. Saskaņā ar Pamattiesību hartas 
51. panta 1. punktu Pamattiesību hartas noteikumi attiecas uz dalībvalstīm, tikai īstenojot 
Savienības tiesību aktus, un tāpēc Komisija nevar sniegt citus skaidrojumus par jautājumiem 
pamattiesību jomā, ko ierosināja lūgumraksta iesniedzēja. Lūgumraksta iesniedzēja var iegūt 
papildu informāciju par Pamattiesību hartas piemērošanas noteikumiem šajā tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Ja Pamattiesību harta nav piemērojama, pamattiesības ir jānodrošina valsts līmenī, tostarp 
tiesības un brīvības, kas paredzētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, kura dalībvalstīm ir 
jāievēro neatkarīgi no to saistībām saskaņā ar ES tiesību aktiem. Ikviens, kurš uzskata, ka ir 
pārkāptas kādas viņa tiesības, kas ir paredzētas Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, var iesniegt 
sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā, un tāpēc lūgumraksta iesniedzēja var apsvērt iespēju 
iesniegt sūdzību minētajā tiesā.

Lūgumraksta iesniedzēja var iegūt papildu informāciju par sūdzību izskatīšanas procedūru 
šajā tīmekļa vietnē: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
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