In Jurnalul Oficial al UE, in data de 21 aprilie 2016, a fost publicata decizia Curtii de Justitie a Uniunii
Europene, la cererea de decizie preliminara formulata in cadrul unui litigiu intre domnul Radlinger si
doamna Radlingerová (denumiti in continuare „sotii Radlinger”), pe de o parte, si Finway a.s. (denumita
in continuare „Finway”), pe de alte parte, in legatura cu creantele declarate in cadrul unei proceduri de
insolventa si provenite dintr-un contract de credit pentru consum.
Cererea de decizie preliminara s-a referit la interpretarea, pe de o parte, a articolului 7 alineatul (1) din
Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu
consumatorii, precum si a punctului 1 litera (e) din anexa la aceasta directiva si, pe de alta parte, a
articolului 10 alineatul (2) si a articolului 22 alineatul (2) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de
abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, precum si a punctul I din anexa I la aceasta din urma
directiva.
Astfel, conform deciziei CJUE in cauza C-377/14 Radlinger versus Finway:
„1) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele
abuzive in contractele incheiate cu consumatorii trebuie interpretat in sensul ca se opune unei
reglementari procedurale nationale precum cea in discutie in litigiul principal, care, intr-o procedura de
insolventa, pe de o parte, nu permite instantei sesizate cu aceasta procedura sa examineze din oficiu
caracterul eventual abuziv al clauzelor contractuale din care provin creantele declarate in cadrul
procedurii mentionate, cu toate ca aceasta instanta dispune de elementele de drept si de fapt necesare
in acest scop, si care, pe de alta parte, permite instantei amintite sa examineze doar creantele
negarantate si numai pentru un numar limitat de motive, legate de prescrierea sau de stingerea lor.
2) Articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23
aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a
Consiliului trebuie interpretat in sensul ca o instanta nationala sesizata cu un litigiu referitor la creante
care provin dintr-un contract de credit in sensul acestei directive trebuie sa examineze din oficiu
respectarea obligatiei de informare prevazute la aceasta dispozitie si sa stabileasca consecintele care
decurg in conformitate cu legislatia nationala din incalcarea acestei obligatii, cu conditia ca sanctiunile
sa respecte cerintele prevazute la articolul 23 din directiva mentionata.
3) Articolul 3 litera (l) si articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2008/48, precum si punctul I din anexa I la
aceasta directiva trebuie interpretate in sensul ca valoarea totala a creditului si valoarea tragerilor
desemneaza toate sumele puse la dispozitia consumatorului, ceea ce exclude sumele afectate de
creditor pentru plata costurilor legate de creditul in discutie si care nu sunt efectiv platite acestui
consumator.
4) Dispozitiile Directivei 93/13 trebuie interpretate in sensul ca, pentru a aprecia caracterul
disproportionat de mare, in sensul punctului 1 litera (e) din anexa la aceasta directiva, al sumei
solicitate drept compensatie de la consumatorul care nu si-a indeplinit obligatia, trebuie analizat efectul
cumulativ al tuturor clauzelor aferente acesteia care figureaza in contractul respectiv, indiferent daca
creditorul urmareste efectiv respectarea in intregime a fiecareia dintre ele, si ca, daca este cazul,
instantele nationale au sarcina de a stabili, potrivit articolului 6 alineatul (1) din directiva mentionata,
toate consecintele care decurg din constatarea caracterului abuziv al anumitor clauze, inlaturand
fiecare clauza dintre cele al caror caracter abuziv a fost recunoscut, pentru a se asigura ca ele nu
creeaza obligatii pentru consumator.”
Pentru mai multe informatii despre Cauza C-377/14 accesati:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176802&pageIndex=0&doclang=ro&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=446664

