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Tárgy: Daniel Marian Iorga román állampolgár által a „Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca” szervezet nevében benyújtott 0626/2011. számú petíció az 
otthona megvásárlása érdekében felvett jelzáloghitel kapcsán a spanyol 
alkotmány állítólagos megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a spanyolországi székhelyű „Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca” elnevezésű szervezet tagja, amelynek célja az, hogy megszüntesse azokat a 
kedvezőtlen hatásokat, amelyeket a spanyol jogszabályok a bankok által magánszemélyek 
számára lakásvásárlás céljából folyósított kölcsönökkel kapcsolatban okoznak. A petíció 
benyújtója úgy véli, az említett hatások ellentétesek a spanyol alkotmánnyal. Valójában az 
történik, hogy amikor egy magánszemély nem rendelkezik a lakásra terhelt banki jelzálog 
fizetéséhez szükséges eszközökkel, a lakónak távoznia kell, ugyanakkor az említett 
jelzáloghitelt továbbra is fizetnie kell. A petíció benyújtója azt javasolja, hogy a bank kapja 
meg az ingatlant, így az adós mentesülne a jelzálogtörlesztés alól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. január 27.

A petíció benyújtója, aki a spanyol „Jelzáloghitel-platform” elnevezésű szervezet nevében jár 
el, az Európai Parlament támogatását és közvetítését kéri a „datio in solutum”
jogintézményének spanyol jogszabályokba való bevezetéséhez. A spanyol parlament jelenleg 
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tárgyalja az ezt megvalósító törvényt. E jogszabály alapján a spanyol ügyfelek mentesülnének 
azon kötelezettség alól, hogy jelzáloghitelük törlesztését abban az esetben is folytassák, 
amikor a bank már birtokba vette a házukat. A petíció benyújtójának érvei szerint az, hogy az 
állam megengedi a bankok számára az ingatlanok birtokba vételét, miközben továbbra is 
előírja az ügyfelek számára a jelzálog törlesztését, ellentétes az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatának 25. cikkével, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányának 11. cikkével és a Spanyol Alkotmány 47. cikkével.

Az uniós jog nem szabályozza a datio in solutum jogintézményét, így a tagállamok 
kizárólagos hatáskörben, saját belátásuk szerint szabályozhatják e kérdést.

2011 márciusában a Bizottság emellett elfogadta a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói 
hitelmegállapodásokról szóló irányelvre irányuló javaslatot (COM(2011)0142). A Parlament 
és a Tanács jelenleg tárgyalja ezt az irányelvet. E javaslat hatálya azonban a szerződéskötést 
megelőző szakaszra korlátozódik, és nem szabályozza sem az adósságrendezési eljárásokat, 
sem a fogyasztó és a hitelező között a megállapodás aláírását követően fennálló szerződéses 
kapcsolatot.

A kérdés a nemzeti eljárásjoggal és a természetes személyek fizetésképtelenségét szabályozó 
jogszabályokkal kapcsolatos. Az uniós szintű szabályozás ezért jelenleg nem tűnik 
indokoltnak. 2011 márciusában ugyanakkor a Bizottság közzétett egy személyzeti 
munkadokumentumot a lakossági jelzálogkölcsönökre vonatkozó ingatlanárverési eljárások 
elkerülését célzó nemzeti intézkedésekről és gyakorlatokról (SEC(2011)357). Ennek célja az 
volt, hogy feltérképezze az Unió-szerte alkalmazott bevált módszereket, valamint példákat és 
iránymutatást nyújtson a nemzeti közigazgatási hatóságok és a hitelezők számára arról, hogy 
az ingatlanárverési eljárások elkerülése érdekében más tagállamokban miként kezelték a 
növekvő nemteljesítési arányokat.

Következtetés

A Bizottság kellő figyelmet fordít a petíció benyújtója által felvetett kérdésre, azonban ebben 
a szakaszban nem tartja szükségesnek az uniós szintű fellépést. A kérdéssel nemzeti szinten, a 
hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságoknak kell foglalkozniuk.


