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Temats: Lūgumraksts Nr. 0626/2011, ko apvienības „Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca” vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Daniel Marian Iorga, 
par iespējamu Spānijas Konstitūcijas pārkāpumu saistībā ar nekustamā 
īpašuma iegādes hipotēkām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir Spānijas apvienības „Plataforma de Afectados por la Hipoteca” 
biedrs; šī apvienība cīnās pret Spānijas tiesību aktu negatīvo ietekmi saistībā ar banku 
aizdevumiem privātpersonām nekustamā īpašuma iegādei. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka šī ietekme ir pretrunā Spānijas Konstitūcijai. Proti, ja privātpersonām nav līdzekļu, ko 
maksāt par īpašumu, šo īpašumu ieķīlā bankā, un īpašniekam jāatstāj īpašums, taču jāturpina 
atmaksāt hipotekārais kredīts. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina, ka īpašums būtu jāatdod 
bankai un privātpersona jāatbrīvo no hipotekārā kredīta atmaksāšanas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī

Lūgumraksta iesniedzējs Spānijas apvienības „Mortgage Platform” vārdā lūdz Eiropas 
Parlamenta atbalstu un starpniecību, lai panāktu datio in solutum ieviešanu Spānijas tiesību 
aktos. Šajā saistībā pašreiz Spānijas parlamentā tiek apspriests likums. Tas Spānijas 
patērētājus atbrīvotu no pienākuma turpināt atmaksāt savu hipotekāro kredītu gadījumā, ja 
bankas viņu mājas jau ir paņēmušas atpakaļ, jo viņi neizpilda pienākumus. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka fakts, ka valsts bankām ļauj paņemt atpakaļ īpašumus, ja otra puse 
neizpilda pienākumus, turklāt arī patērētājiem pieprasot atmaksāt hipotekāro kredītu, ir 
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Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 25. panta, Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, 
sociālajām un kultūras tiesībām 11. panta un Spānijas Konstitūcijas 47. panta pārkāpums.

ES tiesību akti nereglamentē jēdzienu datio in solutum, un šī jautājuma reglamentēšana ir 
ekskluzīvā dalībvalstu kompetencē, kas var rīkoties pēc saviem ieskatiem.

Eiropas Komisija 2011. gada martā iepazīstināja ar priekšlikumu Direktīvai par 
kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa īpašumu (COM(2011) 0142). Par šo direktīvu šobrīd 
notiek debates Parlamentā un Padomē. Tomēr šā priekšlikuma darbības joma ietver tikai 
pirmslīguma posmu, un ar to neregulē ne parāda atdošanas procedūras, ne arī līgumattiecības 
starp patērētāju un kreditoru, kad līgums jau ir parakstīts.

Jautājums ir saistīts ar valsts procesuālajām tiesībām un tiesību aktiem, kas regulē fizisku 
personu maksātnespēju. Tādējādi šķiet, ka šobrīd regulējumam ES līmenī nav pamata. Tomēr 
2011. gada martā Komisija publicēja Komisijas dienestu darba dokumentu par valsts 
pasākumiem un praksi ar mērķi izvairīties no tiesību zaudēšanas ieķīlāta īpašuma izpirkšanai 
procedūrām attiecībā uz mājokļu hipotekārajiem kredītiem (SEC(2011) 357). Tā mērķis bija 
kartēt labāko praksi visā ES un sniegt piemērus un norādījumus valsts varas iestādēm un 
kreditoriem par to, kā pieaugošo saistību nepildīšanas rādītāju jautājumu risina citās 
dalībvalstīs, lai izvairītos no tiesību zaudēšanas ieķīlāta īpašuma izpirkšanai gadījumiem.

Secinājums

Komisija ir ņēmusi vērā lūgumraksta iesniedzēja izvirzīto jautājumu, bet šajā posmā neapsver 
pasākumu veikšanu ES līmenī. Tāpēc jautājums ir jārisina valsts līmenī kompetentajās valsts 
varas iestādēs.


