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Temats: Lūgumraksts Nr. 1436/2013, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā A. T., par 
vienpusēji izdarītām izmaiņām hipotēkas līguma nosacījumos Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka banka, kurā viņas ģimene ir ņēmusi hipotekāro kredītu, ir 
vienpusēji mainījusi bankas aizdevuma nosacījumus un ikmēneša maksājuma summu.

Viņa apgalvo, ka, neraugoties uz Spānijas Bankai iesniegtajām sūdzībām, viņa nav saņēmusi 
nevienu atbildi uz saviem jautājumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 7. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 29. augustā

Iespējams, ka šajā situācijā nevar piemērot Direktīvu 93/13/EEK par negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos1, jo šķiet, ka, saņemot sākotnējo aizdevumu, ir izveidotas 
savstarpējas uzņēmumu (B2B) attiecības.  Saskaņā ar Direktīvas 93/13/EEK 3. panta 
1. punktu un 6. panta 1. punktu tādi līguma noteikumi, kuri nav atsevišķi apspriesti, nav 
patērētājam saistoši, ja tie rada ievērojamu pircēja un pārdevēja interešu nelīdzsvarotību, un 
tas notiek par sliktu patērētājam. Par novērtējuma izdarīšanu attiecībā uz to, vai līguma 
noteikumi ir negodīgi, atbildīgas ir valstu tiesas.

                                               
1 OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.
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Kopumā uzņēmuma izsniegtiem kredītiem uzņēmumam valsts līmenī tiek piemērotas 
privāttiesības. ES tiesību akti ar ļoti retiem izņēmumiem reglamentē tikai patēriņa kredītus.

No pirmā acu uzmetiena šķiet neparasti, ka viena aizdevuma neatmaksātā daļa var tikt 
pārveidota par citu aizdevumu, par to neinformējot visas darījumā iesaistītās puses. Tas, vai 
banka var vienpusēji palielināt ikmēneša maksājumu summas, ir atkarīgs no valsts privātajām 
līgumtiesībām. 

ES 2014. gada 4. februārī pieņēma Hipotekāro kredītu direktīvu1. Direktīva tiks piemērota 
kredītlīgumiem tikai pēc 2016. gada 21. marta. Kreditoriem būs pienākums pirms līguma 
slēgšanas informēt kredītņēmēju par galvenajām aizdevuma iezīmēm (piemēram, fiksētām vai 
mainīgām aizdevuma likmēm), izmantojot Eiropas standartizētās informācijas lapu (ESIL), un 
par aizņēmuma efektīvajām gada izmaksām, izmantojot efektīvo gada izmaksu procentu likmi 
(APRC). Direktīvas 67. apsvērumā ir noteikts, ka "patērētāji būtu jāinformē par aizņēmuma 
likmi līgumattiecību laikā, kā arī pirmslīguma stadijā. Dalībvalstīm vajadzētu spēt brīvi 
saglabāt vai ieviest ierobežojumus vai aizliegumus attiecībā uz vienpusējām aizņēmuma 
likmes izmaiņām, ko veic kreditors. Aizņēmuma likmes maiņas gadījumā dalībvalstīm 
vajadzētu spēt paredzēt to, ka patērētājs ir tiesīgs saņemt atjauninātu amortizācijas grafiku."

Taču direktīvā nav noteikumu attiecībā uz aizdevuma neatmaksātās daļas pārcelšanu no viena 
kredītlīguma uz citu. Šādu pārcelšanu reglamentē valsts līgumtiesības vai civillikums.

Secinājums
Tā kā šajā gadījumā nav piemērojamu ES tiesību aktu, lūgumraksta iesniedzējai tiek ieteikts 
turpināt šo jautājumu risināt, izmantojot attiecīgās valsts instances sūdzību iesniegšanai.

                                               
1 2014. gada 4. februāra Direktīva 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo 
īpašumu.


