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Комисия по петиции

16.12.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1705/2013, внесена от Антонио Хурадо Чека, с испанско
гражданство, от името на кампанията „Поход на достойнството“, 
относно закона за ипотеките в Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който участва също така и в по-широка кампания в Испания, 
насочва вниманието на членовете на ЕП към всеобщата силно критична ситуация в 
неговата страна, която той свързва с редица фактори. Един от тях е очевидно 
несправедливият испански закон за ипотеките, който датира от 1909 г. и който 
защитава прекалено много кредиторите. Той твърди, че този закон съдържа някои 
наказателноправни аспекти и реално е отменен от Съда на Европейския съюз през 
февруари 2013 г. Изглежда няма политическа воля за промяна на тази ситуация, 
въпреки някои направени опити. Хиляди хора живеят в ужасни условия, защото е 
трябвало да напуснат домовете си след възникването на проблеми във връзка с 
ипотеките им. Изправени пред това, което вносителят нарича „варварство“ и 
пренебрежение от страна на политици и банкери, те (гражданите) са били принудени да 
предприемат действия. От своя страна, те били наречени „нацисти“ и „терористи“. В 
своята петиция вносителят обръща внимание на безработицата, която е широко 
разпространена в цялата страна и достига до тревожни размери. В резултат на кризата 
във финансовия сектор и високата безработица, хората не могат да заплащат основни 
комунални услуги. Той обръща внимание на това тревожно положение и моли за 
помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 216, параграф 6 от Правилника за дейността.
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3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2014 г.

Съгласно член 3, параграф 1 и член 6, параграф 1 от Директива 93/13/ЕИО относно 
неравноправните клаузи в потребителските договори1, договорните условия на 
договорите между търговци и потребители, които не са индивидуално договорени, не 
са обвързващи за потребителите, ако създават значителна неравнопоставеност между 
правата и задълженията на търговеца и на потребителя в ущърб на интересите на 
последния. Националните съдилища са длъжни да преценят дали дадена договорна 
клауза е неравноправна.

Директива 93/13/ЕИО се прилага за договорите за ипотечни кредити, сключени между 
търговци и потребители. След решението по делото Aziz на Съда на Европейския съюз2

през март 2013 г. испанските органи приеха по ускорена процедура нов законодателен 
акт относно „Мерки за укрепване на закрилата на длъжници по ипотечни заеми“. 
Предвид решението по делото Aziz, този нов закон съдържа, наред с другото, промени 
на испанските правила за изпълнение и на процедурите за жилищните ипотечни 
кредити (Ley de Enjuiciamiento Civil и Ley Hipotecaria), които имат за цел да дадат 
възможност на потребителите да обжалват започнатите срещу тях производства за 
принудително изпълнение, ако те се основават на неравноправни клаузи в договорите. 
Тези изменения бяха преценени от Комисията като prima facie - положителна първа 
стъпка, тъй като те целят подобряване на положението на длъжниците при 
провеждането на съдебни производства.

Впоследствие Комисията извърши по-обща оценка на всички последици от този закон, 
по-специално с оглед на принципите за равнопоставеност и ефективност, както и на 
правото за ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес 
съгласно член 47 от Хартата на основните права на ЕС. Междувременно бяха 
произнесени още няколко решения на Съда на Европейския съюз във връзка с тези 
принципи, по-специално решението по делото Sánchez Morcillo от 17 юли 2014 г.3, а 
значителен брой дела все още не са приключили4, като всички те са свързани с 
неравноправни клаузи в договорите за ипотечни кредити. 

Заключения 

Европейската комисия няма преки изпълнителни правомощия по отношение на 
стопански субекти, които може да са нарушили правото на ЕС в областта на защитата 
на потребителите, и тя не може да разглежда отделни случаи на спорове между 
потребители и конкретни търговци, което често изисква преценката на факти.

Комисията обаче следи отблизо развитието на събитията в законодателната сфера в 
Испания във връзка с прилагането на Директива 93/13/ЕИО, както и на решенията на 
Съда на ЕС по делата Banesto, Aziz и Sánchez Morcillo, отнасящи се до испанските 
граждански производства, свързани с отнемане на жилища заради необслужвани 

                                               
1 OВ L 95, 21.4.1993 г., стp. 29.
2 C-415/11; (Mohamed Aziz срещу Catalunyacaix), вж. също и прессъобщението на следния линк: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 — C-487/13; C-415/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.
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ипотечни кредити. В ролята си на пазител на Договора, тя предприема всички 
подходящи мерки за коригиране на незадоволителното изпълнение на Директивата 
относно неравноправните клаузи в потребителските договори в Испания.


