
CM\1044197EL.doc PE544.428v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Αναφορών

16.12.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1705/2013 του Antonio Jurado Checa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εκστρατείας «Πορεία για την αξιοπρέπεια», σχετικά με τον 
ισπανικό νόμο για τις υποθήκες

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι επίσης μέλος της ευρύτερης εκστρατείας στην Ισπανία, εφιστά 
την προσοχή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εν γένει πολύ κρίσιμη 
κατάσταση της χώρας του, την οποία συνδέει με μια σειρά παραγόντων. Ένας από αυτούς 
είναι ο καταφανώς άδικος ισπανικός νόμος περί υποθηκών, ο οποίος χρονολογείται από το 
1909 και είναι υπερπροστατευτικός απέναντι στους πιστωτές. Ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω 
νόμος έχει κάποιες εγκληματικές πτυχές και στην πραγματικότητα καταργήθηκε από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2013. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
πολιτική βούληση για αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης, παρόλο που έχουν γίνει 
ορισμένες προσπάθειες. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες διότι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μόλις προέκυψαν προβλήματα με τις υποθήκες. Αντιμέτωποι 
(οι πολίτες) με αυτό που ο αναφέρων αποκαλεί «βαρβαρότητα» και αμέλεια εκ μέρους των 
πολιτικών και των τραπεζιτών, αναγκάστηκαν να αναλάβουν δράση. Το αποτέλεσμα ήταν να 
τους αποκαλέσουν «ναζιστές» και «τρομοκράτες». Στη συνέχεια της αναφοράς του, εφιστά 
την προσοχή στην ανεργία που είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη τη χώρα και αγγίζει 
ανησυχητικά ποσοστά. Ως αποτέλεσμα της κρίσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και της 
υψηλής ανεργίας, οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να καλύψουν το κόστος βασικών υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας. Εφιστά την προσοχή στην εν λόγω ανησυχητική κατάσταση και ζητεί 
βοήθεια.

2 Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3 Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2014

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές1, οι 
συμβατικές ρήτρες σε συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών που δεν 
αποτελούν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης δεν είναι δεσμευτικές για τους 
καταναλωτές όταν δημιουργούν σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών σε βάρος του καταναλωτή. Τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για 
την εκτίμηση του καταχρηστικού χαρακτήρα των ορών της σύμβασης.

Η οδηγία 93/13/EΟΚ εφαρμόζεται σε συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων που συνάπτονται 
μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών. Σε συνέχεια της απόφασης Aziz του Δικαστηρίου2

τον Μάρτιο του 2013, οι ισπανικές αρχές ενέκριναν, με εφαρμογή ταχείας διαδικασίας, νέα 
νομοθετική πράξη σχετικά με «μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των ενυπόθηκων 
οφειλετών». Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Aziz, η νέα αυτή πράξη περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, αλλαγές στους ισπανικούς κανόνες εκτέλεσης και τη διαδικασία ενυπόθηκων 
δανείων (Ley de Enjuiciamiento Civil και Ley Hipotecaria), με στόχο να δοθεί στους 
καταναλωτές η δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση στη διαδικασία εκτέλεσης ενυπόθηκης 
απαιτήσεως εναντίον τους, εάν τα μέτρα αυτά στηρίζονται σε καταχρηστικές συμβατικές 
ρήτρες. Η Επιτροπή θεώρησε εκ πρώτης όψεως τις τροποποιήσεις αυτές ως ένα πρώτο θετικό 
βήμα, καθώς αποσκοπούν στη βελτίωση της κατάστασης των οφειλετών στις δικαστικές 
διαδικασίες.

Η Επιτροπή πραγματοποίησε έκτοτε ευρύτερη εκτίμηση των συνολικών επιπτώσεων του 
νόμου αυτού, ιδίως όσον αφορά τις αρχές της της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας 
και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με το 
άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, 
πολλές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανακοινωθεί με βάση 
αυτές τις αρχές, ειδικότερα η απόφαση στην υπόθεση Sánchez Morcillo της 17ης Ιουλίου 
20143, και αρκετές υποθέσεις εξακολουθούν να εκκρεμούν4, το σύνολο των οποίων αφορά 
καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων 

Συμπεράσματα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει άμεσες αρμοδιότητες επιβολής της νομοθεσίας όσον αφορά 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι ενδέχεται να έχουν παραβιάσει τη νομοθεσία της ΕΕ στον 
τομέα της προστασίας του καταναλωτή και δεν μπορεί να αξιολογήσει μεμονωμένες 
υποθέσεις μεταξύ καταναλωτών και συγκεκριμένων επαγγελματιών, οι οποίες συχνά 
απαιτούν την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών.

Ωστόσο, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στην Ισπανία για την 

                                               
1 ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ.29.
2 Υπόθεση C-415/11 (Mohamed Aziz κατά Catalunyacaix), , βλ επίσης δελτίο τύπου στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf.
3 C-169/14 
4 C-483/13 έως C-487/13· C-465/13; C 8/14; C-54/14; C-49/14; C-188/14.
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εφαρμογή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, καθώς και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ στις 
υποθέσεις Banesto , Aziz και Sánchez Morcillo, που αφορούν τις διαδικασίες που προβλέπει ο 
ισπανικός αστικός κώδικας για τις εξώσεις λόγω υποθήκης. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης, η Επιτροπή θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να 
διορθώσει τη μη ικανοποιητική εφαρμογή της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων στην Ισπανία.


