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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2014–2019

Petitsioonikomisjon

16.12.2014

TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1705/2013, mille on esitanud Hispaania kodanik Antonio 
Jurado Checa kampaania „Marss inimväärikuse eest” („Marcha de la 
Dignidad”) nimel Hispaanias kehtiva hüpoteegiseaduse kohta

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja, kes osaleb Hispaanias ka laiaulatuslikumas kampaanias, juhib Euroopa 
Parlamendi liikmete tähelepanu Hispaanias üldiselt valitsevale väga tõsisele olukorrale, mida 
ta seostab mitme teguriga. Üks neist on ilmselgelt ebaõiglane Hispaania hüpoteegiseadus, mis 
pärineb 1909. aastast ja on võlausaldajaid ülemäära soosiv. Petitsiooni esitaja väidab, et 
nimetatud seadus sisaldab mõningaid kriminaalseid aspekte ja Euroopa Liidu Kohus tühistas 
selle 2013. aasta veebruaris. Olukorra muutmiseks paistab puuduvat poliitiline tahe, kuigi üht-
teist on selleks ette võetud. Tuhanded inimesed elavad kohutavates tingimustes, kuna neil on 
tulnud hüpoteegiprobleemide tekkides oma elamust lahkuda. Seistes petitsiooni esitaja sõnutsi 
vastamisi „barbaarsuse” ning poliitikute ja pankurite hoolimatusega, tuli neil (kodanikel) 
meetmeid võtta. Nad tembeldati selle eest natsideks ja terroristideks. Petitsiooni esitaja juhib 
oma petitsioonis tähelepanu ka tööpuudusele, mis on kogu riigis laialdaselt levinud ja võtnud 
murettekitavad mõõtmed. Finantssektori kriisi ja kõrge tööpuuduse tõttu ei ole inimestel 
võimalik maksta põhiliste kommunaalteenuste eest. Ta juhib tähelepanu sellele väga 
murettekitavale olukorrale ja palub abi.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 13. juunil 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 16. detsembril 2014
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Direktiivi 93/13/EMÜ (ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes)1 artikli 3 lõike 1 ja 
artikli 6 lõike 1 kohaselt ei ole kaupleja ja tarbija vahel sõlmitavate lepingute tingimused, 
mille suhtes ei ole eraldi kokku lepitud, tarbijale siduvad, kui need kutsuvad esile kaupleja ja 
tarbija huvide olulise tasakaalustamatuse, mis kahjustab tarbijat. Riiklike kohtute ülesanne on 
hinnata, kas konkreetne lepingutingimus on ebaõiglane.

Direktiivi 93/13/EMÜ kohaldatakse kauplejate ja tarbijate vahel sõlmitud 
hüpoteeklaenulepingutele. Pärast seda, kui Euroopa Kohus langetas 2013. aasta märtsis otsuse 
Azizi kohtuasjas2, võtsid Hispaania ametiasutused kiirmenetluse korras vastu uue õigusakti 
hüpoteegivõlgnike kaitse tugevdamise meetmete kohta. Azizi kohtuotsusest mõjutatuna 
muudeti uue õigusaktiga muu hulgas Hispaania tsiviilkohtumenetluse seadustikku ja 
hüpoteegiseadust (Ley de Enjuiciamiento Civil ja Ley Hipotecaria), mille eesmärk oli anda 
tarbijatele võimalus vaidlustada nende suhtes algatatud hüpoteegiga tagatud nõude 
täitemenetlus, kui see põhineb ebaõiglastel lepingutingimustel. Komisjon pidas neid 
muudatusi esmapilgul esimeseks positiivseks sammuks, kuna muudatuste eesmärk on 
parandada võlgnike positsiooni kohtumenetlustes.

Pärast seda on komisjon läbi viinud nimetatud seaduse üldise mõju ulatuslikuma hindamise, 
eelkõige seoses võrdväärsuse ja tõhususe põhimõttega ning õigusega tõhusale 
õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule arutamisele vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklile 47. Samal ajal on nende põhimõtete kohta tehtud mitu Euroopa Liidu Kohtu 
otsust, eelkõige 17. juuli 2014. aasta otsus kohtuasjas Sánchez Morcillo3ning suur hulk 
kohtuasju on veel pooleli4. Need kõik on seotud hüpoteeklaenude ebaõiglaste tingimustega. 

Järeldus 

Euroopa Komisjonil ei ole otseseid täidesaatvaid volitusi ettevõtjate suhtes, kes võivad olla 
rikkunud tarbijakaitset käsitlevaid ELi õigusakte, ning ta ei saa hinnata tarbijate ja 
konkreetsete ettevõtjate vahelisi üksikjuhtumeid, mis nõuab sageli asjaolude hindamist.

Komisjon jälgib siiski tähelepanelikult õiguslikke arenguid Hispaanias, mis on seotud 
direktiivi 93/13/EMÜ rakendamise ja Euroopa Liidu Kohtu otsustega Banesto, Azizi ja 
Sánchez Morcillo kohtuasjades seoses Hispaania tsiviilkohtumenetlustega, mida kohaldatakse 
hüpoteeklaenu võlglaste suhtes. Komisjon kui aluslepingu täitmise järelevalvaja võtab kõik 
asjakohased meetmed, et siluda ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi ebarahuldavat 
rakendamist Hispaanias.

                                               
1 EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29.
2 C-415/11: Mohamed Aziz vs. Catalunyacaixa, vt ka pressiteadet aadressil 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130030en.pdf
3 C-169/14 
4 C-483/13 kuni C-487/13, C-465/13, C-8/14, C-54/14, C-49/14, C-188/14.


